
Eerste basiswoorden en basis grammatica 

 

Deze website geeft enkele basis van de Nederlandse grammatica. Deze is zeker niet 

volledig. Alleen om je te ondersteunen. Om goed de grammatica en de Nederlandse taal 

te leren, zul je een leerboek nodig hebben. 

De grammatica hieronder is puur op de praktijk gebaseerd en zeer basaal. Tevens enkele 

woorden die je veel nodig hebt of de basis zijn om een zin te maken. In het groen is de 

Engelse vertaling ter ondersteuning. Gebruik zelf ook google translate of een 

woordenboek voor de vertaling van het overige. Het is denk ik goed om de grammatica te 

bekijken samen met iemand die al wat Nederlands kan of Nederlander is.  

This website gives some basic of the Dutch gammar. This is certainly not complete. Only 

for supporting you. For learning well the grammar and the Dutch language you will need 

al learning book. The grammar here below is purely based on the practice and very basic. 

Also it shows some words you will need a lot or are the basic of making a good sentence. 

In the colour green you find the English translation for support. Use also a dictionary or 

google translate to translate the rest. 

 

Zelfstandige naamwoorden: 
Noons 

In het Nederlands heeft elk zelfstandig naamwoord de of het. In het Engels heb je alleen 

‘the’, in het arabisch bijvoorbeeld ‘al’. Wij hebben er twee voor een bepaald iets (bepaald 

lidwoord). Bijvoorbeeld de stoel, het boek, etc. Er zijn regels, maar niet voor alle 

woorden zijn regels. Je moet het gewoon leren.  In ieder geval, het meervoud krijgt altijd 

als woord ‘de’. Als het een onbepaald iets is, dan krijg je ‘een’.  

 

In Dutch every noon gets a ‘de’ or ‘het’. In English you only have ‘the’, in Arabic for 

example ‘al’. We have two of them to say for a certain thing (bepaald lidwoord). For 

example: de stoel, het boek, etc. There are rules, but not for every word is a rule. You just 

have to learn it. In each case, the plural word is always ‘de’, de boeken. If it is not a 

certain thing, you say ‘een’, but that’s the same as in English ‘a’. 



____________________________________________________________

__ 

 

 

Persoonlijke voornaamwoorden/ bezittelijke voornaamwoorden: 
Personal pronouns/possessives 

I/you/you (polite), he, she, we, you (plurol), they 

Ik  mij mijn 

Jij/je  jou jouw 

U u uw 

Hij hem zijn 

Zij/z

e 

haar haar 

Wij ons onze 

Julli

e 

julli

e 

julli

e 

Zij/z

e 

hen hun 

 

Voorbeeldzinnen: 
Dit is mijn koffie- Die koffie is van mij – This is my coffee. This coffee is mine. 

Dit is jouw koffie- Die koffie is van jou 

Dit is uw koffie –die koffie van u na een voorzetsel van, voor, aan;hem, jou, hen 

etc. 

Dit is zijn koffie – die koffie is van hem 

Dit is haar koffie- die koffie is van haar 

Dit is onze koffie – die koffie is van ons 

Dit is jullie koffie – die koffie is van jullie 

Dit is hun koffie – die koffie is van hen 

Maar: dit is ons boek – het boek is van ons 

Bij het woorden, ons 

Dit is ons huis – het huis is van ons. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Introductie en begroetingen 

Je voorstellen: 
To introduce yourself 

 

Ik ben Ahmad / Ik heet Ahmad / Mijn naam is Ahmad 
Ik woon in Rotterdam 
Ik kom uit Iran 
Ik ben geboren in Teheran 
Ik ben 30 jaar 
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. 

Of: ik ben niet getrouwd, ik ben alleen. Ik ben vrijgezel. 

Ik ben docent. 

 



Begroetingen: 
greetings 
Hallo, hoi, dag, doei, doeg, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, welterusten, goedenacht, 

tot ziens, tot straks, tot zo. 

 

Vragen: De woorden waarmee een vraag begint 

Questions: the words where a question begins with 

 

Wie, wat, waar, waarom, hoe, welke, wanneer 

Wie ben je? 

Wat is dat?  

Waar is de bibliotheek? 

Waarom doe je dat? 

Hoe gaat het met je? 

Welke kaas wil je kopen? 

Wanneer kom je? 

____________________________________________________________

__________ 

 

Familie en basiswoorden 
Familie:  (allemaal met lidwoord ‘de’) 

de vader - papa 

de moeder - mama 

de ouders - vader en moeder samen 

het gezin (vader, moeder, kinderen) 

het kind 

de dochter 

de zoon 

de broer 

de zus 

Oom, tante 

Neef, nicht 

de Opa, oma 

de familie 



 

Andere belangrijke woorden (basis): 
 

De supermarkt 
 
De boodschappen 
 

De afspraak 
 
De school 
 

De kerk 
 
Het huis 
 

De stad 
 
De gemeente 
 
De winkel 
 

De bibliotheek 
 
Waar is…? 
 

Wie ben jij? 
 
Wat is dat? 
 

Hoe laat is het? 
 
Spreek je Nederlands/Engels? 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … (tellen) Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien 

 
______________________________________________
___ 
 
 

werkwoorden 

Vorming werkwoorden tegenwoordige tijd: 

(formation of verbs present tense) 

Lopen 

Ik loop 

Jij loopt 

U loopt 

Hij/zij loopt  



Wij lopen 

Zij lopen 

Jullie lopen 

 

Staan 

Ik sta 

Jij staat (een lange klank, twee keer aa) 

U staat 

Hij/ zij staat 

Wij staan 

 

Ik studeer 

Jij studeert 

Wij studeren 

 

Zo vervoeg je regelmatige werkwoorden:  

(this is how you conjugate verbs)  

Ik stam 

Je/jij stam+t 

U stam+t 

Hij/zij stam+t 

Wij stam+en 

Jullie stam+en 

zij stam+en 

 

Werkwoorden:  Ik:  jij/u/hij/zij: wij/jullie/zij: 

(verbs)  

Lopen    loop  loopt   lopen 

Kopen    koop  koopt   kopen    

Maken   maak  maakt   maken 

Eten    eet  eet   eten 



Praten    praat  praat   praten 

Kijken    kijk  kijkt   kijken 

Vinden   vind  vindt   vinden 

 

De hulpwerkwoorden hebben en zijn, zijn heel belangrijk. Je kunt ze vaak niet 1 op 

1 uit het Engels vertalen. Soms gebruik je in het Engels to have, maar in het 

Nederlands een vervoeging van zijn. Voor de werkwoorden vervoegen kun je een app 

gebruiken zoals ‘werkwoord’. 

__________________________________________________________

_______ 

 

Klanken:  

(sounds) 

 

Het alfabet heeft 28 letters. Hier zijn ze: 

The alphabet has 28 letters. Here they are 

 

A b c d e f g h i j  k l m n o p q r s t u v w x ij z 

 
 
Dit maakt een verschil:   Maak zelf een zin: (bijvoorbeeld met 
zie, dit, is, etc.)  
(1 klinker of 2 klinkers)  (make a sentence yourself (for 
example with: zie/see, dit/this, is) 
1 vowel or 2 vowels 

boot ̀    Ik ga met de boot. 

bot    1…………………………………………………………………. 

maan   2…………………………………………………………………. 

man    3…………………………………………………………………. 

boom   4…………………………………………………………………. 



bom    5…………………………………………………………………. 

peen    6…………………………………………………………………. 

pen    7…………………………………………………………………. 
 

 

Korte klanken: 

Short vowels 

De bus     1. 

De mus    2. 

De zus     3. 

Kus     4. 

De kip     5. 

De tip     6. 

De top     7. 

Bak     8. 

De zak    9. 

Pak     10. 

Het dak    11. 

 

Lange klank:   Maak zelf een zin:(bijvoorbeeld met zie, dit, is, 

etc.) 

Long vowels 

De tafel     1.…………………………………………………………………. 

Het raam    2…………………………………………………………………. 

De telefoon    3…………………………………………………………………. 

De boom    4…………………………………………………………………. 

De zoon    5…………………………………………………………………. 

De boor    6…………………………………………………………………. 



Het koor    7…………………………………………………………………. 

De beker    8…………………………………………………………………. 

Het meer    9…………………………………………………………………. 

De peer    10…………………………………………………………………. 

 

Tweeklanken: 

diphthong 

oe 

De stoel     1. 

Het doel    2. 

Boem     3. 

Toen     4. 

Zoen     5. 

 

ui 

De ui     1. 

De ruit    2. 

Druif     3. 

De kluif    4. 

Zuig     5. 

 

ie 

het dier    1. 

De mier    2. 

Het bier    3. 

De nier    4. 

niet     5. 

 

Eu 

De deur    1. 

De kleur    2. 



De neus    3. 

De Euro    4. 

Europa    5. 

 

ij of ei: Je hoort geen verschil. Je moet de woorden gewoon leren. 

  You don’t hear a difference. You just have to learn the words. 

Het ijs     1. 

Het ei     2. 

De reis    3. 

Het meisje    4. 

De lijst    5. 

 

 

au  of ou: Je hoort geen verschil. Je moet de woorden gewoon leren. 

  You don’t hear a difference. You just have to learn the words. 

de auto    1. 

de kou   2.    

het zout    3. 

de pauw    4. 

Nauw     5. 

Rauw     6. 

Houden    7. 

 

Ng klank 

Ding     1. 

De wang    2. 

Zing     3. 

Zingen    4. 

De wangen    5. 

De jongen    6. 

Zongen    7. 

Gingen    8. 



Ging     9. 

De rang    10. 

 

Nk klank 

De klank    1. 

De bank    2. 

Dank     3. 

Bedankt    4. 

De stank    5. 

Flink     6. 

Slank     7. 

De drank    8. 


