
 

 

 

 

Zinnen met ‘er’ 

Werkblad 1  

 

Opdracht: maak correcte zinnen. Gebruik er + woorden tussen de haakjes. 

Voorbeeld:  Hij (niet overtuigd is van )…………………… dat het nuttig is om de 

vergaderingen door te laten gaan. = Hij is er niet van overtuigd dat het nuttig is om 

de vergaderingen door te laten gaan. 

 
 

1. Sander (verantwoordelijk zijn voor) ……………… dat het project goed loopt. 

2. De organisatie (rekening houden met) ………………. dat sommige deelnemers met de 

trein komen. 

3. Hij (niet denken aan) ………………. om het raam dicht te doen. 

4. Lynn (staan te kijken naar) ……………… hoe haar dochtertje haar eerste stappen doet. 

5. We (het eens zijn over) …………… dat we dit jaar minder geld aan etentjes moeten 

uitgeven. 

6. De secretaresse (zorgen voor) ………………. dat iedereen de documenten ontvangt. 

7. Kinderen (dol zijn op) ……………….. om buiten rond te rennen. 

8. Hij (op de hoogte zijn van) …………….. dat de vergadering een uur later begint. 

9. We (streven naar) ………………… om de deadline van morgenavond te halen. 

10. Ik (uitgaan van) ……………… dat ze morgen weer op kantoor is.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zinnen met ‘er’ 

Werkblad 2 

 

Opdracht: voeg waar nodig ‘er’ toe. 

 

                                                   Geld besparen 

 

Uit onderzoek is ……. gebleken dat veel Nederlanders ……. het afgelopen jaar gebruik 

gemaakt hebben van kortingscodes op internet: dat waren ……. maar liefst negen op de tien. 

Dat ……. zijn ……. veel meer dan het jaar ……. voor. 

……. zijn ……. die ……. zelfs een extra product toevoegen aan het online winkelmandje om 

……. gebruik te kunnen maken van een korting. 

……. wordt ……. ook geld bespaard door tweedehands artikelen te kopen.  

……. verder houden Nederlanders ……. van om prijzen te vergelijken en ze proberen ……. 

op de hoogte te blijven van speciale acties. Vooral mannen zijn ……. aan gewend om ……. 

over de prijs te onderhandelen, maar vrouwen hebben ……. nog ……. moeite mee om ……. 

in de winkel ……. af te dingen. Nederlanders komen ……. graag ……. voor uit dat ze zuinig 

zijn en ze hebben het ……. dan ook ……. over met buren en collega’s: “Was ……. niet een 

speciale actie ……. voor shampoo bij de drogist om de hoek?” Het lijkt ……. op dat ze ……. 

kortingsacties niet alleen als noodzaak zien, maar ……. ook als een soort sport. Ze halen 

……. voldoening ……. uit! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zinnen met ‘er’ 

Werkblad 3  

Opdracht: verander de onderstreepte woorden door ‘er’. 

Voorbeeld:  Ze hebben al vaak aan de vakantie gedacht. = Ze hebben vaak eraan 

gedacht. 

 

1. Zij kan niet goed tegen stress. 

2. Vandaag heb ik met mijn oude laptop gewerkt. 

3. Ik weet het zeker dat zij niet met haar auto komt. 

4. Igor heeft niet veel behoefte aan slaap. 

5. De cursisten willen hem bedanken voor de hulp. 

6. Zij wil graag een afspraak maken om over jouw voorstel te spreken. 

7. Wij beginnen over 1 maand aan een nieuw project. 

8. Ze werken vanavond mee aan de planning. 

9. Wij hebben niet hard genoeg voor het examen gestudeerd. 

10. Waarom heb je niet aan die mogelijkheid gedacht? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zinnen met ‘er’ 

Werkblad 4  

 

Opdracht: verander de onderstreepte woorden door ‘er’. 

Voorbeeld:  Ze hebben al vaak aan de vakantie gedacht. = Ze hebben al vaak eraan 

gedacht. 

 

1. Morgen moeten we op tijd komen voor de presentatie. 

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 dit programma 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 projecten. 

9. Wij wachten op je naast de school. 

10. Wij hebben echt uitgekeken naar deze vakantie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zinnen met ‘er’ 

Werkblad 5  

Opdracht: verander de onderstreepte woorden door ‘er’. 

Voorbeeld:  Ze hebben al vaak aan de vakantie gedacht. = Ze hebben vaak eraan 

gedacht. 

 

1. Wij zijn nog niet in hun nieuwe huis geweest. 

2. Heb je de sleutels in je handtas gestopt? 

3. Ze is onder de indruk van hun werktempo. 

4. Ik moet nog eens nadenken over jouw voorstel. 

5. Ze ergeren zich aan het lawaai van de buren. 

6. De gebruikers hebben zich voor die studiedag ingeschreven. 

7. Gisteren hebben ze veel boeken voor de bibliotheek geleverd. 

8. Ben je al gewend aan het Nederlandse weer? 

9. Ben je bekend met deze regel? 

10. Hebben jullie onderzoek gedaan naar het gebruik van “hun” als onderwerp? 

 


