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Les 1: de basis van woordvolgorde → de hoofdzin + inversie

inhoud les:

a) Voorstelronde
b) Oefening: Vragen stellen
c) Vragen over het huiswerk
d) Oefening: inversie
e) Oefening: de basisconjuncties

Uitleg hoofdzin

Veel studenten vinden de Nederlandse woordvolgorde niet makkelijk. In deze cursus beginnen
we met de simpelste constructie: de hoofdzin.

a) De hoofdzin:

Subject + conjugated verb + rest + rest of verbs

Voorbeelden:

- Ik heet Peter.
- Mijn vrienden wonen in Duitsland.
- Het water is een beetje koud.
- Wij moeten morgen om 9 uur werken.
- Zij sport op zondag.
- Hij wil volgend jaar een nieuwe auto kopen.



b) Een hoofdzin met inversie:

Other element (usually adverb) + conjugated verb + subject + rest + rest of verbs

Een hoofdzin begint gewoonlijk met het subject, maar je kunt ook inversie gebruiken. Als je
inversie gebruikt, staat een ander woord op de eerste plek. Kijk:

- Morgen moeten wij om 9 uur werken.
- Op zondag sport zij.
- Volgend jaar wil hij een nieuwe auto kopen.

Belangrijk: bij inversie blijft het vervoegde werkwoord (the conjugated verb) op de tweede
plaats. Het subject komt op de derde plaats.

Uitleg vragen stellen

Vragen stellen:

Je hebt twee constructies voor een vraag.

1) Je start met het werkwoord
● Heet jij Peter?
● Moeten wij morgen om 9 uur werken?
● Sport zij op zondag?
● Wil hij volgend jaar een nieuwe auto kopen?

2) Je gebruikt een interrogatief

● Hoe heet jij?
● Waarom moeten wij morgen om 9 uur werken?
● Wat doet zij op zondag?
● Welke auto wil hij kopen?
● Waar woon jij?
● Wie is jouw beste vriend?



Opdrachten

Opdracht 1) Wat doet de man? Kies 8 plaatjes uit en maak een hoofdzin. Start met Hij of De
man.

Voorbeeld:
De man drinkt een kop koffie (plaatje 3).
Hij drinkt een kop koffie (plaatje 3).

Opdracht 2) Hoofdzin met inversie



Opdracht 3) Maak de zinnen af

a) Donderdag __
b) Op maandag __
c) In het weekend __
d) In 2022 __
e) In onze straat __
f) In de supermarkt __

Opdracht 4) Vragen maken

Bekijk de tabel hieronder

Interrogatieven (vraagwoorden)

Wie Wie ben je? Ik ben Irma.

Wat Wat vind je leuk? Ik vind voetbal leuk.

Waar Waar woon je? Ik woon in Utrecht.

Hoe Hoe heet je? Ik heet Milan.

Welke Welke talen spreek je? Ik spreek Italiaans en een
beetje Nederlands.

Wanneer Wanneer ben je jarig? Ik ben in juni jarig.

Waarom Waarom leer je Nederlands? Ik woon in Nederland.

Maak zelf 4 vragen voor je medecursisten. Tijdens de les gaan we deze vragen gebruiken.

tip: je kunt ook vragen maken door met een werkwoord te starten.

Antwoorden

Opdracht 1) mogelijke antwoorden

De man stofzuigt de vloer.
De man wordt om 10 uur wakker.
De man drinkt een kop koffie.



De man leest een boek.
De man poetst zijn tanden.
De man werkt op de computer.
De man eet zijn ontbijt.
De man luncht met zijn collega.
De man slaapt ‘s nachts.
De man kijkt televisie.
De man dweilt de vloer.
De man doucht. De man neemt een douche.
De man kookt.
De man leest de krant.
De man zeemt de ramen.
De man loopt hard. De man sport.
De man gaat naar de bakker.

Opdracht 2)

Morgen ga ik eten in een restaurant.
Op maandag is het restaurant gesloten.
Van maandag tot donderdag werkt zij in een café.
In juli gaan wij op vakantie.

Opdracht 3) Mogelijke antwoorden

g) Donderdag ben ik vrij.
h) Op maandag werk ik in een kledingwinkel
i) In het weekend ga ik naar het zwembad.
j) In 2022 ga ik een wereldreis maken.
k) In onze straat wonen veel mensen met kinderen.
l) In de supermarkt verkopen ze geen sterke dranken.

Opdracht 4) Voorbeelden van vragen

Waarom woon je in Nederland?
Hoeveel talen spreek je?
Wat is je favoriete stad?
Wat doe je graag in het weekend?

Heb je een huisdier?
Woon je in een stad of in een dorp?
Ga je vaak naar de bioscoop?


