
Stappenplan 
Kleine woorden



Kleine woordjes in het Nederlands

Vele kleine (korte) woordjes in het Nederlands zijn functiewoorden. 

Dat zijn woorden die weinig eigen betekenis hebben. 

In het Nederlands heb je de volgende functiewoorden: 

• lidwoorden (de, het, een ),

• voegwoorden (want, dus, als), 

• voornaamwoorden (ik, jij, zij, wij,),

• telwoorden (twee, tweede, laatste,) en voorzetsels (op, aan, af). 

We gaan nu een aantal veel voorkomende korte woordjes in het Nederlands in al hun mogelijke, verschillende betekenissen & functies
bekijken…



“Te”
bijwoordje; staat bij een adjectief…

betekenis: ‘méér dan nodig’

Voorbeelden:

• Die broek is te groot. Hij past niet!

• Dat schilderij is te duur. Dat koop ik niet!

• Nóg een pizza bestellen? Néé – dat is te veel!

• vaste uitdrukkingen: Dat is een beetje té. = Dat is overdreven.

Te gek! = Fantastisch!



“Te”
voorzetsel van plaats; staat bij een plaatsnaam…

betekenis: synoniem voor ‘in’ (ouderwets taalgebruik…)

Voorbeelden:

• U kunt de collectie komen bekijken in onze winkel te Goes.

• De rechtbank te Amsterdam oordeelde dat de verdachte 

schuldig is.

• Pieter Desmet, overleden te Rotterdam op 12 oktober 2020. 



“Te”
in de onbepaalde wijze van een werkwoord > ‘te’ + infinitief…

betekenis: bezig met, mogelijk om ( > toekomst!), verplicht tot ( > ook ev. toekomst…)

Voorbeelden:

• Zij zit te lachen terwijl hij staat te telefoneren.

• Hoe kan hij om 9.00u beginnen (te) werken als hij tot 8.30u ligt te slapen?

• Pffft… ik heb nog 200 bladzijden in mijn cursusboek te leren.

• Twee uren klimmen? Ja, dat is te doen. (   =   dat is mogelijk.)



“Te”
Voorbeelden bij scheidbare samengestelde ww.:

• De politie was verplicht in te grijpen.  ww.: ingrijpen

• Ik ben vergeten die film op te nemen. opnemen

• We worden gevraagd snel in te stappen. instappen

• Zij beloofde over het probleem na te denken. nadenken

• Hij probeert zijn zorgen weg te drinken. wegdrinken



“Te”
Voorbeelden bij ONscheidbare samengestelde ww.: 

• Dat probleem is te onderzoeken. = dat probleem moet onderzocht worden.

• Ik begon haar te achtervolgen.

• Het weer is niet te voorspellen. 

• In die hitte valt niet te overleven. 

• Begin jij al te stofzuigen?



“ om ”

• ‘om’ geeft een doel of reden aan.       (zo OOK: synoniem voor ‘voor’, 
‘omdat’)

Voorbeelden:

• De politie heeft alles gedaan om incidenten te voorkomen.

• Ik ga alleen maar werken om het geld dat ik daarmee verdien.

• Ga even naar de winkel om extra tomaten… Ik heb er veel nodig voor 
deze saus! 



“ om ”

als voorzetsel >    synoniem voor ‘rond’

Voorbeelden:

• We rijden even dit hoekje om. ( > ‘omrijden’; ergens rond rijden.)

• Sla je arm om me heen. (geef me een knuffel.)

• Stop! Jullie tijd is om. (je had een uur, dat is nu voorbij – de 
klok is rond.)

als tijdstip, moment

Voorbeelden:

• Om 19 uur begint de les.

• Omstreeks half acht ben ik bij jullie! ( ‘omstreeks’ = ongeveer om )



“ die ”, “ dat ”

AANWIJZEND:

• staat bij een substantief; geeft een bepalend
karakter (zoals de lidwoorden ‘de’ en ‘het’…)

Voorbeelden:

• die jongen, dat meisje, die trein, dat probleem, …

!! ‘de’-woord: ‘DIE’ (deze)
‘het’-woord: ‘DAT’ (dit)



“ die” “dat”
verwijzend / VERVANGEND: verwijst naar / vervangt (bv.) een substantief óf een werkwoord (actie)

Voorbeelden:

• De jongen die het blonde meisje leuk vindt… > verwijst naar: ‘de jongen’

• Martha zegt dat zij graag zwemt. > verwijst naar: ‘zeggen’

• “Graag zwemmen??  Dàt heb ik nooit gezegd!”… 

• “Ik hou helemaal niet van zwemmen!! 

• Dat doe ik niet graag.” > verwijst naar: ‘zwemmen’



“ dus ”

‘dus’ drukt een consequentie, een gevolg uit. Het verbindt de actie (reden) & 
reactie… 

Voorbeelden:

• Het is droog, dus de kinderen kunnen buiten spelen.

• Het regent hard, dus het uitstapje gaat niet door.

• Het is mooi weer, dus ik ga op de fiets.



“ het ”
We kennen ‘het’ als bepaald lidwoord. (…het meisje, het gesprek, het boek, het spel, het Nederlands, …)

Maar ‘het’ kan ook overdrachtelijk zijn – iets anders vervangen. 

Voorbeelden: 

• Een oplossing voor dit probleem vinden? Het is niet gemakkelijk.

• Het is niet gemakkelijk (om) een oplossing voor dat probleem te vinden.  

Soms komt ‘het’ in de plaats van iets algemeen; iets dat verder niet gedefinieerd wordt.

• Als het mooi weer is, kan je buiten spelen.  Als het regent, blijven we binnen.

• Ik heb het goed!  ( = ik antwoordde correct.)



“ bij ”

• In de buurt; in de aanwezigheid van

Voorbeelden:

• Hoofddorp ligt dicht bij
Amsterdam ( > niet ver van)

• Je boeken niet bij je hebben

• Bij een vriendin logeren

• Mayonaise bij de frieten



“ al ”
in de betekenis van: vroeger dan verwacht (zo OOK: om het tijdstip te benadrukken)

Voorbeelden:

• Ben je er al?

• Ik kreeg één uur de tijd, maar ik had die opdracht al na 30 minuten af.

• Al om 7 uur ’s morgens begon de baby boven te huilen.



“ al ”

om een betekenis te versterken, benadrukken

Voorbeelden: 

• (Ook) al heb ik hoogtevrees, ik klim tóch 

die berg op. 

• (Ook) al ben ik moe, ik ga toch naar de les. 

• Ik ben heel intelligent, al zeg ik het zelf. 



“ toch ”
in de betekenis van: ondanks dat >  iets dat een contradictie inhoudt, maar toch werkelijk is.

Voorbeelden: 

• Ik heb vannacht goed geslapen en toch ben ik moe. 

• Ik heb twéé truien en een jas aan, en toch heb ik het koud. 

• Drie borden heb ik opgegeten, en toch heb ik nog honger. 

• Ik mag niet van mijn moeder, maar ik doe het toch. 



“ toch ”

om nadruk te leggen; de betekenis
te versterken
Voorbeelden:

• Wat doe je toch raar!

• Het is prachtig weer; ga toch
fietsen… 

• Je weet toch dat ik geen vlees eet.



“ zo ”
synoniem voor: op die manier

Voorbeelden:

• Nederlands leren? Dat doe je zo…

• Met zo iemand wil ik niets te maken hebben!

• Het is niet zo warm als gisteren.

• Doe het zo snel als je kunt.

• Heb je een pen of zo? Ik moet iets opschrijven.

• Je doet het verkeerd – je moet het stuur zo vasthouden.



“ zo ”

een heel korte tijd; moment…

Voorbeelden:

• Ik kom zo!

• Breng je me even dat brood? – jajaja, zo dadelijk…

• De loodgieter was zo klaar.

om nadruk te leggen; de betekenis te versterken

• Ik ben zo moe!

• Ik dacht wel dat ik een goed examen had gedaan; maar zó goed, dat had ik 
niet verwacht. 

• Kijk daar, dat schilderij! Dat is zo mooi!



“ zo ”

een heel korte tijd; moment…

• Ik kom zo!

• Breng je me even dat brood? – jajaja, zo dadelijk…

• De loodgieter was zo klaar.



“ zo ”

• om nadruk te leggen; de betekenis te versterken

• Ik ben zo moe!

• Ik dacht wel dat ik een goed examen had gedaan; maar zó goed, dat 

had ik niet verwacht. 

• Kijk daar, dat schilderij! Dat is zo mooi!



“ zo ”
vaste woordcombinaties:

• Zo……zo (uitdrukking:dochter & moeder lijken op elkaar)Zo moeder, zo dochter

• zo’n (samentrekking: zo-een) Kijk… zo’n mooi meisje!

• zo niet (als niet, dan…) Het werk zal weken, zo niet maanden duren.

• zo nodig (als het nodig is, dan…) Ik zal het lezen en zo nodig corrigeren.

• zo goed als ( = bijna 100%) Zij is zo goed als doof sinds haar val.

• zo mogelijk (het kan niet, maar toch…) Haar nieuwste film is zo mogelijk nog slechter.



“ per ”

• synoniem voor met; via

•

• Ik reis per trein naar Amsterdam…

• …maar naar New York? Dat doe ik per vliegtuig. 

• Stuur je mij de antwoorden per e-mail door?



“ per ”

om de verhouding tussen twee eenheden aan te geven

• Ik ga twee keer per jaar op vakantie. 

• Een telefoontje naar zo’n 088-nummer kost je een halve euro per

minuut.

• Je krijgt een koekje per goed antwoord.



“ ten ”

‘ten’ is een wat ouderwets woordje, dat vooral nog veel in vaste uitdrukkingen 

gebruikt wordt. 

• Ten eerste, ten tweede, ten slotte

• Ten minste (Ik moet ten minste vier dagen thuis blijven)

• Ten koste van (Roken gaat ten koste van je gezondheid)



“ dan ”

op dat moment

• “Ik zie je morgen.” – “OK; tot dan!”

een voorwaarde ( > meestal met gevolg)

• Kom binnen, dan kunnen we beginnen.

• Als de kat van huis is, dan dansen de muizen. 
(spreekwoord)



“ dan ”
een opsomming (meestal: in de tijd)

• Eerst eet ik, en dan kijk ik televisie.

• Mijn zoon was de eerste van de klas. Dan Steven, dan Rachid, dan Esmeralda, …

een vergelijking

• Hij is groter dan ik. 

• Zij is liever dan mijn vorige vriendin.

• Je ziet er anders uit dan ik had verwacht.



“ dan ”

om nadruk te leggen; de betekenis te versterken

• Weet dan niemand het goede antwoord??

• Ik verveel me. Ga dan toch iets doen!

Vaste woordcombinaties

• Zo nu en dan (af en toe)

Zo nu en dan drink ik een biertje.

• Als……….dan

Als mijn kat een koe was, dan kon ik haar melken.



“ tot ”
grens: niet verder dan (ruimte)

• Het water kwam tot tegen het plafond.

• Tot aan die muur daar, jongens; niet verder!

• Als we tot in Parijs rijden, hebben we 500 kilometer gedaan.

grens: niet langer dan (tijd)

• Hier hebben we nog tot aan de volgende zomervakantie werk aan. 

• Tot straks! – Nee nee, tot mórgen!

• Ik ga naar school van maandag tot vrijdag.



“ tot ”
vaste woordcombinaties:

• tot ziens! afscheid van iemand als je wenst óf verwacht hem of haar terug te zien

• tot op heden = tot vandaag, tot nu

• tot nu toe = tot op dit moment

• tot en met = helemaal; 100%

• totdat = tot op het laatste moment (“Net zo lang totdat ik omval”)

• tot op de laatste cent = een correct bedrag (het bedrag klopt tot op de laatste cent)



“ er ”

De meeste cursisten vinden “er” het meest lastige kleine woordje in het 

Nederlands. We kijken daarom eerst een filmpje:



“ er ”
Als verwijzing naar een plaats; daar (die plaats staat soms ook nog vermeld in de rest van de zin!)

• Er zijn vandaag veel mensen op straat.

• Ga jij alvast maar naar het restaurant, ik kom er later aan dan afgesproken. 

• Er mogen hier geen mensen zitten.



“ er ”
(abstract) aanduiding van werkelijkheid, wezenlijkheid; iets dat gewoon gebeurt, bestaat …

Het beschrijft iets algemeens.

• Er wordt gebeld. Doe jij de deur open?

• Wat is er gebeurd?

• Ik heb 10 boeken thuis. Hoeveel heb jij er?

Oefenen: Lees eens een paar Nederlandse teksten en onderstreep het woordje “er”. Op deze manier 

begrijp je beter hoe dit woordje gebruikt wordt.



Samenvatting
De kleine woordjes die in deze presentatie gebruikt zijn op een rijtje:

Je kunt nu het werkblad “Oefenen met kleine woordjes” erbij pakken. Controleer 

daarna of je het juist hebt gedaan op het bijbehorende antwoordblad.

Te Om Die Dat

Dus Het Bij Al

Toch Zo Per Ten

Dan Tot Er


