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Better dutch is a grammar book series written by the team of teachers of the 
Dutch Online Academy.

All our books are focused on specific Dutch language topics and give self 
motivated students explanations, exercises and solutions, both in Dutch and 
English.

You can contact us at info@thedutchonlineacademy.com

You can see all the other topics available in our shop: https://
thedutchonlineacademy.com/en/shop  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( O M )  +  T E  

WAT  I S  O M  +  T E ?  /  W H A T  I S  O M  +  T E ?   

 
Om en te verschijnen om een bepaalde structuur aan te brengen in een zin. Je 
gebruikt ze in verschillende situaties. In sommige situaties lijkt te op het Engelse 
to, maar lang niet altijd. Het is belangrijk de verschillende situaties te begrijpen 
waarin we om en te gebruiken. 
 
Om and te appear to add a certain structure a sentence. You use them in different 
situations. In some situations te resembles the English to, but not always. It is 
important to understand the different situations in which we use om and te. 
 
In dit document zullen we 3 vormen van te bespreken. Dit zijn de belangrijkste 
redenen om te te gebruiken. Er zijn er echter meer. Je kunt meer informatie vinden 
op onze website: www.thedutchonlineacademy.com  
 
In this document we will discuss 3 forms of te. Those are the most important 
reasons to use te. There are more though. If you would like more information, you 
van visit our website: www.thedutchonlineacademy.com   
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1 .  O M  +  T E  VO O R  A C T I E  +  D O E L  /  O M  +  T E  F O R  
A C T I O N  +  G O A L  

 
Als je in een zin een actie aan een doel koppelt, verschijnen om en te. Het gebruik 
van om is verplicht.  

Je kunt “om + te” vertalen als “in order to” of simpelweg “to”. 

If you connect an action to a goal in a sentence, om and te appear. The use of om is 
obligatory.  

You can translate “om + te” as “in order to”, or simply “to”. 

Voorbeelden / Examples 

Actie + Doel 

• Ik ga naar de supermarkt om melk te kopen. 

• I am going to the supermarket to buy milk. 

• Hij gaat vroeg naar bed om morgen fit te zijn. 

• He’s going to bed early to be fit tomorrow. 

• Het kind rent naar buiten om te spelen. 

• The child runs outside to play.  

• Rachel neemt een vrije dag om naar het strand te gaan. 

• Rachel takes a day off to go to the beach. 

• Gisteren ben ik vroeg opgestaan om op tijd te komen. 

• Yesterday I got up early to be on time. 

• Jij gaat naar New York om het vrijheidsbeeld te zien. 

• You go to New York to see the statue of liberty.  
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O P D R A C H T  1 )  
Maak een zin met actie en doel. Gebruik om + te.  
Combine action and goal in one sentence. Use om + te. 

a) Actie: Hij sport  
Doel: Fit blijven   

b) Actie: Zij belt haar moeder  
Doel: Haar het grote nieuws vertellen  

c) Actie: Ik kijk televisie 
Doel: me ontspannen  

d) Actie: Wij gaan naar Parijs 
Doel: Het museum bezoeken 

e) Actie: Ik heb Nederlandse les 
Doel: Beter Nederlands leren spreken 

f) Actie: Zij drinken koffie  
Doel: Wakker worden  

g) Actie: De gemeente plaatst meer stoplichten 
Doel. Verkeersongelukken voorkomen  
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