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Beter in Nederlands helpt je om je kennis 
van de taalregels van het Nederlands op te 
frissen. In acht hoofdstukken komen alle 
belangrijke taalkwesties aan bod, zoals 
hun/hen, dat/wat, jou/jouw, hij wil/hij wilt, 
50% van de mensen vindt/vinden. Daarnaast 
leer je hoe je zinnen schrijft in duidelijk en 
eigentijds Nederlands. 

www.beterinnederlands2edruk.nl
Je start op de website met een begin-
toets. Met de feedback op deze toets 
kun je aan de slag met het boek. Elk 
hoofdstuk in het boek sluit af met een 
heldere, puntsgewijze samenvatting en 
afsluitende oefeningen. Op de website 
vind je oefentoetsen met feedback bij elk 
hoofdstuk en een uitgebreide eindtoets. 

Verbeterd in deze tweede druk
– Alle hoofdstukken bevatten nu meer 

oefeningen. Ook zijn combinatie-
oefeningen toegevoegd. 

– Enkele onderwerpen zijn verduidelijkt 
of uitgebreid, zoals het gebruik van 

lidwoorden, verwijswoorden en de 
keuze tussen zij/hen/hun. 

– Op de website bij het boek zijn extra 
oefentoetsen met feedback te vinden.

Een echte praktijkhulp
Beter in Nederlands richt zich op studenten 
in het hoger onderwijs en is door de 
systematische opzet zeer geschikt voor 
gebruik tijdens de les én voor zelfstudie. 
De combinatie van boek en website maakt 
dit product tot een echte praktijkhulp, 
gebaseerd op de vragen die leven in het 
onderwijs van nu. 

Meer inzicht in de regels van de taal
De serie Beter in … onderscheidt zich 
door een laagdrempelige opzet, met 
een minimum aan theorie en een 
maximum aan direct toepasbare regels en 
voorbeelden. Deze regels en voorbeelden 
worden helder en systematisch gepresen-
teerd in tabellen. Zo leer je sneller en 
doorzie je gemakkelijker hoe de Neder-
landse taal werkt. 

Eric Tiggeler werkt als tekst schrijver en ontwikkelaar 
van schrijftrainingen voor het Taal centrum-VU. 
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Hoe gebruik je deze methode?

Beter in Nederlands helpt je om je kennis van de Nederlandse taalregels op 
te frissen. In acht hoofdstukken komen alle belangrijke taalkwesties aan 
bod, zoals hun/hen, dat/wat, jou/jouw, hij wil/hij wilt, 50% van de mensen vindt/
vinden. Daarnaast leer je hoe je zinnen schrijft in duidelijk en eigentijds 
Nederlands. 

Doe eerst de begintoets op www.beterinnederlands2edruk.nl

    De theorie wordt in het boek in beknopte, overzichtelijke blokjes aangebo-
den en steeds afgewisseld met oefeningen. Als je de stof goed beheerst, vind 
je op de website per hoofdstuk oefentoetsen met feedback op je antwoorden. 
Beheers je alle onderdelen, dan ben je klaar om de eindtoets te maken.

Inloggen
Om je te registreren en in te loggen op www.beterinnederlands2edruk.nl 
heb je een activeringscode nodig. Je vindt die code op de colofonpagina van 
dit boek.

Persoonlijke voortgang
Je score op de toetsen wordt bijgehouden, ook als je even stopt met een 
toets. Je kunt ook vragen overslaan, of teruggaan naar eerdere vragen. Dat 
is prettig, want soms verwerf je een bepaald inzicht als je wat meer vragen 
beantwoord hebt. Per toets zie je de score en de voortgang. Hierdoor kun je 
zelfstandig werken.

Woordenlijst achterin
In Beter in Nederlands gebruiken we zo min mogelijk vaktaal. Maar om 
woorden als werkwoord en persoonsvorm kunnen we natuurlijk niet heen. 
Achter in het boek vind je daarom een lijst met uitleg bij zulke termen. De 
woorden die achterin verklaard worden, herken je aan deze onderstreping.

 @ Tips en waarschuwingen herken je aan dit icoontje.

Een *sterretje voor een woord geeft aan dat het woord een fout bevat.

Bij de tweede, herziene druk
In deze druk zijn een paar onderwerpen aangevuld en opgefrist. Alle 
hoofdstukken bevatten nu meer oefeningen en op verzoek van gebruikers 
zijn ook een aantal combinatieoefeningen toegevoegd. Zo kun je aan het 
eind van elk hoofdstuk gemakkelijk controleren hoe goed je thuis bent in de 
verschillende onderwerpen die daarin behandeld zijn. 
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   Daarnaast zijn enkele onderwerpen verduidelijkt, zoals het gebruik van 
lidwoorden, verwijswoorden en de keuze tussen zij/hen/hun. Ook zijn 
enkele onderdelen toegevoegd of uitgebreid, zoals veelgemaakte fouten bij 
het gebruik van komma’s en andere leestekens. Op de website bij het boek, 
www.beterinnederlands2edruk.nl, vind je de begintoets, oefentoetsen met 
feedback op je antwoorden bij elk hoofdstuk en de eindtoets.

Voor docenten: het studentvolgsysteem
Het studentvolgsysteem op de website is een eenvoudig hulpmiddel om de 
vorderingen van uw studenten te volgen. Meer informatie over het student-
volgsysteem kunt u vinden op: www.beterinnederlands2edruk.nl.

Natuurlijk blijven opmerkingen en suggesties van harte welkom. Gebruik 
daarvoor het contactformulier op www.beterinnederlands2edruk.nl. 

Voor docenten: het studentvolgsysteem
Het studentvolgsysteem op de website is een eenvoudig hulpmiddel om de
vorderingen van uw studenten te volgen. Meer informatie over het student-
volgsysteem kunt u vinden op: www.beterinnederlands2edruk.nl.
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De serie Beter in …

Meer inzicht in de regels van de taal
De serie Beter in … onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, met een 
minimum aan theorie en een maximum aan direct toepasbare regels en 
voorbeelden. Alle regels én voorbeelden worden helder en systematisch
gepresenteerd in overzichtelijke tabellen. Zo leer je sneller en doorzie je 
gemakkelijker hoe de Nederlandse taal werkt.
Op www.boomhogeronderwijs.nl vind je informatie over andere titels in 
deze reeks, zoals Beter in spelling en Beter rapporteren.

Voor wie?
Beter in Nederlands richt zich op studenten aan het hoger onderwijs. Door 
de systematische en laagdrempelige opzet is het zeer geschikt voor gebruik 
tijdens de les én voor zelfstudie. Het is een echte praktijkhulp, gebaseerd op 
de vragen en behoeften in het onderwijs.

Waarom?

    Studenten van nu leren anders dan studenten van tien jaar geleden. Beter 
in … speelt daarop in. Overzichtelijke korte teksten, altijd een praktijkge-
richt voorbeeld, en de website bij het boek, www.beterinnederlands2edruk.
nl, met oefentoetsen bij alle hoofdstukken en heldere feedback op onjuiste 
antwoorden.

Oefeningen: in het boek en online

    Per onderwerp test je je kennis in korte oefeningen; elk hoofdstuk sluit af 
met een heldere puntsgewijze samenvatting en afsluitende oefeningen. Op 
www.beterinnederlands2edruk.nl vind je een begintoets en eindtoets bij 
het boek en oefentoetsen bij elk hoofdstuk.
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1 Woordgeslacht en lidwoorden

In dit hoofdstuk leer je wat de regels zijn voor het woordgeslacht en het 
gebruik van lidwoorden: gebruik je het of de?

1.1 Inhoud van dit hoofdstuk
1.2 Lidwoord en woordgeslacht | de auto, een voertuig, het wagentje
1.3 Lidwoord bij Engelse woorden | het copyright
1.4 Lidwoord bij afkortingen | de vu

1.2 Lidwoord en woordgeslacht | de auto, een voertuig, het 
wagentje
Het woordgeslacht (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig) heeft meestal niets 
te maken met de vraag of het om een man of vrouw gaat. Het woordgeslacht 
bepaalt welk lidwoord je gebruikt.

Wanneer de, het, een? Voorbeelden

Bij mannelijke en vrouwelijke woorden 
gebruik je de.

de auto, de bloem

Bij onzijdige woorden gebruik je het. het cadeau, het meisje, het product

Je kunt voor vrijwel alle woorden (of 
ze nu mannelijk, vrouwelijk of onzijdig 
zijn) ook het onbepaalde lidwoord een 
zetten.

een auto, een bloem, een cadeau, een 
meisje

Misschien vind je het moeilijk om te bepalen of je de of het moet gebruiken. 
In dit hoofdstuk vind je enkele oefeningen, maar ga zeker ook naar de 
oefensite bij dit boek: academicx.nl. Daar kun je uitgebreid oefenen met de 
keuze van het lidwoord.

Bepaald of onbepaald lidwoord
Je kunt het onbepaalde lidwoord gebruiken in plaats van een van de 
bepaalde lidwoorden de en het. Wat is het verschil tussen het bepaalde 
en het onbepaalde lidwoord? Met het bepaalde lidwoord geef je aan dat je 
iets unieks bedoelt: bij de auto en het huis heb je een specifi eke auto of een 

Nederlands-tweede-druk-2018-3.indd   9Nederlands-tweede-druk-2018-3.indd   9 14-06-18   13:0414-06-18   13:04



Beter in Nederlands

10

specifi ek huis op het oog. Met het onbepaald lidwoord geef je aan dat het om 
iets willekeurigs gaat: een auto, een huis (een auto of huis in het algemeen). 
Je kunt dus een zetten voor een de-woord en voor een het-woord:

 ■ de auto → een auto
 ■ het huis → een huis 

Maar let op, er is dan wel verschil als je een bijvoeglijk naamwoord toevoegt. 
Kijk maar:

 ■ een grote auto: het bijvoeglijk naamwoord groot verandert in grote
 ■ een groot huis: het bijvoeglijk naamwoord groot blijft onveranderd

Bij een + bijvoeglijk naamwoord + mannelijk/vrouwelijk woord wordt het 
bijvoeglijk naamwoord dus verbogen: groot wordt grote. Bij een + bijvoeglijk 
naamwoord + onzijdig woord blijft het bijvoeglijk naamwoord onverbogen: 
groot. Nog een paar voorbeelden:

 ■ een lange autorit
 ■ een lang ritje
 ■ een luie stoel
 ■ een lui leven

Mannelijk, vrouwelijk of onzijdig?
Hoe bepaal je of je de gebruikt (bij mannelijke/vrouwelijke woorden) of het 
(bij onzijdige woorden)? Vaak is het een kwestie van weten. Weet je het niet, 
dan kun je het opzoeken in het woordenboek of in de offi  ciële woordenlijst 
van het Nederlands, te vinden op www.woordenlijst.org. Als je daar bijvoor-
beeld zoekt naar discussie, vind je:
de discussie (v)
[dis•cus•sie]
zelfstandig naamwoord

Hier staat dat discussie een de-woord is; de toevoeging [v.] geeft aan dat het 
een vrouwelijk woord is.
Maar let op: niet bij elk de-woord staat of het een vrouwelijk of mannelijk 
woord is. Als die toevoeging [v.] of [m.] ontbreekt, wordt het woord én als 
vrouwelijk én als mannelijk gebruikt.
Hieronder vind je enkele algemene  regels die je kunt gebruiken als hulp-
middel. Maar ze zijn niet compleet.

Welke woorden zijn mannelijk? Voorbeelden

mannelijke personen en dieren secretaris
zakenman
neef
hengst
haan

Nederlands-tweede-druk-2018-3.indd   10Nederlands-tweede-druk-2018-3.indd   10 14-06-18   13:0414-06-18   13:04



1 Woordgeslacht en lidwoorden

11

Welke woorden zijn mannelijk? Voorbeelden

woorden die zijn afgeleid van een 
werkwoord zonder -en

bloei
dank
groei
schrik
verhuur
dwang

Welke woorden zijn vrouwelijk? Voorbeelden

vrouwelijke personen en dieren secretaresse
tante
nicht
ombudsvrouw
merrie

woorden die eindigen op -heid, -ie, -ing, 
-schap, -teit, -theek

snelheid
commissie
regeling
eigenschap
elektriciteit
bibliotheek

Welke woorden zijn onzijdig? Voorbeelden

verkleinwoorden huisje
mannetje
vrouwtje

landen, plaatsen, talen Nederland
Amerika
Antwerpen
Nederlands
Duits

woorden op -isme, -ment, -sel of -eum marxisme
instrument
kapsel
jubileum

 @ Of een woord mannelijk of vrouwelijk is maakt niet uit voor het lidwoord: je 
gebruikt in beide gevallen de. Maar het maakt wel uit voor het verwijswoord: 

 ■ De raad (mannelijk) voert zijn taken uit. 
 ■ De commissie (vrouwelijk) voert haar taken uit. 
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Over dat verschil in verwijzing lees je meer in hoofdstuk 2.

Soms de én het
Er zijn veel woorden die zowel de als het kunnen krijgen: aanrecht, affi  che, 
deksel, doolhof, eigendom, idee, intermediair, soort, vuilnis. Soms is er betekenis-
verschil: het blik is een soort metaal, de blik is een oogopslag. 

Oefening 1
Kies het juiste lidwoord: de of het.
1. de/het school
2. de/het leven
3. de/het huis
4. de/het zuiden
5. de/het meisje
6. de/het uur
7. de /het factuur
8. de/het formulier

9. de/het adres
10. de/het datum
11. de /het team
12. de/het document 
13. de/het project
14. de/het termijn
15. de/het probleem

1.3 Lidwoord bij Engelse woorden | het copyright
In het Engels krijgen zelfstandige naamwoorden altijd het lidwoord the, het 
Nederlands maakt onderscheid in de- en het-woorden. Welk lidwoord krijgt 
een Engels woord dat gebruikt wordt in het Nederlands? Meestal levert 
die vraag geen problemen op: het is duidelijk dat het de computer is en het 
management. Maar is het de paper of het paper?
In veel gevallen heb je het woordenboek nodig om de knoop door te hakken: 
daar staat de paper. Daarnaast zijn er algemene regels:

Welk lidwoord bij Engelse woorden? Voorbeelden

Kijk of het Engelse woord lijkt op een 
Nederlands woord, Nederlandse klank 
of betekenis. Kies hetzelfde lidwoord.

het copyright (het recht)
het whiteboard (het bord)
het design (het ontwerp)
de shock (de schok)

Bij veel woorden zijn beide lidwoorden 
goed. 

het/de attachment
de/het display  
de/het modem 
de/het account 
de/het weblog

De regels die je hierboven leest, geven houvast bij twijfelgevallen. Maar 
soms is er geen regel en moet je het gewoon weten of even opzoeken. Kijk in 
zo’n geval in het woordenboek of op www.woordenlijst.org.
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Oefening 2
Kies het juiste lidwoord. Als je het niet weet, zoek het dan op in het woor-
denboek of via www.woordenlijst.org.
1. de/het agreement
2. de/het panel
3. de/het management
4. de/het e-mail
5. de/het shirt
6. de/het plastic

1.4 Lidwoord bij afk ortingen | de VU
Komt er de of het voor een afkorting? Daarvoor moet je kijken naar de 
volledige woorden: bij cbs moet je dus kijken naar Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Daarin is bureau het belangrijkste woord, het hoofdwoord. In dit 
geval is het het cbs, want het is het bureau. Hieronder lees je de regels.

Welk lidwoord bij een afk orting? Voorbeelden

Is het hoofdwoord uit de afk orting een 
de-woord? Dan is het lidwoord de. 

de KLM (de luchtvaartmaatschappij)
de VU (de universiteit)

Is het hoofdwoord uit de afk orting een 
het-woord? Dan is het lidwoord het.

het CBS (het bureau)

Gebruik het als het om een 
onderwijsvorm gaat. Het hoofdwoord 
is onderwijs.

het vmbo
het meao
Maar: zij zit op de havo.

Sommige Nederlanders hebben het over de nrc (de Nieuwe  Rotterdamsche 
Courant), terwijl anderen kiezen voor het nrc (het nrc Handelsblad). 
Kortom, in enkele gevallen kun je beide kanten op. 

Oefening 3
Kies het juiste lidwoord.
1. de/het Duits
2. de/het abn (Algemeen Beschaafd Nederlands)
3. de/het vpro 
4. de/het pc
5. de/het anp (Algemeen Nederlands Persbureau)
6. de/het bv (besloten vennootschap)
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1.5 Samenvatting
Woordgeslacht en lidwoorden

 ■ Het woordgeslacht (mannelijk/vrouwelijk, of onzijdig) bepaalt 
welk lidwoord je gebruikt. 

 ■ Bij mannelijke en vrouwelijke woorden gebruik je de, bij onzijdige 
woorden gebruik je het.

 ■ Je kunt voor vrijwel alle woorden ook het onbepaalde lidwoord een 
zetten.

 ■ Hoe kom je achter het woordgeslacht? Dat is een kwestie van weten 
of opzoeken. Er zijn wel enkele algemene regels, maar die zijn niet 
compleet. Een voorbeeld van die regels is dat woorden op -heid, -ie, -ing, 
-schap, -teit en -theek altijd vrouwelijk zijn.

 ■ Er zijn ook woorden die zowel de als het kunnen krijgen. 

Engelse woorden
 ■ Bij zelfstandige naamwoorden uit het Engels heb je in veel gevallen het 

woordenboek nodig om zeker te weten wat het gebruikelijke Neder-
landse lidwoord is.

Afk ortingen
 ■ Kijk naar het hoofdwoord van de afkorting. Het lidwoord van dat 

hoofdwoord bepaalt welk lidwoord je gebruikt voor de afkorting, de of 
het (de klm).

1.6 Afsluitende oefeningen
a Vul het juiste lidwoord in: de of het.
1.     nieuwe stoel
2. op     vensterbank
3. een lid van     vvd
4.     bv
5.     jongetje
6.     jongen 
7.     shock
8.     avondeten
9.     commitment

10.     hashtag
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b Is het lidwoord in de volgende gevallen goed gebruikt of niet?
1. de meisje
2. de lunch
3. de ontbijt
4. de leven
5. het dingetje
6. het website
7. het logo
8. de aanzicht
9. de instrument

10. het grote talent

c Kies het juiste lidwoord.
1. Franse taal.
2. Engels?
3. De deur viel in de/het slot.
4. Hij is overgestapt naar de/het mavo.
5. De ouders waren tevreden over de/het mavo-onderwijs. 
6. Ik heb de/het sms-bericht meteen beantwoord.
7. Heb jij de/het recept van die lasagne nog?
8. Vanavond eet ik de/het restje pasta van gisteren.
9. Het was de/het lekkere pasta van Jamie Oliver.

    Op www.beterinnederlands2edruk.nl vind je bij dit hoofdstuk meerdere 
oefentoetsen met feedback op je antwoorden.
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Beter in Nederlands helpt je om je kennis 
van de taalregels van het Nederlands op te 
frissen. In acht hoofdstukken komen alle 
belangrijke taalkwesties aan bod, zoals 
hun/hen, dat/wat, jou/jouw, hij wil/hij wilt, 
50% van de mensen vindt/vinden. Daarnaast 
leer je hoe je zinnen schrijft in duidelijk en 
eigentijds Nederlands. 

www.beterinnederlands2edruk.nl
Je start op de website met een begin-
toets. Met de feedback op deze toets 
kun je aan de slag met het boek. Elk 
hoofdstuk in het boek sluit af met een 
heldere, puntsgewijze samenvatting en 
afsluitende oefeningen. Op de website 
vind je oefentoetsen met feedback bij elk 
hoofdstuk en een uitgebreide eindtoets. 

Verbeterd in deze tweede druk
– Alle hoofdstukken bevatten nu meer 

oefeningen. Ook zijn combinatie-
oefeningen toegevoegd. 

– Enkele onderwerpen zijn verduidelijkt 
of uitgebreid, zoals het gebruik van 

lidwoorden, verwijswoorden en de 
keuze tussen zij/hen/hun. 

– Op de website bij het boek zijn extra 
oefentoetsen met feedback te vinden.

Een echte praktijkhulp
Beter in Nederlands richt zich op studenten 
in het hoger onderwijs en is door de 
systematische opzet zeer geschikt voor 
gebruik tijdens de les én voor zelfstudie. 
De combinatie van boek en website maakt 
dit product tot een echte praktijkhulp, 
gebaseerd op de vragen die leven in het 
onderwijs van nu. 

Meer inzicht in de regels van de taal
De serie Beter in … onderscheidt zich 
door een laagdrempelige opzet, met 
een minimum aan theorie en een 
maximum aan direct toepasbare regels en 
voorbeelden. Deze regels en voorbeelden 
worden helder en systematisch gepresen-
teerd in tabellen. Zo leer je sneller en 
doorzie je gemakkelijker hoe de Neder-
landse taal werkt. 

Eric Tiggeler werkt als tekst schrijver en ontwikkelaar 
van schrijftrainingen voor het Taal centrum-VU. 
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Beter in
Nederlands
Eric Tiggeler

O N L I N E  O E F E N -

M AT E R I A A L

789024 4217019 >

www.beterinnederlands2edruk.nl
www.boomhogeronderwijs.nl Tweede, herziene druk
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