
 

 

 

Werkwoorden met ‘te’ 

Werkblad 1  

 

Opdracht: beantwoord de vragen. Gebruik in je antwoorden de woorden tussen 

de haakjes. Gebruik de constructie ‘om … te’. 

Voorbeeld:  Waarom doe je een cursus? (beter Nederlands spreken) 

                   Ik doe een cursus om beter Nederlands te spreken. 
 

1. Waarom ga je naar de bioscoop? (film kijken) 

2. Waarom volg je een dieet? (gezond zijn) 

3. Waarom ga je dit weekend naar Amsterdam? (vrienden bezoeken) 

4. Waarom heb je een week vrij genomen? (op vakantie gaan) 

5. Waarom ga je naar de bibliotheek? (boek lenen) 

6. Waarom ga je naar het restaurant? (lekker eten) 

7. Waarom heb je je vrienden uitgenodigd? (feest vieren) 

8. Waarom ben je zo vroeg opgestaan? (op tijd op mijn werk komen) 

9. Waarom heb je een taxi genomen? (naar Schiphol gaan) 

10. Waarom ga je naar het centrum? (op het terras zitten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Werkwoorden met ‘te’  

Werkblad 2  

 

Opdracht: beantwoord de vragen. Gebruik in je antwoorden de woorden tussen 

de haakjes. Gebruik waar nodig constructie “om te” of “te”. 

Voorbeeld:  Waarvoor heb je dit boek gekocht? (lezen) 

                   Ik heb dit boek gekocht om te lezen. 
 

1.     Bij wie blijven jullie zaterdag slapen? (mijn oma) 

2.     Met wie staat Maria zo lang te praten? (met haar buurvrouw) 

3.     Wanneer wil je op vakantie gaan? (in mei) 

4.     Wat hoop je over 5 jaar te doen? (goed werk hebben) 

5.     Wat wil je over 2 jaar bereiken? (een huis kopen) 

6.     Met wie kun je goed samenwerken? (met mijn collega’s) 

7.     Wat zit je meestal in de trein te doen? (lezen) 

8.     Wanneer begin je te sporten? (vanaf volgende week) 

9.     Wat vergeet je regelmatig te doen? (boodschappen) 

10.   Wat beloof je je docent te doen? (mijn huiswerk maken) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Werkwoorden met ‘te’ 

Werkblad 3  

 

Opdracht: vul “te” in als dat nodig is. 

 

1. Wat zit je …………………   doen? 

2. Haar dochter kan heel mooi ……………. zingen. Ze zingt in een koor. 

3. Blijf je vanavond bij ons ……………… eten? 

4. We vergeten regelmatig  de deur op slot ………….. doen. 

5. Mijn broer besluit een andere baan ……………… zoeken. 

6. Buiten staan mijn collega’s een sigaret …………………  roken. 

7. Ik laat 1 keer per week de ramen …………………. wassen. 

8. Zaterdagavond gaan we Karel met  zijn verjaardag ………………. feliciteren. 

9. ’s Avonds lig ik in bed een boek ………..…… lezen. 

10. Mijn buurman verwacht deze maand de Staatslotterij …………….. winnen. 

11. Jullie hoeven de volgende oefening niet ………………….. maken. 

12. Misschien kan ik je ……………………….. helpen? 

13. Hij belooft de volgende keer op tijd ………………. komen. 

14. Volgend jaar hopen ze op vakantie naar Griekenland …………………… gaan. 

15. Moet u volgende week een beslissing ………………….. nemen? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Werkwoorden met ‘te’ 

Werkblad 4  

 

Opdracht: beantwoord de vragen. Gebruik in je antwoorden de woorden tussen 

de haakjes. Gebruik waar nodig constructie “om te” of “te”. 

Voorbeeld:  Met wie ga je deze film kijken? (mijn vriend) 

                   Ik ga deze film met mijn vriend kijken. 
 

 

1. Wat mag je van de dokter niet eten? (suiker) 

2. Wat sta je ’s ochtends in de badkamer te doen? (douchen) 

3. Met wie oefen je Nederlands te praten? (met mijn buren) 

4. Wat durf je wel te doen? (een spin te pakken) 

5. Wat durf je nooit te doen? (parachute springen) 

6. Wat laat je door anderen doen? (mijn haren knippen) 

7. Wie komt er bij jullie eten? (mijn moeder) 

8. Hoelang wil je in Nederland wonen? (5 jaar) 

9. Welke landen hoop je te bezoeken? (Spanje en Italië)  

10. Wat voor doelen wil je dit jaar bereiken? (inburgeringsexamen doen) 

 


