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Homework schedule for A taste of Dutch
Homework (what is marked bold is a must, what is marked unbold is optional, but advised 
to have the best results). Each tutor can adapt the unbolded section, so check with your 
tutor. 

 Before coming to lesson:

1 • No homework before coming to your first class. Your book will be 
given to you in this class. The tutor will ‘study’ chapter 1 with you 
in class.

2 • Text 1 (Welkom) & 2 (In de kantine) 
Prepare answers to questions about 1 & 2 (Vragen) 

• Assignment 2 + 3 (p.24-25)  of lesson 1  
• Extra exercises lesson 1 & extra exercises lesson 2 (in this doc)  

3 • Text 3 (In een café) + questions (Vragen) 
• Repeat lesson 1 & 2 
• Assignment (opdracht) 3, 4 + 10 of lesson 2 (p.37-39, 41-42) 
• Write a paragraph about your family (email that to the tutor) 
• Extra exercises lesson 3 

4 • Tekst 4 (Op straat) + vragen 
• Repeat lesson 2 & 3 
• Assignment 5, 6 + 10 (Read the lines above the pictures!) of hoofdstuk 

3 (p.51, 52, 54)  
• Writing assignment 9 (p.53) – email that to the tutor 
• Extra oefeningen les 4 

5 • Tekst 5 (Op de markt) + vragen 
• (As of now all explanations underneath are in Dutch) 
• Herhaal les 3 & 4 

• Opdracht 3, 6 + 8 (read text as well!) (p.62, 64, 64-65) uit hoofdstuk 4 
• Schrijf -samen met een andere cursist- een dialoog: Doe een voorstel 

voor een afspraak. Schrijf je suggestie/idee/plan. Wat gaan jullie doen, 
wanneer, en waar? – Stuur dit naar je docent. 

• Extra oefeningen les 5 
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How to study? 
The most important preparation for the next lesson is that you study the dialogue. This means: 
listen to the text a lot, read the text and say it aloud and learn the words (the meaning of the 
words you can find in the word list).  
Once you have activated and logged into your account of the book ‘Nederlands in gang’, you 
can hear each dialogue twice: 1x normally and 1x with pauses, so you can repeat the 
sentences aloud. Repeating everything aloud will help you to learn the correct pronunciation 
and will automatise your answers when speaking. 

You can also download the audio files from the book’s website which you can find at the first 
page of your book:  
And you can try to find the answers to the questions for every text (see: Vragen bij les 1, etc).  
In class you will speak about the studied dialogues and the tutor will ask you the questions  
you prepared.  
Also you need to find out which phrases you need to practise a certain ‘language function’, 
for example: introduce yourself (lesson 1), order a drink in a bar (lesson 3). You can find the 
phrases needed in the blue boxes in the book with every lesson. 

To practise grammar you can try to do grammar exercises from the book (and check them 
yourself with the answers in the back of the book (from p.310) and the exercises on the 
website: www.coutinho.nl/nederlandsingang3. On the second page of your book you will find 
a code which will give you access to the website. You first have to make an account and then 
you can log in. On this website you can do extra exercises and listen to extra audio material: 
such as the counting words and the alphabet. Also you will find extra material about 

6 • Tekst 6 (In een restaurant) + vragen 
• Opdracht 2, 3 + 12 (lees ook de tekst!) (p.74, 75, 80) uit les 5 
• Schrijf een tekst over je favoriete gerecht (inspiratie p. 80 en voorbeeld 

p. 81 opdracht 13. Deze kun je naar je docent sturen. 
• Extra oefeningen les 6 

7 • Herhaal tekst 1-6 
• Maak de oefentoets – check zelf met de antwoorden 

bij 75%  of meer mag je je inschrijven voor het volgende niveau: Beginners 2
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pronunciation. 

To help memorising your vocabulary you can use the app Quizlet (or the 
website): www.quizlet.com. Here you can practice in a fun way your vocabulary per chapter 
(hoofdstuk) with flash cards, games, test, etc. You just type in “Nederlands in Gang 
Hoofdstuk ...” If you opt for the paid version, it will remember your commonly forgotten 
words and send you daily reminders. Other nice apps to help you with your Dutch are https://
www.duolingo.com/ and https://www.memrise.com/.  

Writing is also a good exercise. There are several writing exercises in the book or you can 
write a paragraph on the theme yourself. You can e-mail your text to your tutor and he/she 
will correct it. Don't forget: making mistakes is a good thing for your learning process! 

In this document you will find extra questions concerning the different chapters, exercises to 
rehearse each chapters’ grammar and a lot of extra material to consolidate what you have 
learned before. The answers are always given as well. 
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Extra vragen (over de teksten) - Extra questions (about the texts) 

Vragen over tekst 1 (Questions about text 1) 

1. Wie is Karin Dijkstra? 

2. Hoe heet de andere docent? 

3. Geeft Karin twee dagen les? 

4. Wat is de achternaam van Susy? 

5. Uit welk land komt ze? 

6. Komt Ning uit Spanje? 

7. Waar woont Ning nu? 

8. Woont de docent ook in Utrecht? 

9. Heeft iedereen het boek? 

10. Beginnen ze met tekst 2? 

Questions you can ask when you meet someone: 

1. Wie ben jij? 
2. Wat is jouw adres? 
3. Waar kom je vandaan? 
4. Welke taal spreek je? 
5. Wat is je nationaliteit? 
6. Woon je in Utrecht? 
7. Spreek je Chinees? 
8. Kom je uit Engeland? 
9. Wat is je huisnummer? 
10. Wat is je geboortedatum? 
11. Wat is je postcode? 
12. Wat zijn de letters van je postcode? 
13. Kun je je voornaam spellen? 
14. Kun je je achternaam spellen? 
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Vragen over tekst 2 

1. Waar zijn Edit en Susy? 

2. Welke dag is het vandaag? 

3. Is Edit jonger dan haar broer? 

4. Wonen de ouders van Edit in 
Nederland? 

5. Hoeveel zussen heeft Edit? 

6. In welke maand is Susy jarig? 

7. Waar werkt de vader van Edit? 

8. Tot hoe laat duurt de pauze? 

More general: some extra questions 

1. Waar woon je? 

2. Woon je al lang in … ? 

3. Welke dag is het vandaag? 

4. Ben je in de winter jarig?  

5. Wanneer ben je jarig? 

6. Heb je broers en zussen? 

7. Waar zijn je ouders op dit moment? 

8. Hoe laat is het nu? 

Vragen over tekst 3 

1. Waar zijn Edit, Andres en Susy? 

2. Waarom zijn ze in het café? 

3. Wie is Andres? 

4. Hoe kennen Susy en Edit elkaar? 

5. Wat willen Edit, Andres en Susy drinken? 

6. Wat voor wijn wil Edit? 

7. Drinken Edit, Andres en Susy hetzelfde in het tweede rondje? 

8. Wie betaalt het eerste rondje? 

Vragen over tekst 4 

1. Waar zijn Bert en Hans? 

2. Hoe is het met Hans? 

3. Met wie heeft Hans problemen? 
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4. Hoe gaat het met Bert? 

5. Wie is Wilma? 

6. Wat gaan Wilma en Hans doen? 

7. Gaat Hans veel foto’s maken? 

8. Voor wanneer maken Bert en Hans een afspraak? 

9. Waar spreken ze af? 

10. Hoe laat spreken ze af? 

11. Wat gaan ze eten? 

12. Waar moet Bert naartoe? 

Vragen over tekst 5 

1.Waar zijn Hans en Jasper? 
2.Wat doet Hans op de markt? 
3.Wie is Jasper? 
4.Hoeveel tomaten koopt Hans? 
5.Wil Hans een grote courgette? 
6.Wil hij groene paprika’s? 
7.Zijn de tomaten van Jasper de groenteboer mooi? 
8.Wat gaat Hans maken? 
9.Waarom wil Hans een typisch Nederlands gerecht maken? 
10.Wie komen er morgen bij Hans eten? 
11.Komen de buren uit Nederland? 
12.Wat vinden buitenlanders vaak lekker? 
13.Is de andijvie duur?  
14.Hoeveel andijvie heeft Hans nodig voor vier personen? 
15.En hoeveel aardappels? 
16.Waar moet Hans de spekjes kopen? 
17.Hoeveel kosten de komkommers? 
18.Waar gaat Hans volgende week naartoe? 
19.Hoeveel moet hij betalen? 
20.Betaalt hij contant of pint hij? 
21.Met hoeveel betaalt hij? 
22.Heeft hij er 30 cent bij? 
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Vragen over tekst 6 

1.Waar zijn Jasper en Christine? 
2.Wie is Christine? 
3.Waar willen ze in het restaurant zitten? 
4.Wat willen ze drinken? 
5.Wat nemen ze als voorgerecht? 
6.Wat neemt Jasper als hoofdgerecht? 
7.Waarom neemt Christine geen kip met rijst? 
8.Hoe vindt Jasper zijn voorgerecht? 
9.Hoe vindt Christine haar voorgerecht? 
10.Nemen ze ook een nagerecht? 
11.Hoeveel moeten ze betalen? 
12.Geeft Jasper de serveerster fooi? 
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Les 1 - Handige zinnen/werkwoorden - Handy  phrases/verbs 

Handige zinnen  

Handige werkwoorden 

1. Antwoorden   -  .to answer 

2. Beginnen   -  .to begin 

3. Begrijpen   -  .to understand 

4. Doen    -  .to do 

5. Gebruiken   -  .to use 

6. Hebben                -  .to have 

7. Herhalen   -  .to repeat 

8. Kunnen   -  .to able to / can 

9. Leren    -  .to learn 

10. Maken    -  .to make 

11. Moeten               -  .have to / must 

12. Mogen    -  .to be allowed to/have permission to/may 

13. Oefenen   -  .to practise  

14. Proberen   -  .to try 

15. Schrijven   -  .to write 

16. Vragen    -  .to ask 

17. Werken               -  .to work 

18. Willen    -  .to want 

19. Zeggen    -  .to say 

20. Zijn    -  .to be 

1. Sorry, wat zeg je? 
2. Nog een keer, alsjeblieft 
3. Niet zo snel, alsjeblieft 
4. Ik weet het niet. / Ik heb geen idee. 
5. Ik begrijp het niet. / Ik snap het niet. 
6. Ik heb een vraag. 
7. Wat betekent…? 
8. Hoe zeg je…? 
9. Hoe schrijf je…?/ Hoe spel je…? 
10. Wat is het verschil tussen … en …? 
11. Het is makkelijk. ☺  
12. Het is moeilijk. ☹  
13. Nu begrijp ik het. Bedankt!

1. Excuse me, what are you saying? 
2. Once again, please  
3. Not so fast, please 
4. I don’t know. / I have no idea. 
5. I don’t understand. 
6. I’ve got a question. 
7. What does … mean? 
8. How do you say…? 
9. How do you write/ spell…? 
10. What’s the difference between … and …? 
11. It’s easy. 
12. It’s difficult. 
13. Now I understand. Thanks! 
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Klinkers in de Nederlandse taal – Vowels in the Dutch language 
Audio file: https://www.dropbox.com/s/m5lwmpkv0i5si8y/audio%20klinkers.mp3?dl=0  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Extra oefeningen les 1  
(extra exercises lesson 1) 
1.1 Vul het juiste woord in. Kies uit: ik, je en ze. (Zie grammatica pagina 264 Nederlands in 
gang) 
Fill out the right word. Choose from: ik, je and ze. (Check grammar page 264 Nederlands in gang) 

Voorbeeld (Example):  
Waar woon ik / je / ze?   Ik / je / ze woon in Amsterdam. 

Waar woon je?    Ik woon in Amsterdam 

1. Diana:  Hoe heet ____________?  
2. Willem: ____________ heet Willem en jij? 
3. Diana: ____________ heet Diana. Waar kom ____________vandaan, Willem? 
4. Willem:  ____________ kom uit Nederland. En jij?  
5. Diana:  ____________ kom uit België.  
6. Willem:  O, en woon ____________ ook in België?  
7. Diana:  Nee, ____________woon niet in België, maar in Nederland.      

               ____________woon in Amsterdam. 
8. Willem:  O, ____________ ook. 
9. Willem:  Dit is mijn vriendin Mirella. ____________woont ook in Amsterdam,    

              samen met mij. 
Diana: Hoi Mirella. 
Mirella:  Hoi Diana.  

1.2 Kies de goede vorm van het werkwoord. (Zie grammatica bladzijde 264-265)  
Choose the right form of the verb. (Check grammar page 264-265 Nederlands in gang) 

Voorbeeld:  
Hoe heet/heten jullie? ! Hoe heten jullie?  
Wij heet / heten Willem en Peter. ! Wij heten Willem en Peter. 

1. Wie ben / is jij? Ik ben / is Willem. 
En jij?  

2. Ik ben / bent Kees. 
Ik werk / werkt in Utrecht, maar ik woon / woont in Amsterdam. 

3. Waar kom / komt u vandaan? 
4. Ik kom / komt uit Zweden. En u?  

Ik kom / komt uit Engeland, maar mijn man kom / komt ook uit Zweden, net als u. 

5. Waar studeer / studeert jij? 
6. Ik studeer / studeert in Rotterdam. Ik studeer / studeert Economie.  

En jij? Wat studeer / studeert jij? 

7. Ik studeer / studeert niet, ik werk / werkt. Ik ben / is accountant. 

8. Hoe heet / heten jij? 
9. Ik heet / heten Lianne. En jij? 

          Course material for A Taste of Dutch for employees.                   !                
 ©2015 Hendrickx  Interlingua & Dutch lessons with Roos Naeff 

  12



10. Ik heet / heten Peter.  
 

11. Waar woon / wonen jij en je vrouw? 
12. Wij woon / wonen in Diemen. En jij? 
13. Ik woon / woont in Amstelveen.  

 

14. Waar kom / komt u vandaan, mevrouw? 
15. Ik kom / komt uit België. En u? Waar kom / komt u vandaan? 
16. Ik komt / kom uit Spanje.  

 

17. Wie bent / is dat? Dat bent / is Alice. Zij bent / is mijn vrouw. En wie ben / bent jij? 
18. Ik ben / bent Sandra. 
19. Wat is / bent jouw beroep? 
20. Ik is / ben docent.  
21. Bent / is Mike je vriend? 
22. Ja, hij bent / is mijn vriend.  

1.3 Vul het juiste woord in. Kies uit: ik, jij, je, u, hij, zij, ze  
Fill out the right word: Choose from: ik, jij, je, u, hij, zij, ze  
Je kunt woorden meer dan één keer gebruiken (You can use words more than once)  
 
A.  

 
B.  

1. Bart: Hoi Saskia, waar werk ________op dit moment?  
Werk ________nog in Utrecht?

2. Saskia: Nee, ____________werk niet meer in Utrecht. ____________ werk nu in 
Amsterdam. En _____? Waar werk  ________nu?

3. Bart: ____________werk nog steeds in Den Haag.  
En je man, Ben, waar werkt ____________ nu?

4. Saskia: ____________werkt nu in Leiden. En jouw vriendin, eh, Marieke?  Waar 
werkt ____________?

5. Bart: __________werkt ook in Den Haag.

1. Steven: Hoi. Wie ben ____________?

2. Sanne: ____________ ben Sanne. ____________ ben de vrouw van David.  
En ____________? Wie ben ________?

3. Steven: Mijn naam is Steven. ____________ ben een collega van David. 
____________ werk ook bij de bank, waar ____________ werkt.

4. Sanne: O leuk! ____________ werkt dus ook bij de ABN Bank.  
________ben docent Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. 

5. Steven: En dat is mijn vrouw. ____________ heet Anita. ____________ studeert 
Spaans.
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C. 

1.4 Werkwoorden - Kies de goede vorm  
Verbs - Choose the right form 

Voorbeeld: Waar woont/wonen jullie? ! Waar wonen jullie?  

1. Piet:    Hoe heet / heten jij?  
2. Marlies:   Ik heet / heten Marlies. En jij?  
3. Piet:    Ik ben / bent Piet. 

4. Mevrouw Jansen:   Dag, waar komt / komen jullie vandaan?  
5. Meneer en mevrouw Smit:  Wij kom / komen uit België. En u? 
6. Mevrouw Jansen:   Ik kom / komt uit Nederland, maar ik woon / woont al drie 

jaar 
 in Duitsland. 

7. Ellen:    Wat studeer / studeert jij? 
8. Petra:   Ik studeer / studeert Bedrijfseconomie, in Rotterdam.  

   En jij? Wat studeer / studeren jij? 
9. Ellen:    Ik studeer / studeert niet, ik werk / werkt. Ik ben / is    

   accountant. 

10. Petra en Ellen woont / wonen in Rotterdam. Petra studeren / studeert en Ellen werkt / werk. 
Petra bent / is studente en Ellen bent / is accountant.  

1. Sanne: Hoi, Anita. Waar studeer ____________ Spaans?

2. Anita: ____________ studeer Spaans in Amsterdam, aan de Universiteit van 
Amsterdam.

3. Sanne: O, wat leuk. ____________ werk aan de Universiteit van Amsterdam. 
____________ ben docent. Wie is je docent? 

4. Anita: ____________ heet Marc van Gelder. ____________ is docent Spaans. 

5. Sanne: Ja, dat is een collega! ____________ werkt bij mijn faculteit.

6. Anita: ____________ is een goede docent. _____ vind de lessen heel leuk.
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Antwoorden extra oefeningen les 1  
(Answers of the extra exercises lesson 1) 
Answers 1.1 

1. Diana:  Hoe heet je?  
2. Willem:  Ik heet Willem en jij? 
3. Diana:  Ik heet Diana. Waar kom je vandaan, Willem? 
4. Willem:  Ik kom uit Nederland. En jij?  
5. Diana:  Ik kom uit België.  
6. Willem:  O, en woon je ook in België?  
7. Diana:  Nee, ik woon niet in België, maar in Nederland. Ik woon in       

 Amsterdam. 
8. Willem:  O, ik ook. 
9. Willem:  Dit is mijn vriendin Mirella. Ze woont ook in Amsterdam, samen met     

 mij. 
Diana:  Hoi Mirella. 
Mirella:  Hoi Diana.  

Answers 1.2 

1. Wie ben jij? Ik ben Willem. 
En jij?  

2. Ik ben Kees. 
Ik werk in Utrecht, maar ik woon in Amsterdam. 

3. Waar komt u vandaan? 
4. Ik kom uit Zweden. En u?  

Ik kom uit Engeland, maar mijn man komt ook uit Zweden. 

5. Waar studeer jij? 
6. Ik studeer in Rotterdam. Ik studeer Economie.  

En jij? Wat studeer jij? 

7. Ik studeer niet, ik werk. Ik ben accountant. 

8. Hoe heet jij? 
9. Ik heet Lianne. En jij? 
10. Ik heet Peter. 

11. Waar wonen jij en je vrouw? 
12. Wij wonen in Diemen. En jij? 
13. Ik woon in Amstelveen.  

14. Waar komt u vandaan, mevrouw? 
15. Ik kom uit België. En u? Waar komt u vandaan? 
16. Ik kom uit Spanje.  
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17. Wie is dat? Dat is Alice. Zij is mijn vrouw. En wie ben jij? 
18. Ik ben Sandra. 
19. Wat is jouw beroep? 
20. Ik ben docent.  
21. Is Mike je vriend? 
22. Ja, hij is mijn vriend.  

Answers 1.3 

A.  

B.  

 
C. 

Answers 1.4  

1. Bart: Hoi Saskia, waar werk je / jij op dit moment?  
Werk je / jij nog in Utrecht?

2. Saskia: Nee, ik werk niet meer in Utrecht. Ik werk nu in Amsterdam. En jij? Waar 
werk je / jij nu?

3. Bart: Ik werk nog steeds in Den Haag.  
En je man, Ben, waar werkt hij nu?

4. Saskia: Hij werkt nu in Leiden. En jouw vriendin, eh, Marieke?   
Waar werkt zij?

5. Bart: Ze / Zij werkt ook in Den Haag.

1. Steven: Hoi. Wie ben jij?

2. Sanne: Ik ben Sanne. Ik ben de vrouw van David.  
En jij? Wie ben jij?

3. Steven: Mijn naam is Steven. Ik ben een collega van David. Ik werk ook bij de bank, 
waar hij werkt.

4. Sanne: O leuk! Je / Jij werkt dus ook bij de ABN Bank.  
Ik ben docent Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. 

5. Steven: En dat is mijn vrouw. Ze / Zij heet Anita. Ze / Zij studeert Spaans.

1. Sanne: Hoi, Anita. Waar studeer je / jij Spaans?

2. Anita: Ik studeer Spaans in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam.

3. Sanne: O, wat leuk. Ik werk aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben docent. Wie 
is je docent? 

4. Anita: Hij heet Marc van Gelder. Hij is docent Spaans. 

5. Sanne: Ja, dat is een collega! Hij werkt bij mijn faculteit.

6. Anita: Hij is een goede docent. Ik vind de lessen heel leuk.
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1. Piet:  Hoe heet jij? 

2. Marlies: Ik heet Marlies. En jij? 

Piet:  Ik ben Piet. 

4. Mevrouw Jansen:   Dag, waar komen jullie vandaan?  
5. Meneer en mevrouw Smit:  Wij komen uit België. En u? 
6. Mevrouw Jansen:   Ik kom uit Nederland, maar ik woon al drie jaar in Duitsland.  

7. Ellen:  Wat studeer jij? 
8. Petra: Ik studeer Bedrijfseconomie, in Rotterdam.  

  En jij? Wat studeer jij?    

9. Ellen:  Ik studeer niet, ik werk. Ik ben accountant. 

10. Petra en Ellen wonen in Rotterdam. Petra studeert en Ellen werkt. Petra is studente en Ellen is 
accountant.  
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Extra oefeningen les 2  
(extra exercises lesson 2) 
2.1 Vul de correcte vorm van het werkwoord in. (Zie de grammatica op pagina 264-265)  
Fill in the correct form of the verb. (Check grammar on page 264-265) 

1. [wonen] - Waar __________________ Ning? 

2. [luisteren] Ik __________________  naar de cd. 

3. [komen] Astrid en Petra, __________________  jullie uit Spanje? 

4. [hebben] In de klas zitten 5 cursisten. Zij __________________ een boek en een cd. 

5. [zijn] __________________  jij de nieuwe docent? 

2.2 Vul het juiste pronomen in.  
Fill in the correct pronoun.  

1. Dag mevrouw, mijn naam is Peter. Hoe heet __________________, mevrouw? 

2. Hoi Marc, waar woon __________________? 

3. __________________ woon al 21 jaar in Amsterdam. 

4. Dit is mijn man, Erwin. __________________ werkt bij ING. 

5. De docent heet Anna. __________________ is al 10 jaar docent. 

2.3 Vul een vraagwoord in: kies uit wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe, welk(e). (p. 265-266) 
Fill out a question word: choose: wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe, welk(e). 

1. ____________________  woon je? 
2. ____________________  is Paul? 
3. ____________________  woon je in Nederland? 
4. ____________________  heet je? 
5. ____________________  zeg je? 
6. ____________________  is je beroep (profession)? 
7. ____________________  ben je geboren? 
8. ____________________  heb je les? 
9. ______________ is de docent? 
10. ______________studeer jij? 
11. ____________________  ben jij? 
12. In ____________________  straat woon je? 
13. Op ___________________  huisnummer woon je? 
14. _________________gaan jullie doen? 
15. ________________zoeken jullie een huis? 
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Antwoorden bij extra oefeningen les 2  
(Answers of the extra exercises lesson 2) 
antwoorden 2.1 

1.  [wonen] - Waar woont Ning? 

2. [luisteren] Ik luister naar de cd. 

3. [komen] Astrid en Petra, komen jullie uit Spanje? 

4. [hebben] In de klas zitten 5 cursisten. Zij hebben een boek en een cd. 

5. [zijn] ben  jij de nieuwe docent? 

antwoorden 2.2 

1. Dag mevrouw, mijn naam is Peter. Hoe heet u mevrouw? 

2. Hoi Marc, waar woon jij? 

3. Ik woon al 21 jaar in Amsterdam. 

4. Dit is mijn man, Erwin. Hij werkt bij ING. 

5. De docent heet Anna. Zij is al 10 jaar docent. 

antwoorden 2.3 

1. Waar  woon je?  
2. Wie  / Waar is Paul?  
3. Waar / Waarom  woon je in Nederland? 
4. Hoe  heet je? 
5. Wat zeg je? 
6. Wat is je beroep? 
7. Waar / Wanneer / Waarom ☺  ben je geboren? 
8. Waar / Waarom / Wanneer  /Hoe heb je les? 
9. Waar / Wie / Hoe is de docent? 
10. Waar / Wanneer / Hoe /Waarom studeer jij? 
11. Wie / Waar  ben jij? 
12. In welke straat woon je? 
13. Op welk huisnummer woon je? 
14. Wat gaan jullie doen? 
15. Waar / waarom / hoe zoeken jullie een huis? 
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Extra oefeningen les 3 
1. Vul het goede woord in. Kies uit: mijn, jouw/je, zijn, haar, etc. (bladzijde 266, possessief 

pronomen)  Fill in the right word. Choose from: mijn, jouw/je, zijn, haar, etc. 
 
Voorbeeld:   
Ik heb drie kinderen.                       kinderen heten Daan, Bram en Emma. 
Ik heb drie kinderen.   Mijn kinderen heten Daan, Bram en Emma. 

1. Dag, ik ben Rita en dit is __________ man, Coen. 
2. Michiel en Tamara, waar zijn __________ boeken? 
3. Wat is _______________ naam, meneer? 
4. Daar is het huis van Marjan en haar man. __________ huis is mooi en groot. 

5. Weet je hoe de zoon van Saskia heet? ________ zoon heet Sven. 
6. Mijn man en ik wonen in Amsterdam Westerpark. _______________ buurt is heel gezellig. 

(de buurt) 
7. Mijn zoon is getrouwd.  _________ vrouw komt uit Rusland.  
8. De koningin heeft drie kinderen. ___________ kinderen heten Amalia, Alexia en  Ariane. 
9. Soms spelen de kinderen in de tuin van de buren. ________ tuin is heel groot. 
10. Wij wonen in een groot huis. __________ huis heeft 10 kamers. (het huis) 
11. Deze bakker verkoopt lekker brood. ________ brood is altijd vers. 
12. Heb je een telefoon? Wat is _________ telefoonnummer?  

2. Dit is het antwoord. Wat was de vraag? (Zie p. 265-266) 
This is the answer. What was the question? 

Voorbeeld: Ik heet Jacques. Hoe heet je/jij? 
       Ik ga morgen naar de markt. Wanneer ga je naar de markt? 
       Ja, ik ben in België geboren.  Ben je in België geboren? 

1. Het gaat goed met mij. 
2. Carola werkt in een restaurant. 
3. Wij gaan in september op vakantie. 
4. Nee, ik kom niet uit Turkije. 
5. Ze wonen op nummer 85. 
6. Joost en Jet hebben drie kinderen. 
7. Ja, ik vind stamppot lekker. 
8. Ik leer Nederlands, want (because) ik woon in Nederland. 
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3.3 Dit is het antwoord. Wat was de vraag?  
This is the answer.  Wat was the question? 

Voorbeeld: 
De koning van Nederland is Willem Alexander. ! Wie is de koning van Nederland?  
Het gaat goed met mij. ! Hoe gaat het met jou? 

1. Ja, hij woont ook in Amsterdam.  
2. Andres betaalt dit rondje.  
3. Ik wil graag cola. 
4. Ja hoor, u mag bestellen.  
5. Ik ben jarig op 24 april. 
6. Wij kennen elkaar van het werk. 
7. Ja, wij willen hetzelfde.  
8. Vandaag is het dinsdag. 
9. Zij komt uit Engeland. 
10. Hij woont in Nederland, want hij werkt hier. 
11. Nee, ik woon pas 3 dagen in Nederland.  
12. Ik trakteer, want ik ben vandaag jarig. 
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Antwoorden bij oefeningen les 3 

antwoorden 3.1  
1. Dag, ik ben Rita en dit is mijn man, Coen. 
2. Michiel en Tamara, waar zijn jullie boeken? 
3. Wat is uw naam, meneer? 
4. Daar is het huis van Marjan en haar man. Hun huis is mooi en groot. 
5. Weet je hoe de zoon van Saskia heet? Haar zoon heet Sven. 
6. Mijn man en ik wonen in Amsterdam Westerpark. Onze buurt is heel gezellig. 
7. Mijn zoon is getrouwd.  Zijn vrouw komt uit Rusland.  
8. De koningin heeft drie kinderen. Haar kinderen heten Amalia, Alexia en  Ariane. 
9. Soms spelen de kinderen in de tuin van de buren. Hun tuin is heel groot. 
10. Wij wonen in een groot huis. Ons huis heeft 10 kamers.  
11. De bakker heeft lekker brood. Zijn brood is altijd vers. 
12. Heb je een telefoon? Wat is je / jouw telefoonnummer?  

antwoorden 3.2 
1. Hoe gaat het met jou/je? Hoe gaat het met u?. 
2. Waar werkt Carola? 
3. Wanneer gaan jullie op vakantie? / In welke maand gaan jullie op vakantie? 
4. Kom je/jij uit Turkije? / Komt u uit Turkije? 
5. Op welk nummer wonen ze? 
6. Hoeveel kinderen hebben Joost en Jet? 
7. Vind je /jij stamppot lekker? Vindt u stamppot lekker? 
8. Waarom leer je/jij Nederlands? / Waarom leert u Nederlands? 

antwoorden 3.3   
1. Woont hij (ook) in Amsterdam? 
2. Wie betaalt dit rondje? 
3. Wat wil je drinken? / Wat wilt u drinken? 
4. Mag ik bestellen(, alsjeblieft/alstublieft)? / Mogen we bestellen(, alsjeblieft/alstublieft)? 
5. Wanneer ben je jarig? / Wanneer is je verjaardag? / Op welke dag ben je jarig? 
6. Hoe kennen jullie elkaar (eigenlijk)? 
7. Willen jullie hetzelfde (drinken)? 
8. Welke dag is het vandaag? 
9. Waar komt zij vandaan? / Uit welk land komt zij? 
10. Waarom woont hij in Nederland? 
11. Woon je al lang in Nederland? / Woont u al lang in Nederland? 
12. Waarom trakteer je? / Waarom trakteert u? 
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Les 4 –Structuur van de Nederlandse zin 
Structure of the Dutch sentence 
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Les 4- Taaltempo – Instructie (English translation below) 
Instructie: 
Je kunt taaltempo (zie de oefening op de volgende pagina) alleen of met z’n tweeën doen. Het is goed 
om het ‘hardop’ te doen. Denk niet te lang na. Het is de bedoeling dat je –na oefening– snel en 
automatisch antwoord kunt geven. 
  
Lees de vraag en lees het antwoord. De zinnen zijn niet altijd compleet. 

Bekijk, als het nodig is, de relevante grammatica nog een keer. 
Ga door met de oefening totdat alle antwoorden snel, automatisch en correct zijn. 

☺  = enkelvoud / singular 

☺ ☺  = meervoud / plural  

Instruction: 
You can do ‘taaltempo’  (see exercise on the next page) alone or in pairs. It is good to do it 
‘aloud’. Don’t think too long. The intention is that –after rehearsing– you can answer quickly and 
automatically.  
 
Read the question and read the answer. The sentences are not always complete. 

Check the relevant grammar again, if necessary. 
Continue the exercise until all the answers are quick, automatic and correct.  

Als je alleen bent: 
Leg een papier op de rechterkolom. Lees de 
vraag. Geef antwoord. 

Controleer of het antwoord goed was. 

Als dat nodig is: Verbeter je antwoord. 

Als je met z’n tweeën bent:  
Persoon A leest de vraag. B geeft 
antwoord.  

A controleert het antwoord en corrigeert 
als dat nodig is, 
B herhaalt het correcte antwoord.

If you’re by yourself: 
Cover the right column with a piece of paper. 
Read the question. Answer. 

Check whether your answer was correct.  

If necessary, correct your answer. 

If you’re working in pairs:  
Person A reads the question. B answers.  

A checks if B’s answer was correct and 
corrects if it wasn’t.  

B repeats the correct answer.
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Les 4- Taaltempo met 2 werkwoorden  

klik hier voor instructie 
A 

B 

C 

gaat hij in Amsterdam wonen? hij gaat in Amsterdam wonen

mag ik bestellen? je/u mag bestellen

wil je wijn drinken? ik wil wijn drinken

willen jullie Spa rood drinken? wij willen Spa rood drinken

ga je veel foto’s maken? ik ga veel foto’s maken

en je vriendin? zij gaat (ook) veel foto’s maken

willen zij bestellen? zij willen bestellen

moet zij werken? zij moet werken

moet hij morgen werken? hij moet morgen werken

wil je iets drinken? ik wil iets drinken

willen jullie iets drinken? wij willen iets drinken

moet zij morgen werken? zij moet morgen werken

en jij? ik moet morgen (ook) werken

gaat u betalen? ik ga betalen

gaan we iets afspreken? jullie / we gaan iets afspreken

gaat hij een afspraak maken? hij gaat een afspraak maken

en jij? ik ga (ook) een afspraak maken

willen zij afrekenen? zij willen afrekenen

moet ik betalen? je moet betalen

mag ik hier roken? je/u mag hier roken

wil je aardappels eten? ik wil aardappels eten

ga je zaterdag naar het feest? ik ga zaterdag naar het feest

werk je al lang bij Booking.com? ik werk al lang bij Booking.com

en je vriendin? zij ook
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gaat hij op vakantie? hij gaat op vakantie

wil ze helpen? ze wil helpen

moet jij woensdag werken? ik moet woensdag werken
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Extra oefeningen les 4 

4.1 Vul het juiste woord in. Kies uit: ik – je – jij – hij – we – wij - jullie  
Je kunt woorden meer dan 1x gebruiken  
You can use words more than once 

A. 
Sandra: Hallo! Hoe heet ___________? 
Alice: Hoi! _______ heet Alice. En ______? Hoe heet _____? 
Sandra: _______ ben Sandra. Wie is dat? 
Alice: Dat is John. _______ komt uit Nigeria. 
Sandra: O ja? Mijn vriend komt ook uit Nigeria.  
Alice: Waar woon ______? 
Sandra: _______woon in Amsterdam. 
Alice: _______ ook! ________ wonen ook in Amsterdam. 
Sandra: Wie is ‘wij’? 
Alice: O! ______woon samen met mijn man, Paul. 
Sandra: Wonen __________ in het centrum? 
Alice: Ja. ________wonen in het centrum. En _______? 
Sandra: ________woon in Oost. 

B.  Vul het juiste woord in. Kies uit: ik – uw – u  
(Conversatie bij een officiële instantie (bank, postkantoor, etc.)= een formele situatie) 

John: Hallo. Wat is _______ voornaam? 
Paul: ______ heet Paul. 
John: Wat is _______ achternaam? 
Paul: De Wit. 
John: Kunt _____ dat spellen? 
Paul: Jazeker. D-E-W-I-T. 
 John: Waar woont _____? 
Paul: _____ woon in Amsterdam. 
John In welke straat woont ________? 
Paul: ______ woon in de Vrolikstraat. 
John: Wat is ______ huisnummer? 
Paul: ______ woon op 18. 
John: Wat is ______ postcode? 
Paul: 1058 DS. 
John: Wat is _______ telefoonnummer? 
Paul: 06 42001314. 
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4.2 Vul de correcte vorm van het werkwoord in. (Zie pagina 264-265 Nederlands in 
gang) 
1. Ik ______________(zoeken) een huis. 
2. ________________(wonen) u in Amsterdam? 
3. Nee, maar ik ______________(werken) wel in Amsterdam. 
4. Wat _______________(zijn) uw achternaam? 
5. Mijn achternaam ____________(zijn) Velasquez. 
6. ________________(kunnen) u dat spellen? 
7. Ja hoor.  V-E-L-A-S-Q-U-E-Z. 
8. Met de ‘s’ van Simon of met de ‘z’ van Zaandam? 
9. Met de ‘z’ van Zaandam. 
10. ______________(komen) u uit Spanje? 
11. Nee.  Ik ____________(komen) uit Peru. 
12. In welke straat _______________(wonen) u? 
13. Ik _______________(wonen) in de Van Edenstraat. 
14. Op welk nummer _________________(wonen) u? 
15. Ik ________________(wonen) op nummer 8. 
16. Wat ___________(zijn) uw postcode? 
17. Mijn postcode ______________(zijn) 1091 SB. 
18. ____________(zijn) dat Amsterdam Zuid? 
19. Nee, dat _____________(zijn) in Oost. 
20. Wat  ___________(zijn) uw telefoonnummer? 
21. Mijn nummer ______________(zijn) 06 78188890. 
22. Sorry.  Wat ______________(zeggen) u? 
23. Het               (zijn) 06 78188890. 
24. Goed. Bedankt voor de informatie.  

4.3 Tempoquiz: Geef snel antwoord / Answer fast. Kies uit: 

januari-februari-maart-april-mei-juni-juli-augustus-september-oktober-november-
december -1-2-3-4-5-6-7-8-9 
(getal = number, na = after, voor=before)  

1. Welke maand komt na maart? 
2. Welke maand komt voor november? 
3. In welke maanden is het zomer? 
4. In welke maanden is het winter? 
5. Wat is de 1e (eerste) maand van het jaar? 
6. Wat is de 8e (achtste) maand van het jaar? 
7. Welke maand komt na juni? 
8. Welk getal komt na twee (2)? 
9. Welk getal komt voor negen (9)? 
10. Welk getal komt na vier (4)? 

4.4 Maak een vraag bij het antwoord, met of zonder vraagwoord. Er is meestal meer dan 
één mogelijkheid (denk aan: formeel en informeel). 
Make questions that fit the answers, with or without question words. In most cases there is more than 
one possibility (think of: formal and informal). 
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Voorbeelden:  
Mijn naam is Paul. ! Wat is je naam? / Hoe heet je? / Wat is uw naam? / Hoe heet u? 
In Rotterdam.        ! Waar kom je vandaan? / Waar komt u vandaan? / Waar woon je? / … 
Ja, ik studeer.         ! Studeer je? / Studeert u? 

1. Het gaat goed. 
2. Ik ben John. 
3. Uit Nigeria. 
4. Ik ben ingenieur. 
5. 22 mei 1968. 
6. Nee, ik woon niet in Amstelveen. 
7. Ik woon in Rotterdam. 
8. In de Marnixstraat. 
9. Ik woon op nummer 10. 
10. Ja, ik werk. 
11. Mijn telefoonnummer is 06 8972003 
12. Ja, John is mijn vriend. 
13. Dit is mijn vrouw. 
14. Ik woon met mijn vrouw. 
15. Inge en Roos zijn mijn docenten. 
16. Hij heet Paul. 
17. Nee, hij is geen student. Hij is politieagent. 
18. Het is maandag. 
19. Dit is Alice. 
20. Nee, zij is de vrouw van Paul. 

5. Tempoquiz: Geef snel antwoord. 

1. Welke maand komt na augustus? 
2. Welke maand komt voor december? 
3. In welke maand ben je jarig? 
4. Op welke dag ben je jarig? (datum + maand) 
5. Welk jaar komt na 2010? 
6. Wat is de eerste maand van het jaar? 
7. Wat is de laatste maand van het jaar? 
8. In welke maand begint de zomer? 
9. In welke maand begint de winter? 
10. Welk getal komt voor dertien (13)? 
11. Welk getal komt na zes (6)? 
12. Wat is jouw geboortedatum? (dag-maand-jaar) 
13. Hoe oud ben je? 
14. Wat is jouw huisnummer? 
15. Wat is jouw telefoonnummer? 
16. Wat is jouw postcode? (getallen + letters) 
17. Wat komt na 39? 
18. Welke letter komt na de ‘d’? 
19. Welke letter komt voor de ‘x’? 
20. Wat is de eerste letter van het alfabet? 
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4.6 Werkwoorden. Kies de goede vorm. 

Voorbeeld:  
Hoe gaan / gaat het met je? 
Hoe gaat het met je?  

1. Ik ben / bent Alice. 
2. Jij woont / wonen in Amsterdam. 
3. Wij ga / gaan naar de les. 
4. Hij ga / gaat naar school. 
5. Kunnen / kunt u dat spellen? 
6. Heb / hebben jij een telefoonnummer? 
7. Wat is / zijn jouw postcode? 
8. Ga / gaan jij naar de les? 
9. Zij werk / werkt in Amstelveen. 
10. Kun / kunnen jullie Nederlands? 
11. Het is / ben goed. 
12. Hallo. Ik ben / is Naomi. 
13. En jij?  Wie ben / is jij? 
14. Ik heet / heten John. 
15. Wij gaat / gaan met vakantie. 

4.7 Vul een vraagwoord in 
Kies uit wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe, welk(e). 

1. ____________________  woon je? 
2. ____________________  is Paul? 
3. ____________________  woon je in Nederland? 
4. ____________________  heet je? 
5. ____________________  zeg je? 
6. ____________________  is je beroep? 
7. ____________________  ben je geboren? 
8. ____________________  heb je les? 
9. ______________ is de docent? 
10. ______________studeer jij? 
11. ____________________  ben jij? 
12. In ____________________  straat woon je? 
13. Op ___________________  huisnummer woon je? 
14. _________________gaan jullie doen? 
15. ________________zoeken jullie een huis? 

4.8 Dialoog 
Zet de zinnen in de juiste volgorde om een dialoog te maken. 
Put the sentences in the right order to make a dialogue.  

1. En hoe gaat het met Paul? 
2. Wat doe jij dit weekend? 
3. Hallo! Alles goed? 
4. En jij? Wat ga jij dit weekend doen? 
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5. Hij woont nu ook in Amsterdam. 
6. Ik ga in het weekend naar mijn familie. 
7. Met Paul gaat het goed. 
8. Hoi! Ja, dank je.   
9. Ik ga dit weekend naar Groningen. 
10. Ik heb het deze week druk. 
11. En hoe gaat het met jou? 
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4.9 Hoe laat is het? Zie bladzijde 34 Nederlands in gang. 

4.10 ja/nee-vragen maken 
Lees de zin. Dit is het antwoord. Maak een ja/nee-vraag bij het antwoord. 
Read the sentence. This is the answer. Make a yes/no question with the answer. 
 
Voorbeelden: 
Ja, Steven tennist op woensdag. ! Tennist Steven op woensdag? 
Nee, ik ben Thomas. ! Ben jij Theo?  

1. Ja, Karin en Esther wonen in Amsterdam 
2. Ja, Anna studeert biologie. 
3. Ja, ik heb een fiets. 
4. Ja, hij heet Marc. 
5. Nee, het feestje is in de Spuistraat. 
6. Ja, zij werken bij de Hema. 
7. Nee, Laura komt uit Italië. 
8. Ja, dat is haar achternaam. 
9. Ja, ik kan dat spellen. 
10. Ja, dat klopt. 
11. Nee, ik ga niet in Delft werken. 
12. Ja, wij hebben een afspraak bij de woningbouwvereniging. 
13. Ja, Alice is secretaresse. 
14. Ja, Marco past op de kinderen. 
15. Ja, het hangt er vanaf. 
16. Nee, jullie beginnen om half 9.  
17. Nee, de kinderen gaan naar een pretpark. 
18. Ja, het is 12 uur. 
19. Ja, Alice fitnest twee keer per week bij sportschool BodyWorks. 
20. Nee, Paul sport één keer per week. 
  

4.11 Preposities  

1. 08:00     
2. 11:15   
3. 14:45   
4. 20:05   
5. 04:10   
6. 14:20   
7. 14:40   
8. 07:55 

9. 09:25   
10. 09:30   
11. 15:35   
12. 17:30   
13. 00:45   
14. 16:25   
15. 23:50   
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Kies uit: naar, om, in, op, tot, bij, met, van, voor  
Je kunt woorden meer dan 1x gebruiken. 

1. Paul werkt _______  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
2. _______ het weekend gaan we misschien naar het museum. 
3. Hoe laat ga jij vandaag _______  huis? 
4. Debby fitnest elke zondag _______  sportschool BodyWorks. 
5. Wie past er _______  de kinderen, als jij en je man werken? 
6. _______  welke collega ga je tennissen? 
7. De lessen beginnen _______ half 9. 
8. Vandaag werk ik _______  half 6 en dan ga ik _______ huis. 
9. Vanavond gaan we eten _______ mijn ouders.  
10. Sander heeft morgen een afspraak _______ de tandarts. 
11. Wij wonen _______  de Haarlemmerstraat _______ nummer 73. 
12. Alice werkt _______  een kantoor. 
13. Hoe gaat het _______  jullie? 
14. Volgende week ga ik _______ Zweden: _______ 14 augustus _______ 21 augustus. 
15. _______  kwart _______  vier komen de kinderen thuis. 

4.12 Werkwoorden  
Vul de juiste vorm van het werkwoord dat tussen haakjes staat in. 
 
Voorbeeld: 
Ik (gaan) ______________________ zaterdag naar Haarlem. 
Ik ga zaterdag naar Haarlem.  

1. Mijn vader (hebben) ______________________ drie kinderen. 
2. Hoe laat (gaan) ______________________  Paul ’s avonds weer naar huis? 
3. Alice (werken) ______________________  op een kantoor. 
4. Woensdag en vrijdag (zijn) zij thuis. 
5. Wanneer (zijn) _____________ jij thuis? 
6. Ik (zijn) _______________’s avonds en in het weekend thuis. 
7. Paul (tennissen) __________________vaak met een collega. 
8. Hoe laat (beginnen) ______________________ hij, als hij een middagdienst (hebben) 

_________________? 
9. (hebben) ___________________ jullie kinderen?  
10. Wij (hebben) _________________twee kinderen, een jongen en een meisje. 
11. (hebben) ___________________jij het druk? 
12. Paul en Alice (gaan) _______________ in Almere wonen. 
13. Hoe (gaan) ______________ het met je?  
14. Ik (hebben)_______________ een huis in Rotterdam. 
15. (kloppen) (to be correct) ____________ dat? Ja, dat _______________- (kloppen). 

4.13 Zinnen maken 
Zet de woorden / woordgroepen in de goede volgorde. Gebruik het overzicht van de zinsstructuur in 
dit document (p.20). 
Put the words / word groups in the right order. 

Voorbeeld: 
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woensdag en donderdag / John en ik / gaan / naar Groningen 
John en ik gaan woensdag en donderdag naar Groningen.  
of: Woensdag en donderdag gaan John en ik naar Groningen. 

Wanneer er een ? staat, vorm dan een vraag. Begin dan met het vraagwoord. 
When there is written a ?, form a question. In that case, begin with the question word. 

Voorbeeld: 
jouw Moeder / bestelt / een rood wijntje / altijd / ? 
Bestelt jouw moeder altijd een rood wijntje? 

1. woon / ik / in Amsterdam / ook 
2. een huis / Paul en Alice / in Almere / zoeken 
3. ze / morgen / met de woningbouwvereniging / een afspraak / hebben 
4. Naomi / naar een congres / misschien / vrijdag / gaat 
5. gaan / wat / doen / jullie/ ? 
6. gaat / het / hoe/  met je / ? 
7. komt / mijn familie / op mijn feestje / morgen 
8. werken / Paul en Alice / allebei 
9. Alice / fitnest / bij sportschool BodyWorks / twee keer per week 
10. werkt / hij / in Amsterdam / niet meer 
11. sport / niet / mijn collega 
12. hij / op vrijdag / op de kinderen / past / ? 
13. Paul / vaak / tennist / met een collega 
14. het / hoe / laat / is / ? 
15. is / nu / kwart over 11 / het  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Antwoorden bij oefeningen les 4 

antwoorden 4.1  
A 
Sandra: Hallo! Hoe heet jij? 
Alice: Hoi! Ik heet Alice. En jij? Hoe heet jij? 
Sandra: Ik ben Sandra. Wie is dat? 
Alice: Dat is John. Hij komt uit Nigeria. 
Sandra: O ja? Mijn vriend komt ook uit Nigeria. 
Alice: Waar woon je / jij? 
Sandra: Ik woon in Amsterdam. 
Alice: Wij ook! We / Wij wonen ook in Amsterdam. 
Sandra: Wie is ‘wij’? 
Alice: O! Ik woon samen met mijn man, Paul. 
Sandra: Wonen jullie in het centrum? 
Alice: Ja. We/Wij wonen in het centrum. En jij? 
Sandra: Ik woon in Oost. 

B 

John: Hallo. Wat is uw voornaam? 
Paul: Ik heet Paul. 
John: Wat is uw achternaam? 
Paul: De Wit. 
John: Kunt u dat spellen? 
Paul: Jazeker. D-E-W-I-T. 
 John: Waar woont u? 
Paul: Ik woon in Amsterdam. 
John In welke straat woont u? 
Paul: Ik woon in de Vrolikstraat. 
John: Wat is uw huisnummer? 
Paul: Ik woon op 18. 
John: Wat is uw postcode? 
Paul: 1058 DS. 
John: Wat is uw telefoonnummer? 
Paul: 06 42001314. 
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antwoorden 4.2 
1. Ik zoek een huis. 
2. Woont u in Amsterdam? 
3. Nee, maar ik werk wel in Amsterdam. 
4. Wat is uw achternaam? 
5. Mijn achternaam is Velasquez. 
6. Kunt u dat spellen? 
7. Ja hoor.  V-E-L-A-S-Q-U-E-Z. 
8. Met de ‘s’ van Simon of met de ‘z’ van Zaandam? 
9. Met de ‘z’ van Zaandam. 
10. Komt u uit Spanje? 
11. Nee.  Ik kom uit Peru. 
12. In welke straat woont u? 
13. Ik woon in de Van Edenstraat. 
14. Op welk nummer woont u? 
15. Ik woon op nummer 8. 
16. Wat is uw postcode? 
17. Mijn postcode is 1091 SB. 
18. Is dat Amsterdam Zuid? 
19. Nee, dat is in Oost. 
20. Wat is uw telefoonnummer? 
21. Mijn nummer is 06 78188890 
22. Sorry.  Wat zegt u? 
23. Het is 06 78188890. 
24. Goed. Bedankt voor de informatie. 

antwoorden 4.3   
1. april (komt na maart) / Na maart komt april. 
2. oktober (komt voor november) / Voor november komt oktober. 
3. In juni, juli, augustus en september is het zomer. / Het is zomer in juni, juli, augustus en 

september.    
4. In december, januari, februari en maart is het winter / het is winter in december, januari, februari 

en maart 
5. Januari is de eerste maand van het jaar. / De eerste maand van het jaar is januari. 
6. Augustus is de achtste maand van het jaar. / De achtste maand van het jaar is augustus. 
7. Juli komt na juni. / Na juni komt juli. 
8. Drie (3) komt na twee. / Na twee komt drie. 
9. Acht (8) komt voor negen. / Voor negen komt acht. 
10. Vijf (5) komt na vier. / Na vier komt vijf. 
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antwoorden 4.4   
1. Hoe gaat het? 
2. Wie ben jij/bent u? 
3. Uit welk land kom jij/komt u?   /  Waar kom je/jij vandaan?  /  Waar komt u vandaan? 
4. Wat is jouw/uw beroep? 
5. Wanneer ben je/bent u jarig?  Wat is jouw/uw geboortedatum? 
6. Woon jij/woont u in Amstelveen? 
7. Waar woon jij/woont u? 
8. In welke straat woon jij/woont u? 
9. Op welk nummer woon jij/woont u? 
10. Werk jij? / Werkt u? 
11. Wat is jouw/uw telefoonnummer? 
12. Is John jouw/uw vriend? 
13. Wie is dit/dat? 
14. Met wie woon jij/woont u? 
15. Wie zijn Inge en Roos? 
16. Hoe heet hij? 
17. Is hij student? 
18. Welke dag is het? 
19. Wie is dit/dat? 
20. Is zij de vrouw van John? 

antwoorden 4.5 
1. september (komt na augustus) / Na augustus komt september. 
2. november (komt voor december) / voor december komt november 
3. Ik ben in _________jarig. / Ik ben jarig in___________ 
4. Ik ben op _____  ________ jarig. / Ik ben jarig op ________   _________ 
5. 2011 komt na 2010. 
6. De eerste maand van het jaar is januari. / Januari is de eerste maand van het jaar. 
7. De laatste maand van het jaar is december. / December is de laatste maand van het jaar. 
8. De zomer begint in juni. / In juni begint de zomer. 
9. De winter begint in november. / In november begint de winter. 
10. Twaalf komt voor dertien. / Voor dertien komt twaalf. 
11. Zeven komt na zes. / Na zes komt zeven. 
12. Mijn geboortedatum is ________  ________  ________    
13. Ik ben ________  jaar oud. 
14. Mijn huisnummer is ________   
15. Mijn telefoonnummer is ________   
16. Mijn postcode is ________  
17. 40 komt na 39 / na 39 komt 40 
18. De ‘e’ komt na de ‘d’. 
19. De ‘w’ komt voor de ‘x’. 
20. De ‘a’ is de eerste letter van het alfabet. / De eerste letter van het alfabet is de ‘a’. 

antwoorden 4.6  
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1. Ik ben Alice. 
2. Jij woont in Amsterdam. 
3. Wij gaan naar de les. 
4. Hij gaat naar school. 
5. Kunt u dat spellen? 
6. Heb jij een telefoonnummer? 
7. Wat is jouw postcode? 
8. Ga jij naar de les? 
9. Zij werkt in Amstelveen. 
10. Kunnen jullie Nederlands? 
11. Het is goed. 
12. Hallo. Ik ben Naomi. 
13. En jij?  Wie ben jij? 
14. Ik heet John. 
15. Wij gaan met vakantie. 

antwoorden 4.7 
1. Waar / Hoe woon je? 
2. Wie / Waar / Hoe is Paul? 
3. Waar / Waarom woon je in Nederland? 
4. Hoe heet je? 
5. Wat zeg je? 
6. Wat is je beroep? 
7. Waar / wanneer ben je geboren? 
8. Wanneer / waar heb je les? 
9. Wie is de docent? 
10. Wat / waar / waarom / hoe studeer jij? 
11. Wie / Wat ben jij? 
12. In welke straat woon je? 
13. Op welk nummer woon je? 
14. Wat gaan jullie doen? 
15. Waarom / waar / wanneer / hoe zoeken jullie een huis? 
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antwoorden 4.8  
1. Hallo! Alles goed?  
2. Hoi! Ja. Dank je.   
3. En hoe gaat het met jou? 
4. Ik heb het deze week druk.  
5. Wat doe jij dit weekend? 
6. Ik ga in het weekend naar mijn familie./ Ik ga dit weekend naar Groningen. 
7. En jij? Wat ga jij dit weekend doen? 
8. Ik ga in het weekend naar mijn familie./ Ik ga dit weekend naar Groningen. 
9. En hoe gaat het met Paul? 
10. Met Paul gaat het goed. 
11. Hij woont nu ook in Amsterdam. 

antwoorden 4.9 
1. 08:00 Het is acht uur ‘s ochtends / ’s morgens.   
2. 11:15 Het is kwart over elf ‘s ochtends / ’s morgens. 
3. 14:45 Het is kwart voor drie ’s middags. 
4. 20:05 Het is vijf over acht ’s avonds. 
5. 04:10 Het is tien over vier ’s nachts. 
6. 14:20 Het is tien voor half drie ’s middags. 
7. 14:40 Het is tien over half drie ’s middags. 
8. 07:55 Het is vijf voor acht ‘s ochtends / ’s morgens. 
9. 09:25 Het is vijf voor half tien ‘s ochtends / ’s morgens. 
10. 09:30 Het is half tien ‘s ochtends / ’s morgens. 
11. 15:35 Het is vijf over half vier ’s middags. 
12. 17:30 Het is half zes ’s avonds. 
13. 00:45 Het is kwart voor één ‘s avonds 
14. 16:25 Het is vijf voor half vijf ’s middags. 
15. 23:50 Het is tien voor twaalf ‘s avonds / Het is tien voor middernacht. 

antwoorden 4.10 
1. Wonen Karin en Esther in Amsterdam? 
2. Studeert Anna biologie? 
3. Heb je/jij een fiets? / Heeft u een fiets? 
4. Heet hij Marc? 
5. Is het feestje in de Kalverstraat/………….? 
6. Werken zij bij de Hema? 
7. Komt Laura uit Italië? 
8. Is dat haar achternaam? 
9. Kunt u dat spellen? / Kan/Kun je dat spellen? 
10. Klopt dat? 
11. Ga je/jij in Delft werken? / Gaat u in Delft werken? 
12. Hebben jullie een afspraak bij de woningbouwvereniging? 
13. Is Alice secretaresse? 
14. Past Marco op de kinderen? 
15. Hangt het er vanaf? 
16. Beginnen we/wij om 11:00 uur/……………? 
17. Gaan de kinderen naar school/………………..? 
18. Is het 12 uur? 
19. Doet Alice twee keer per week fitness bij sportschool bodyworks? 
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20. Sport Paul één keer per maand/………….? 

antwoorden 4.11 
1. Paul werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
2. In het weekend gaan we misschien naar het museum. 
3. Hoe laat ga jij vandaag naar huis? 
4. Debby fitnest elke zondag bij sportschool BodyWorks. 
5. Wie past er op de kinderen, als jij en je man werken? 
6. Met welke collega ga je tennissen? 
7. De lessen beginnen om half 9. 
8. Vandaag werk ik tot half 6 en dan ga ik naar huis. 
9. Vanavond gaan we eten bij mijn ouders.  
10. Sander heeft morgen een afspraak bij / met de tandarts. 
11. Wij wonen in de Haarlemmerstraat op nummer 73. 
12. Alice werkt op een kantoor. 
13. Hoe gaat het met jullie? 
14. Volgende week ga ik naar Zweden: van 14 augustus tot 21 augustus. 
15. Om kwart voor / over 4 komen de kinderen thuis 

antwoorden 4.12 
1. Mijn vader heeft drie kinderen. 
2. Hoe laat gaat Paul ’s avonds weer naar huis? 
3. Alice werkt op een kantoor. 
4. Woensdag en vrijdag is zij thuis. 
5. Wanneer ben jij thuis? 
6. Ik ben ’s avonds en in het weekend thuis. 
7. Paul tennist vaak met een collega. 
8. Hoe laat begint hij, als hij een middagdienst heeft? 
9. Hebben jullie kinderen?  
10. Wij hebben twee kinderen, een jongen en een meisje. 
11. Heb jij het druk? 
12. Paul en Alice gaan in Almere wonen. 
13. Hoe gaat het met je?  
14. Ik heb een huis in Rotterdam. 
15. Klopt dat? Ja, dat klopt.  
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antwoorden 4.13  
1. Ik woon ook in Amsterdam. 
2. Paul en Alice zoeken een huis in Almere. 
3. Ze hebben morgen een afspraak met de woningbouwvereniging.  

Morgen hebben ze een afspraak met de woningbouwvereniging. 
4. Naomi gaat vrijdag misschien naar een congres.  

Vrijdag gaat Naomi misschien naar een congres.  
Misschien gaat Naomi vrijdag naar een congres.  

5. Wat gaan jullie doen? 
6. Hoe gaat het met je? 
7. Mijn familie komt morgen op mijn feestje.  

Morgen komt mijn familie op mijn feestje. 
8. Paul en Alice werken allebei. 
9. Alice fitnest twee keer per week bij sportschool BodyWorks.  

Twee keer per week fitnest Alice bij sportschool BodyWorks. 
10. Hij werkt niet meer in Amsterdam. 
11. Mijn collega sport niet. 
12. Past hij op vrijdag op de kinderen? 
13. Paul tennist vaak met een collega. 
14. Hoe laat is het? 
15. Het is nu kwart over 11.  

Nu is het kwart over 11. 
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5 - Spelling  

Long vowels |aa| – |ee| – |oo| – |uu|  
You hear a long vowel. Sometimes you write one vowel, and sometimes 2 

Short vowels |a| – |e| – |o| – |u| – |i|  
You  hear a short vowel. You always write 1 vowel, sometimes followed by 1 
consonant and sometimes followed by 2 consonants.     

In a closed syllable:  
(syllable ends in a consonant) 
write 2 vowels 

in an open syllable: 
(syllable ends in a vowel) 
write 1 vowel

Werkwoorden 
Verbs

ik woon  
ik spreek  
we gaan

we wo·nen  
we spre·ken  
ik ga

Adjectieven  
Adjectives

rood  vlees  
duur  vlees  
een  geel  boek

ro·de  wijn  
du·re  wijn  
ge·le  vla

Comparatieven  
Comparatives

groot  
breed   
laat

gro·ter  
bre·der  
la·ter

Zelfstandige 
naamwoorden - 
Nouns

het brood  
de taal  
het uur

de bro·den  
de ta·len 
de u·ren

 In the last syllable: 
(syllable is always closed: ends in a 
consonant)  
- 1 vowel + 1 consonant 
- 1 vowel +  2 or more different 
consonants 

In other syllables: 
(syllable is always closed: ends in a 
consonant)  
- 1 vowel + 2 the identical consonants 
- 1 vowel + 2 or more different 
consonants 

Werkwoorden 
Verbs

ik zeg  
ik pin  
ik sport  
ik werk 
hij denkt

we zeg·gen  
we pin·nen  
we spor·ten  
we werk·en

Adjectieven  
Adjectives

wit bier 
vet eten 
een plat bord 
de man is sterk 

de wit·te wijn  
de vet·te kroketten 
het plat.te bord 
de ster.ke man
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5 - Spelling (2) 

Dus… (So…) 
Rule 1:   The vowel should sound the same (identical) in all forms of the word: 
  - Do you hear a long vowel in singular?  
    Then you also hear a long vowel in plural. 

    - Do you hear a short vowel in singular?  
   Then you also hear a short vowel in plural. 

Rule 2:   You don’t always write the vowels in the same way: 
  - A long vowel is sometimes written with 1 vowel, sometimes with 2 vowels.  
    (- A short vowel is always written with 1 vowel, but sometimes followed by 1,    
 sometimes followed by 2 consonants.) 

Rule 3:   At the end of a word there are never 2 identical consonants!  
 
Exceptions on rule 1 
A few words have a short sounding vowel in singular and a long sounding vowel in plural 

1. de dag - de dagen    3. de weg  - de wegen      
2. ik kom  - we komen   4. het glas  - de glazen      
   

Comparatieven  
Comparatives

snel 
dik  
kort

snel·ler  
dik·ker 
kor·ter

Zelfstandige 
naamwoorden - 
Nouns

de fles  
de kop 
de vis 
de bal 
de bus 
de markt

de fles·sen  
de kop·pen 
de vis.sen 
de bal.len 
de bus.sen 
de mark.ten
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Les 5- Taaltempo met imperatief + maar  
klik hier voor instructie 
‘maar’ bij een imperatief maakt de imperatief vriendelijker / By adding ‘maar’ to an imperative, you 
make the imperative sound friendlier 

Zal ik het doen? Doe het maar!

Zal ik het zeggen? Zeg het maar!

Zal ik het vertellen? Vertel het maar!

Zal ik luisteren? Luister maar!

Zal ik kijken? Kijk maar!

Zal ik het geven? Geef het maar!

Zal ik het kopen? Koop het maar!

Zal ik bestellen? Bestel maar!

Zal ik betalen? Betaal maar!

Zal ik het vragen? Vraag het maar!

Zullen we het kopen? Koop het maar!

Zullen we het zeggen? Zeg het maar!

Zullen we het doen? Doe het maar!

Zullen we bestellen? Bestel maar!

Formeel

Zal ik het doen? Doet u het maar!

Zal ik het vertellen? Vertelt u het maar!

Zal ik het geven? Geeft u het maar!

Zal ik kijken? Kijkt u maar!

Zal ik luisteren? Luistert u maar!

Zal ik het zeggen? Zegt u het maar!

Zal ik bestellen? Bestelt u maar!
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Extra oefeningen les 5 

5.1 Zinnen maken (p. 265-266, p.267) 

Een normale hoofdzin begint met het subject (wie / wat). Op de tweede positie komt de persoonsvorm 
(een vorm van het werkwoord die past bij het subject), daarna de tijd en andere zinsdelen. Als er een 
tweede werkwoord in de zin staat, komt dit meestal aan het eind. 

A normal main clause starts with the subject (who / what). At the second position you will find the 
finite verb (a form of the verb that fits the subject), afterwards the time and other parts of the sentence. 
If there is a second verb in the sentence, it usually comes at the end. 

Voorbeelden: 
Ik ga morgen met de auto naar Rotterdam. 
Mieke koopt een bosje bloemen in het winkelcentrum. 
Wij willen op vrijdag graag een biertje met jullie drinken. 
De vakantie begint dit jaar op 24 december. 
 
Je kunt het overzicht van de zinsstructuur in dit document (p.20) gebruiken voor de volgende 
oefening. 
(You can use the overview of the sentence structure in this document (p.20) for the next exercise) 
 
A. Maak correcte zinnen. Begin met het subject (wie / wat) 
Make correct sentences. Start the sentence with the subject (who / what) 

1. John / Mijn naam / is 
2. komt/ uit / Hij / Nigeria 
3. gaat / morgen / Alice / naar Rotterdam 
4. gedurende 1 week / Wij / les / hebben 
5. is / erg / warm / vandaag / Het 
6. woont / in Nederland / Hij / sinds 1 maand 
7. ga / naar / met Sandra / Ik / morgen / de les 
8. spellen / uw achternaam / kunt / U / tijdens de les 
9. maakt / Zij / met Alice / later / de oefeningen 
10. leren / Wij / in augustus / Nederlands / in Amsterdam 

B. Inversie 

Sommige zinnen beginnen met iets anders dan het subject. Bijvoorbeeld met de tijd of plaats. 
Bij deze zinnen vindt ‘inversie’ plaats: het vervoegde werkwoord staat vóór het subject. 

Some sentences start with something else than the subject. For example with the time or 
place. In these sentences ‘inversion’ takes place: the finite verb is put before the subject. 

Voorbeelden: 
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In Rotterdam heb ik zaterdag een feestje. 
Op woensdag werkt mijn oom altijd in het centrum van Amsterdam. 
In het weekend gaat zij vaak een pizza bij dat restaurant eten. 
Op de markt is het fruit veel goedkoper.  
 
Begin de volgende zinnen met het onderstreepte deel.  
Start the next sentences with the underlined part. 

1. Marlies / ’s ochtends / vaak / gaat / naar het park. 
2. ik / familie / in Duitsland / heb. 
3. altijd / mijn man / in dit restaurant / fooi / geeft 
4. de rekening / aan de bar / hij / betaalt 
5. moet / mijn vrouw / op donderdag / werken 
6. gaat / sporten / zijn vriendin / in het weekend / in de sportzaal 
7. Sandra / vandaag / wil / praten / met Ellis / in de kantine 
8. ik / ’s ochtends / moet / helaas / werken 
9. zal / Jasper / een cadeautje / voor zijn zus / kopen / morgen 
10. op de fiets / op vrijdag / wil / Han / naar zijn werk 

C. Vraagzinnen (inversie) – Questions (inversion) 

Er zijn twee soorten vragen: ja/nee-vragen en vragen met een vraagwoord. 

De ja/nee-vraag heeft als antwoord ‘ja’ of ‘nee’… ☺ . Deze vraag begint met de 

persoonsvorm, gevolgd door het subject, en daarna tijd en andere elementen (zoals ‘met wie’, 
‘wat’, ‘waar’ en, soms, andere werkwoorden.’) 

There are two types of questions: yes/no-questions and questions with a question word. 

The yes/no-question can be answered with… ‘yes’ or ‘no☺ . This question starts with the 

finite verb, followed by the subject, and then time and other elements (like ‘with whom’, 
‘what’, ‘where’ and, sometimes, other verbs). 

Voorbeelden: 
.Komt Marjan morgen naar het etentje? 
.Begint de les om 9:00 uur? 
.Betaalt het meisje bij de kassa? 
Sommige vragen beginnen met een vraagwoord, zoals ‘wanneer’ of ‘hoe’. Dit vraagwoord 
wordt gevolgd door de persoonsvorm en de rest van de zin. 

Some questions start with a question word, like ‘when’ or ‘how’. This question word is 
followed bij the finite verb and the rest of the sentence. 

Voorbeelden 
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.Wanneer kookt Jaap? 

.Waar zullen we morgen eten? 

.Wie is die jongen? 

.Waar woon je?   (As you know: the ‘t’ disappears when ‘je’ is placed after the verb!) 

.Wat wil je in het weekend doen? 

Begin de volgende zinnen met het onderstreepte deel. Eindig met een vraagteken. 
Start the next sentences with the underlined part. End with a question mark. 

1. Jan / koopt / Wat / bij de bakker / soms 
2. Je moeder / in het park / Met wie / praat / vaak 
3. Een biertje / zullen / bestellen / we 
4. Ik / de rekening / mag / hebben / ,alstublieft 
5. Zullen / we / waar / morgenavond / afspreken / met Simon 
6. Ik / stamppot met spekjes / zal / maken / voor je 
7. Je jongere zus / waar / op maandag en dinsdag / werkt 
8. Al drie jaar / woont / jouw beste vriendin / in Haarlem / met haar man 
9. Vanmiddag / zullen / samen / boodschappen doen / we / gezellig 
10. Je / veel huiswerk / maken / moet / elke dag 

5.2. Maak de zin compleet. 

1. het café - in de Rozenstraat - is 
In de Rozenstraat  

2. komt - donderdag - mijn broer 
Donderdag  

3. op vakantie - deze week - is - Marc 
Deze week  

4. jullie docent - maandag - is- Johan 
Maandag  

5. mijn achternaam - Hendriks - is 
Hendriks  

6. voor Silke - we - bestellen - witte wijn 
Voor Silke  

7. afrekenen - jullie - hier - moeten 
Hier  

8. in Nederland - voor zijn werk - hij - is 
Voor zijn werk 
 
9. over mijn vakantie - ik - later - vertel 
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Later . 

10. ik - betaal - het eerste rondje 
Het eerste rondje  

5.3. Maak zinnen: er zijn meerdere opties 
Again: Je kunt het overzicht van de zinsstructuur in dit document (p.20) gebruiken voor de volgende 
oefening. (You can use the overview of the sentence structure in this document (p.20) for the next 
exercise) 

1. blijft / morgen / Maria / thuis 
2. over 3 weken / wij / meivakantie / hebben 
3. is / erg / koud / vandaag / het 
4. maak / mijn / huiswerk / ik / ’s avonds 
5. later / ik / kijk / naar de televisie 
6. op het feest/ maak / een familiefoto / ik / morgen 
7. groente / op de markt / koopt / mijn vader / op zaterdag 
8. maakt / zij / de oefeningen / met haar vriendin / later 
9. Mijn broer / gaat / naar Marokko / volgende week / met zijn vrouw 
10. betalen / wij / de rekening / in het restaurant/ gaan / straks 

5.4. Enkelvoud → Meervoud  /  Singular → Plural 
(p. 267 Nederlands in gang & p. 38-39 this document) 

Voorbeelden:  
de straat - de straten 
de sok - de sokken 
het boek - de boeken 

1. de vrouw 
2. de naam 
3. de tafel 
4. de pen 
5. de jongen 
6. het paard 
7. het varken 
8. de student 
9. de boot 
10. de klas 
11. de week 
12. de maand 
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5.5. Enkelvoud → Meervoud  /  Singular → Plural (verbs) 
Voorbeelden: 
.ik loop → wij lopen 
.ik bestel → wij bestellen 

1. Ik woon! wij _______________  
2. Ik leer ! wij _______________ 
3. Ik koop ! wij _______________  
4. Ik bel ! wij _______________  
5. Ik begin ! wij _______________ 
6. Ik werk ! wij _______________  
7. Ik drink ! wij _______________ 
8. Ik zoek ! wij _______________  

5.6 Meervoud → Enkelvoud /  Plural → Singular (verbs) 

werkwoorden (verbs) 
1. wij kopen ! ik _______________  
2. wij maken ! ik _______________ 
3. wij winnen ! ik _______________ 
4. wij vragen ! ik _______________ 
5. wij bestellen ! ik _______________ 
6. wij moeten ! ik _______________  
7. wij denken ! ik _______________ 
8. wij spreken ! ik _______________  

  
substantieven/zelfstandige naamwoorden (nouns) 
1. straten ! 1 _______________  
2. zonen ! 1 _______________ 
3. teksten ! 1 _______________ 
4. zussen ! 1 _______________ 
5. feesten ! 1 _______________  
6. docenten ! 1 _______________  
7. bomen ! 1 _______________  
8. landen ! 1 _______________ 
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Antwoorden bij oefeningen les 5 

antwoorden 5.1  

antwoorden 5.2  
1. In de Rozenstraat is het café. 
2. Donderdag komt mijn broer. 
3. Deze week is Marc op vakantie. 
4. Maandag is Johan jullie docent. 
5. Hendriks is mijn achternaam. 
6. Voor Silke bestellen we witte wijn. 
7. Hier moeten jullie afrekenen. 
8. Voor zijn werk is hij in Nederland. 
9. Later vertel ik over mijn vakantie. 
10. Het eerste rondje betaal ik. 

A
. 

1. John is mijn naam. 
2. Hij komt uit Nigeria. 
3. Alice gaat morgen naar Rotterdam. 
4. Wij hebben gedurende 1 week les. 
5. Het is vandaag erg warm. 
6. Hij woont sinds 1 maand in Nederland. 
7. Ik ga morgen met Sandra naar de les. 
8. U kunt uw achternaam tijdens de les spellen. 
9. Zij maakt later met Alice de oefeningen. 
10. Wij leren in augustus Nederlands in Amsterdam.  

B.  1. ’s Ochtends gaat Marlies vaak naar het park. 
2. In Duitsland heb ik familie. 
3. In dit restaurant geeft mijn man altijd fooi. 
4. Aan de bar betaalt hij de rekening. 
5. Op donderdag moet mijn vrouw werken. 
6. In het weekend gaat zijn vriendin in de sportschool sporten. 
7. In de kantine wil Sandra vandaag met Ellis praten. 
8. ’s Ochtends moet ik helaas werken. 
9. Morgen zal Jasper een cadeautje voor zijn zus kopen. 
10. Op vrijdag wil Han op zijn fiets naar zijn werk. 

C. 1. Wat koopt Jan soms bij de bakker? 
2. Met wie praat je moeder vaak in het park? 
3. Zullen we een biertje bestellen? 
4. Mag ik de rekening hebben, alstublieft? 
5. Waar zullen we morgenavond met Simon afspreken? 
6. Zal ik stamppot met spekjes voor je maken? 
7. Waar werkt je jongere zus op maandag en dinsdag? 
8. Woont jouw beste vriendin al drie jaar met haar man in Haarlem? 
9. Zullen we vanmiddag gezellig samen boodschappen doen?  
10. Moet je elke dag veel huiswerk maken? 
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antwoorden 5.3 
Bij sommige zinnen meer opties mogelijk, maar dit zijn de meest ‘normale’. Heb je andere 
antwoorden? Check deze dan met je docent. / With some sentences more options are possible, 
but these are the most common ones. Do you have other answers? Check them with your 
teacher. 
1. Maria blijft morgen thuis. / Morgen blijft Maria thuis. 
2. Wij hebben over 3 weken meivakantie. / Over 3 weken hebben wij meivakantie. 
3.  Het is erg koud vandaag. / Vandaag is het erg koud.  
4.  Ik maak ’s avonds mijn huiswerk. / ’s Avonds maak ik mijn huiswerk.  
5.  Ik kijk later naar de televisie. / Later kijk ik naar de televisie. 
6.  Ik maak morgen een familiefoto op het feest. / Morgen maak ik een familiefoto op het feest. / 

Op het feest maak ik morgen een familiefoto.  
7. Mijn vader koopt op zaterdag groenten op de markt. Op zaterdag koopt mijn vader groenten op de 

markt. / Op de markt koopt mijn vader zaterdag groenten.  
8.  Zij maakt later met haar vriendin de oefeningen. / Later maakt zij met haar vriendin de 

oefeningen. / Met haar vriendin maakt zij later de oefeningen.   
9.  Mijn broer gaat volgende week  met zijn vrouw naar Marokko. / Volgende week gaat mijn 

broer met zijn vrouw naar Marokko. / Met zijn vrouw gaat mijn broer volgende week naar 
Marokko.  

10.  Wij betalen straks de rekening in het restaurant. / Straks betalen wij de rekening in het 
restaurant. / In het restaurant betalen wij straks de rekening.  

antwoorden 5.4 

1. de vrouw de vrouwen

2. de naam de namen

3. de tafel de tafels

4. de pen de pennen

5. de jongen de jongens

6. het paard de paarden

7. het varken de varkens

8. de student de studenten

9. de boot de boten

10. de klas de klassen

11. de week de weken

12. de maand de maanden
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antwoorden 5.5  

1. Ik woon! wij wonen  
2. Ik leer ! wij leren 
3. Ik koop ! wij kopen 
4. Ik bel ! wij bellen 
5. Ik begin ! wij beginnen 
6. Ik werk ! wij werken 
7. Ik drink ! wij drinken 
8. Ik zoek ! wij zoeken 

Antwoorden 5.6 

1. ik koop     1. straat 

2. ik maak    2. zoon 

3. ik win     3. tekst 

4. ik vraag    4. zus 

5. ik bestel    5. feest 

6. ik moet    6. docent 

7. ik denk     7. boom 

8. ik spreek    8. land 
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Extra oefeningen les 6 

6.1 Vul de correcte vorm in (p. 269-270)  
Voorbeeld:  
_________________(mogen) ik iets vragen? 
Mag ik iets vragen? 

1. ___________________________ (kunnen) u me helpen? 
2. Alice ___________________________ (willen) graag pinnen. 
3. Ik ___________________________ (willen) graag een stukje kaas proeven. 
4. ___________________________ (mogen) het ietsje meer zijn? 
5. ___________________________ (mogen) we betalen? 
6. ___________________________ (zullen) we naar de film gaan? 
7. ___________________________ (zullen) ik een tafel reserveren voor vrijdag? 
8. De kinderen ___________________________ (willen) graag ijs als toetje. 
9. ___________________________ (moeten) jullie morgen werken? 
10. Paul ___________________________ (kunnen) morgen niet.  
11. Morgen ___________________________ (moeten) hij werken. 
12. ___________________________ (zullen) hij morgen komen? 
13. ___________________________ (kunnen) u uw naam spellen? 
14. Je ___________________________ (mogen) hier niet roken. 
15. ___________________________ (kunnen) ik je even helpen?  
16. John en Alice ___________________________ (willen) volgend jaar naar Almere verhuizen. 

6.2 Maak zinnen: er zijn meerdere opties 
1. mag / parkeren / hier / niet / je 
2. kopen / willen / een nieuwe auto / jullie / ? 
3. in China / ik / wonen / ga / een jaar 
4. moeten / de kinderen / veel opdrachten / maken / op school 
5. u / me / helpen / kunt /? 
6. wij / kunnen / alleen een voorgerecht / bestellen  
7. op spoor 8 / binnenkomen / de trein naar Utrecht / zal /  
8. volgend jaar / Bernard en Maarten /  willen / verhuizen / naar Zaandam 
9. wil / ik / geen bonnetje 
10. afrekenen / we / waar / kunnen / ? 
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Antwoorden bij oefeningen les 6 

antwoorden 6.1  
1. Kunt/ Kan u me helpen? 
2. Alice wil graag pinnen. 
3. Ik wil graag een stukje kaas proeven. 
4. Mag het ietsje meer zijn? [lit: Can it be a bit more/ is it ok if it’s a bit more: when ordering for 

example 250 gr in the cheese shop]. 
5. Mogen we betalen? 
6. Zullen we naar de film gaan? 
7. Zal ik een tafel reserveren voor vrijdag? 
8. De kinderen willen graag ijs als toetje. 
9. Moeten jullie morgen werken? 
10. Paul kan morgen niet.  
11. Morgen moet hij werken. 
12. Zal hij morgen komen? 
13. Kunt / Kan u uw naam spellen? 
14. Je mag hier niet roken. 
15. Kan ik je even helpen?  
16. John en Alice willen volgend jaar naar Almere verhuizen. 

Antwoorden 6.2 
Bij sommige zinnen meer opties mogelijk, maar dit zijn de meest ‘normale’. Heb je andere 
antwoorden? Check deze dan met je docent. / With some sentences more options are possible, 
but these are the most common ones. Do you have other answers? Check them with your 
teacher. 
1. Je mag hier niet parkeren. (You can’t park here/ you are not allowed to park here) 
/ Hier mag je niet parkeren. 
2. Willen jullie een nieuwe auto kopen? 
3. Ik ga een jaar in China wonen. / In China ga ik een jaar wonen.  
4. De kinderen moeten op school veel opdrachten maken. / Op school moeten de kinderen 
veel opdrachten maken. 
5. Kunt u me helpen? 
6. We kunnen alleen een voorgerecht bestellen. 
7. De trein naar Utrecht zal op spoor 8 binnenkomen. / Op spoor 8 zal de trein naar Utrecht 
binnenkomen. 
8. Bernard en Maarten willen volgend jaar naar Zaandam verhuizen. / Volgend jaar willen 
Bernard en Maarten naar Zaandam verhuizen. 
9. Ik wil geen bonnetje. 
10. Waar kunnen we afrekenen? 
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Les 7 – herhaling 1 tot en met 6 – oefentoets (trial test) 
Voorbereiding op toets Taste of Dutch (preparation for the test of A taste of Dutch) 

A. Kies het juiste antwoord: pronomen en reactie geven . 
1. Julia, waar is ____ boek? 

a. jouw 
b. jij 

2. Dit is mijn broer en ____ vriendin heet Tanja. 
a. hij 
b. zijn 

3. Wij wonen nu in Haarlem en ____ adres is Zijlweg 12.  
a. hun 
b. ons 

4. Magda en Joop, wie is ____ docent? 
a.  zijn 
b.  jullie 

5. Ulrike gaat met ____ ouders op vakantie. 
a. zij 
b. haar 

6. Heb je er dertig cent bij? 
a.  Nee, sorry. 
b.  Nee, alstublieft. 

7. Zullen we vandaag stamppot eten? 
a.  Dat is een goed idee. 
b.  Ja, dat is genoeg. 

8. Wie is er aan de beurt? 
a.  Mij. 
b.  Ik. 

9. Dat was het? 
a.   Nee, ik wil ook nog paprika’s. 
b.   Ja, ik wil twee rode paprika’s. 

10. Wat zullen we eten? 
a.  In de kantine. 
b.  Zal ik spaghetti maken? 

11. Welke dag ____ het vandaag? 
a.  is 
b.  heeft 

12. Morgen ____ ik jarig. 
a. heb 
b. ben 

13. ____ je ouders op bezoek? 
a. Komen 
b. Komt 

14. Het ____ elf uur. 
a. is 
b. heeft 

15. We ____ naar de les. 
a. moet 
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b. moeten  

B. Vul de juiste vorm van het werkwoord in.  
1 gaan 
Hans              een paar dagen op vakantie. 

2 kijken 
We                 naar een film over Amsterdam. 

3 maken 
Ik                   spaghetti voor mijn vrienden. 

4 blijven 
Hoe lang                  jullie in Amerika? 

5 kunnen 
                     je een afspraak maken? 

6 schrijven 
Hij                              het adres in zijn agenda. 

7 vinden 
Ik                  het een goed plan. 

8 kiezen 
Jasper en Christine                     de biefstuk met frietjes en de salade. 

9 halen 
De ober                    een lepel. 

10 houden 
                    jullie van stamppot andijvie? 

11 proeven 
Jasper                     de salade. 

12 laten 
‘De rekening is € 65,–.’ ‘Alstublieft, € 70,–.                        u de rest maar zitten.’ 

13 kunnen 
Je                 in de kantine koffiedrinken. 

14 willen 
                  je ook spekjes bij de stamppot? 

15 mogen 
Mevrouw,                   ik iets vragen? 

16 moeten 
De studenten                     vaak naar de dialogen luisteren. 

17 zullen 
                      ik koffie halen? 

          Course material for A Taste of Dutch for employees.                   !                
 ©2015 Hendrickx  Interlingua & Dutch lessons with Roos Naeff 

  56



C. Modale werkwoorden: kies het meest logische antwoord / choose the most logical answer 
1. ____ we ijs bestellen? 

a.   Zullen 
b.   Willen 

2. Het is elf uur! We ____ nu verdergaan met de les! 
a.   kunnen 
b.   moeten 

3. Wat zal ik doen? Ik ____ niet kiezen! 
a.   kan 
b.   mag 

4. Ik ____ graag twee courgettes hebben. 
a.   mag 
b.   wil 

5. U ____ bij de ober afrekenen. Hij heeft een mobiel pinapparaat. 
a.   kunt 
b.   wil 

6. ____ ik even koffie halen? 
a.   Zal 
b.   Wil 

7. Het ____ lukken! 
a.   kan 
b.   moet 

8. Ik ben jarig, ik ____ trakteren. 
a.   wil 
b.   kan 

9. Is iedereen er? Dan ____ we beginnen. 
a.   willen 
b.   kunnen 
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D. Reacties geven:  
Kies de correcte reactie

Mogen we bestellen?  
Wat wil je drinken? 
Welke wijn wil je? 
Gefeliciteerd! 
Dag, ik ben Dennis. 
Hoe kennen jullie elkaar? 

Een cola, alsjeblieft 
Dank je. 
Van de cursus. 
Prettig met je kennis te maken. 
Ja, zegt u het maar. 
Doe de Spaanse maar.

Kies de correcte reactie 
Woon je al lang in Nederland? 
Krijg je nog bezoek? 
Wanneer begint de cursus? 
Waar woont Krista? 
Wat doen ze daar? 

Nee, twee weken. 
Ze drinken koffie. 
In Rotterdam. 
In september. 
Ja, mijn broer en zijn vriendin komen.

Maak een goede dialoog  
Zet de zinnen in de goede volgorde  
(Put the sentences in the correct order) 
A: Hé Marijke, hoe is het?  
A: Hoe gaat het met jou?  
A: Ja, doe ik. Tot gauw! 
A: Voor je werk?  
A: Leuk! Met wie ga je naar Indonesië?  
A: O ja. Nou, prettige vakantie en tot ziens!  
  

B: Dank je. Doe je de groeten aan Harald? 
B: Nee, op vakantie. 
B: Dag! 
B: Heel goed. Ik ga maandag naar Indonesië.  
B: Met Annette, een collega 
B: Hé hallo Joop, dat is lang geleden. 
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Antwoorden bij oefeningen les 7 

Antwoorden: Kies het juiste antwoord: pronomen en reactie geven  

Antwoorden: Werkwoorden 

1. gaat (Hans gaat...) 
2. kijken (we kijken...) 
3. maak (ik maak...) 
4. blijven (Hoe lang blijven jullie...) 
5. Kan/Kun (Kan je .../Kun je...) 
6. Schrijft (hij schrijft...) 
7. Vind (Ik vind...) 
8. Kiezen (Jasper en Christine kiezen...) 
9. Haalt (de ober haalt...) 
10. Houden (houden jullie...) 
11. Proeft (Jasper proeft...) 
12. Laat (Laat u ...) 
13. Kan/kunt (je kan.../Je kunt...) 
14. Wil (Wil je...) 
15. Mag (Mevrouw, mag ik...) 
16. Moeten (De studenten moeten...) 
17. Zal (Zal ik...) 

Antwoorden: Modale werkwoorden 

1. A 
2. B 
3. B 
4. B 
5. B 
6. A 
7. A 
8. B 

9. A 
10. B 
11. A 
12. B 
13. A 
14. A 
15. B 

1. A 
2. B 
3. A 
4. B 
5. A

6. A 
7. B 
8. A 
9. B 
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Antwoorden 
Reacties geven 
Kies de correcte reactie Kies de correcte reactie

Van de cursus. 

Mogen we bestellen? 
Ja, zegt u het maar. 

  
Wat wil je drinken?  
Een cola, alsjeblieft. 

Welke wijn wil je?  
Doe de Spaanse maar. 

Gefeliciteerd!  
Dank je. 

Dag, ik ben Dennis.  
Prettig met je kennis te maken. 

Hoe kennen jullie elkaar? 

Woon je al lang in Nederland?  
Nee, twee weken. 

Krijg je nog bezoek? 
Ja, mijn broer en zijn vriendin komen. 

Wanneer begint de cursus? 
In september. 

Waar woont Krista? 
In Rotterdam. 

Wat doen ze daar? 
Ze drinken koffie. 

Antwoorden  
Maak een goede dialoog  
Zet de zinnen in de goede volgorde  
(Put the sentences in the correct order) 
A: Hé Marijke, hoe is het? 
B: Hé hallo Joop, dat is lang geleden. 
  
A: Hoe gaat het met jou? 
B: Heel goed. Ik ga maandag naar Indonesië.  
A: Voor je werk? 
B: Nee, op vakantie. 
A: Leuk! Met wie ga je naar Indonesië? 
B: Met Annette, een collega. 
A: O ja. Nou, prettige vakantie en tot ziens! 
B: Dank je. Doe je de groeten aan Harald?  
A: Ja, doe ik. Tot gauw! 
B: Dag! 
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Alternatieve toets: 

1 Geef een reactie op de vraag in een zin. 

Voorbeeld: Hoe heet jij? Ik heet Irena 
1. Hoe gaat het met jou?
____________________________________________________________ 
2. (in een restaurant) Wat wilt u bestellen?______________________________________ 
3. Heb je zin om morgen samen te gaan eten?____________________________________ 
4. (op de markt) Hoeveel aardappels wilt u?____________________________________ 
5. Welke kleur heeft jouw haar?
____________________________________________________ 

2 Werkwoorden 

1. werken --- Hij __________ als piloot. 
2. Zijn --- Patrick, __________ jij  de broer van Steve? 
3. Wonen --- Dit is mijn huis, hier __________ ik. 
4. Hebben --- Zij __________ vakantie. 
5. starten --- De les __________ om 18:00 uur. 

3 Personaal pronomen 

Vul het correcte personaal pronomen in (ik, uw, etcetera) en gebruik de correcte vorm. Let op: 
lees steeds eerst de hele zin. 
Voorbeeld: Ik ben Ali. Mijn ouders wonen in Saoedi-Arabië. 

1. Dag mevrouw, wat wilt __________ drinken? 
2. Ik ben Mia en dit is __________ vriend, Andres. 
3. Edit is jarig, komen __________ ouders op bezoek? 
4. Mijn zus en ik willen afrekenen. Kunnen __________ betalen? 
5. De buren komen eten. _________ komen niet uit Nederland. 
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4 Vragen maken 

Lees per nummer het antwoord. Maak een goede vraag bij het antwoord. Gebruik wie, wat, 
waar, wanneer, hoe, etcetera. 
Voorbeeld: Wat is jouw naam? Mijn naam is Susy. 

1. _________________________________________ Vandaag is het woensdag. 
2. _________________________________________ Mijn docent is Inge. 
3. _________________________________________ Bij Booking. 
4. _________________________________________ Ik vind Amsterdam mooi. 
5. _________________________________________ Het is  kwart over acht. 

5 Lees de tekst 

Mijn naam is Maria van de Broek en ik ben 29 jaar. Dit is mijn familie. Mijn vader heet Jan 
en zijn vrouw heet Lies. Mijn vader is 67 jaar en mijn moeder is 65. Zij zijn nu 39 jaar samen.  
Ik heb twee broers, Rob en Paul. Rob is 35 en werkt op de markt. Hij verkoopt groenten en 
fruit.  Zijn echtgenote heet Alina. Zij werkt ook op de markt. Ze hebben twee kinderen, mijn 
nichtjes Saar en Lily. Mijn broer Paul is 34 en heeft bruin haar. Hij is docent en geeft Engelse 
les. Hij woont met zijn vriend Tom in Zaandam. Ik heb ook nog een zus, Eline. Zij is 26. Zij 
werkt nu 3 jaar in een hotel in Oostenrijk. Mijn ouders gaan vaak bij haar op bezoek in de 
vakantie. Maar volgend jaar gaan ze op vakantie naar Japan, want dan zijn ze 40 jaar bij 
elkaar. De hele familie mag mee; kinderen, partners en kleinkinderen. Ik heb er heel veel zin 
in! 

Geef antwoord op de volgende vragen 

1. Hoe lang zijn de ouders van Maria samen? 
________________________________________ 
2. Welke broer is groenteboer?  Wat is zijn naam? __________________________________ 
3. Wie is Alina?
__________________________________________________________________________ 
4. Hoe heten de kleinkinderen van Jan en Lies?
______________________________________ 
5. Wie wonen er in Zaandam?
__________________________________________________________ 
6. Hoe lang werkt Eline in het hotel?
__________________________________________________ 
7. Wanneer komen de ouders van Eline op bezoek? _________________________________ 
8. Wie gaan volgend jaar op vakantie naar Japan? ___________________________________ 
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