
Zinnen met ´er´
ervan/erover



Wat leer je in deze les: 

1. Wat is ‘er’?
2. Wanneer gebruik je ‘er’?
3. ‘Er’ als plaatsaanduiding;
4. ‘Er’ als voorlopig onderwerp;
5. ‘Er’ in combinatie met een voorzetsel;
6. ‘Er’ in combinatie met een telwoord;
7. ‘Er’ in passieve zinnen;
8. Wanneer kan je ‘er’ beter niet gebruiken;
9. Wanneer is het verplicht om ‘er’ te gebruiken;
10. Opdracht + antwoorden
11. Werkbladen + antwoordbladen



Wat is ‘er’?

“Er” is een bijwoord dat zelf geen betekenis heeft. 

“Er” heeft een bepaalde betekenis alleen in combinatie met een:

1) plaats

2) voorzetsel

3) telwoord

“Er” kan ook gebruikt worden :

4) in plaats van een onderwerp

5) in sommige passieve zinnen



Wanneer 
gebruik je 
‘er’?

In het algemeen : als je in plaats van 'er' 
'daar' kunt zeggen, kan je 'er' gebruiken. 

Bijvoorbeeld: 

1. Ik heb er nog eens over nagedacht. / Ik 
heb daar nog eens over nagedacht. 

2. Er is nog een kleine kans, dat.... / Daar
ligt nog wel een mogelijkheid, dat...



‘Er’ als plaatsaanduiding
“Er” kun je zien als een verplaatsing van “hier” of “daar”:
1. We gaan naar Amsterdam, maar hij is er al. (er = daar)
2. Ik ben op het station. De trein staat er al. 
3. Ben je ooit in Rotterdam geweest? Ik heb er 5 jaar gewoond. 

“Er” verwijst naar een stad of een locatie die in de eerste zin staat:

1. We gaan naar Amsterdam, maar hij is er al. = Wij gaan naar 
Amsterdam, maar hij is al in Amsterdam.
2. Ik ben op het station. De trein staat er al. = Ik ben op het station. De 
trein staat al op het station.
3. Ben je ooit in Rotterdam geweest? Ik heb er 5 jaar gewoond. = Ben je 
ooit in Rotterdam geweest? Ik heb in Rotterdam 5 jaar gewoond.



‘Er’ als voorlopig onderwerp (er + werkwoord)

In dit geval staat ‘er’ op de eerste plaats in de zinnen in plaats van het onderwerp. 
Daarna komt de persoonsvorm (werkwoord). Het echte onderwerp staat meestal 
verderop in de zin, behalve bij sommige vraagzinnen. 

1. Er staat een paard in de stal. (onderwerp = een paard) 

2. Er werden veel mensen ziek. (onderwerp = veel mensen) 

3. Er zitten twee jongens in de kamer. (onderwerp = twee jongens)



‘Er’ in combinatie met een voorzetsel

(op, in, naast, van, tegen, mee, door) 
u In deze gevallen wordt ‘er’ aan het voorzetsel vast geschreven als er geen 

woorden tussen komen.

Voorbeelden: 

1. Heb je ooit met Word gewerkt? - Ja, ik heb ermee gewerkt / Ja, ik heb er vaak 
mee gewerkt.  (voorzetsel = mee) 

2. 2. Heeft hij over zijn jeugd verteld? - Hij heeft erover verteld / Hij heeft er gisteren 
over verteld.  (voorzetsel = over) 

3. Heb je gehoord van dat ongeluk? - Ja, ik heb ervan gehoord / Nee, ik heb er
niets van gehoord.  (voorzetsel = van)



Let op!

Deze combinatie (er + voorzetsel) kun je alleen gebruiken als verwijzing naar 
dingen en dieren.

Je kan dit bij personen (mensen) niet toepassen:

Vergelijk:

1. Ik kijk naar de TV. = Ik kijk ernaar.
2. Ik kijk naar de man. = Ik kijk naar hem.



‘Er’ in combinatie met een telwoord

u Je gebruik “er” in combinatie met telwoorden als het (uit de vorige 
zin/-nen ) duidelijk is waar het over gaat.

Voorbeelden: 

1. Wij hebben tien fietsen - Wij hebben er tien. (er = fietsen)
2. Hij gaf me twee appels - Hij gaf me er twee. (er = appels)
3. Ik zag een kikker - Ik zag er een. (er= kikker)



‘Er’ in passieve zinnen

We gebruiken ‘er’ in passieve zinnen als het onderwerp niet belangrijk is
u Passieve zin zonder een subject (met er)

Bijvoorbeeld: 
a) Actieve zin: Ik lees.
b) Passieve zin: Er wordt gelezen. 

a) Ze lachen veel tijdens de lunch.
b) Er wordt veel gelachen tijdens de lunch.



Wanneer kan je ‘er’ beter niet gebruiken?

• Als onderwerp van een passieve zin, als voorlopig onderwerp en in combinatie 
met een telwoord mag “er” worden gebruikt, maar het is vaak beter om een 
andere formulering te kiezen.

Bijvoorbeeld: 
1a  Er wordt hier aangegeven hoe de interviews zijn uitgevoerd. (geen mooie zin!)
1b Hier wordt aangegeven hoe de interviews zijn uitgevoerd. (goede zin!)

2a In deze scriptie wordt er gekeken naar de vitaliteit van werknemers binnen het 
bedrijf. (niet mooi!)
2b In deze scriptie wordt gekeken naar de vitaliteit van werknemers binnen het 
bedrijf. (goed!)



Wanneer is het verplicht om ‘er’ te gebruiken?

u Als “er” gebruikt wordt als plaatsaanduiding of in combinatie met een 
voorzetsel, mag je het niet weglaten.

Bijvoorbeeld: 
1a Het landhuis was lastig te bereiken. Het is niet mogelijk om met het 
openbaar vervoer te komen. (fout!)
1b Het landhuis was lastig te bereiken. Het is niet mogelijk om er met 
het openbaar vervoer te komen. (goed!) = plaatsaanduiding

2a Volgens de bijsluiter moet het medicijn tweemaal daags worden 
toegediend. Dat staat uitgelegd. (fout!)
2b Volgens de bijsluiter moet het medicijn tweemaal daags worden 
toegediend. Dat staat erin uitgelegd. (goed!) = combinatie met een 
voorzetsel



Opdracht: verander de onderstreepte woorden 
door ‘er’
Voorbeeld: Ze hebben al vaak aan de vakantie gedacht. = Ze hebben vaak 
eraan gedacht.

1. Morgen moeten we op tijd zijn voor het ontbijt.
2. Ik kan niet goed tegen de kou.
3. Neemt Anton deel aan de vergadering?
4. Ik ben erg geïnteresseerd in dit onderwerp.
5. Ze heeft altijd met deze collega gewerkt.
6. Ik heb de hele dag naar dit boek gezocht.
7. Ik ga niet akkoord met dat standpunt.
8. Hij bemoeit zich soms met mijn werk.
9. Wij wachten op je naast school.
10. Wij hebben echt uitgekeken naar deze vakantie.



Antwoorden:
1. Morgen moeten we op tijd zijn voor het ontbijt. = Morgen moeten we er op

tijd zijn.
2. Ik kan niet goed tegen de kou. = Ik kan er niet goed tegen.

3. Neemt Anton deel aan de vergadering? = Neemt Anton er deel aan?
4. Ik ben erg geïnteresseerd in dit onderwerp. = Ik ben er erg geïnteresseerd in.

5. Ze heeft altijd met deze collega gewerkt. = Ze heeft met haar/met hem altijd  
gewerkt.

6. Ik heb de hele dag naar dit boek gezocht. = Ik heb er de hele dag naar 
gezocht.

7. Ik ga niet akkoord met dat standpunt. = Ik ga er niet akkoord mee.

8. Hij bemoeit zich soms met mijn werk. = Hij bemoeit zich er soms mee.

9. Wij wachten op je naast school. = Wij wachten er op je.
10. Wij hebben echt uitgekeken naar deze vakantie. = Wij hebben er echt naar

uitgekeken.



Maak de 
opdrachten in je 

werkbladen.

Controleer jezelf 
met behulp van 

de 
antwoordbladen.



Tot de volgende les!


