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Kom gauw 
binnen!

N E D E R L A N D S 
V O O R  B E G I N N E R S

P L U S
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INHOUDSOPGAVE

 In deze les leer je...    After this lesson you’ll be able to...
 
Les 1 Welkom

• ... groeten.     ... greet someone.

• ... persoonlijk voornaamwoorden gebruiken  ... use of personal pronouns.

• ... jezelf voorstellen.    ... introduce yourself.

• ... vragen en zeggen hoe het gaat.   ... say how you are and ask other how they are.

• ... je naam spellen.    ... spell your name.

• ... tellen.      ... count.

• ... praten over je familie.    ... talk about your family.

• ... ontkennende zinnen maken.   ... form negating sentences.

Les 2 Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 

• ... werkwoorden in de tegenwoordige tijd gebruiken. ... use verbs in the present tense.

• ... vragen en zeggen welke dag en maand het is. ... ask and say what day and month it is.

• ... vragen en zeggen hoe laat het is.  ... ask for and tell the time.

• ... praten over je dag.    ... talk about daily routines.

• ... de lidwoorden, het meervoud   ... use the articles, plural nouns 

• ... verwijswoorden gebruiken.   ...use reference words.

Les 3 Ik ga op reis en ik neem mee …   

• ... een afspraak maken.     ... make an appointment.

• ... praten over je vakantie.    ... talk about your holiday.

• ... zeggen van wie iets is.    ... say who something belongs to.

• ... zeggen waar iets is.    ... say where something is.

• ... het juiste voorzetsel kiezen    ... choose the correct preposition.

Les 4 Pas op! Kijk uit!

• ... praten over vervoer.    ... talk about transportation.

• ... de weg vragen en wijzen.   ... ask for and give directions.

• ... de inversie gebruiken.    ... use inversion after words of time and place.

Les 5 Alle kleuren van de regenboog

• ... beschrijven wat voor kleren iemand draagt.  ... describe what someone is wearing.

• ... wat je kan zeggen in een kledingwinkel.  ... communicate in a clothing store.

• ... bijvoeglijke naamwoorden gebruiken.  ... use the adjectives.

• ... dingen aanwijzen.    ... point out things.

Les 6 Hoofd, schouders, knie en teen

• ... de lichaamsdelen benoemen.   ... name the body parts.

• ... praten over medische klachten.   ... talk about medical complaints.

• ... de scheidbare werkwoorden gebruiken.  ... use the separable verbs.

• ... praten over vroeger. (de verleden tijd)  ... talk about the past. (simple past tense)
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Les 7 Aan tafel! 

• ... zeggen wat je lekker of niet lekker vindt . ... say what kind of food you like or dislike.

• ... praten over typisch Nederlands eten.   ... talk about typical Dutch food.

• ... iets bestellen in een restaurant.    ... order something in a restaurant.

• ... zeggen wat je gisteren hebt gedaan   ... say what you did yesterday. 

 (in de regelmatige voltooide tijd)   (regular perfect tense)

• ... een verhaal vertellen. (verleden & voltooide tijd)  ... tell a story (past & perfect tense)

• ... instructies geven.    ... give instructions.

Les 8 In en om het huis

• ... praten over je huis, de kamers en de meubels. ... talk about your house, rooms and furniture.

• ... je droomhuis beschrijven.   ... describe your dream house.

• ... een woningadvertentie lezen.   ... read housing advertisements.

• ... dingen vergelijken.    ... compare things.

• ... complexe zinnen maken.    ... make complex sentences.

 (hoofdzin + hoofdzin)     (main clause + main clause)

Les 9 Vier seizoenen en feestdagen

• praten over de seizoenen en het weer.  ... talk about the seasons and the weather

• praten over feestdagen in Nederland.  ... talk about national holidays in the Netherlands.

• praten over belangrijke feesten in jouw land. ... talk about important festivities in your country.

• complexe zinnen maken. (hoofdzin + bijzin)  ... make complex sentences. (main + subclause)

• zeggen wat iemand aan het doen is.  ... say what someone is doing.

Les 10 Wij gaan verhuizen!

• praten over verhuizen.    ... talk about moving house.

• de modale werkwoorden gebruiken.  ... use the modal verbs.

• praten over je weekendplannen.   ... talk about your plans for the weekend.

Les 11 Aan het werk!

• praten over je werk en studies.    ... talk about your job and studies.

• solliciteren naar een baan.    ... apply for a job.

• praten over vaardigheden en  beroepen.  ... talk about skills and professions.

• een CV schrijven.     ... write a CV.

• zeggen waarvoor je iets gebruikt.   ... say what you use something for.

Les 12 Waar ben ik en waar ga ik heen? 
• praten over Nederland.    ... talk about the Netherlands.

• informatie lezen uit een stadsgids.   ... read information from a city guide.

• praten over jouw ervaringen in Nederlands.   ... talk about your experiences in the Netherlands.

• herhaling: proeftoets.    ... revision: mock-up test.

Les 13 Eindtest
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Les 1 
Welkom

Alfabet en klanken 
A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, 

r, s, t, u, v, w, x, y, z… 
Dit zijn de 

letters van het alfabet! 
Welkom dames en heren, jongens en meisjes, 

de gezonde appel, Nederlandse kaas is lekker, 
de kip legt een ei, de haan zegt kukeleku, 

het paard rent door de wei, 
van een ui ga je huilen. 

Ik kom niet uit Nederland, ik ben getrouwd. 
Waar of niet waar?

Hoe heet jij? Hallo, ik ben … 
Leuk je te ontmoeten!

Eén, twee, drie, vier, vijf….Bingo!
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(The first step is the hardest)

ALLE 
BEGIN 

IS 
MOEILIJK 
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 In deze les leer je...    After this lesson you’ll be able to...
• ... groeten.     ... greet someone.

• ... persoonlijk voornaamwoorden gebruiken  ... use of personal pronouns.

• ... jezelf voorstellen.    ... introduce yourself.

• ... vragen en zeggen hoe het gaat.   ... say how you are and ask other how they are.

• ... je naam spellen.    ... spell your name.

• ... tellen.      ... count.

• ... praten over je familie.    ... talk about your family.

• ... ontkennende zinnen maken.   ... form negating sentences.

•       Kennismaken (to get acquainted)

Maria en Monique in de pauze 
(Maria en Monique during the break) 

Maria:  Dag, ik ben Maria. 

Monique: Hallo, ik ben Monique. Prettig kennis met je te maken. 

Maria:  Monique? Dat klinkt Frans, kom je uit Frankrijk? 

Monique: Ja, dat klopt. Ik ben Française. Waar kom jij vandaan? 

Maria:  Ik kom uit Spanje. 

Maria:  Wil jij wat drinken? Chocolademelk of thee? 

Monique: Ik wil graag thee. 

Maria:  Alsjeblieft. Wil je suiker of melk? 

Monique: Nee, dank je wel, geen suiker. Wel een beetje melk, graag. 

Maria: Waar woon jij nu? In Amsterdam? 

Monique: Nee, ik woon niet in Amsterdam, ik woon in Huizen. En jij? 

Maria: Ik woon in Amstelveen. 

Maria: Heb je zin om een keer naar de stad te gaan? 

Monique: Dat lijkt me gezellig! Maar dit weekend kan ik niet. 

Maria: Waarom niet? 

Monique: Ik ga een weekend met de trein naar Limburg! 

Maria:  Oh wat jammer, misschien volgende week! 

Oefening 1
Lees de conversatie. Geef antwoord op de vragen. 

(Read the conversation. Answer the questions.)

1. Waar komt Monique vandaan? 

2. Waar komt Maria vandaan? 

3. Waar woont Monique nu? 

4. Waar woont Maria nu? 

5. Waar gaat Monique dit weekend met de trein naartoe?

LES              WELKOM 

Ik ben 
Monique.

Ik ben 
Maria.

Les 1
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hallo, hoi, dag, goedendag 

goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht 

Gedag zeggen (To say goodbye) 

doei, dag

tot straks, tot later, tot ziens, tot morgen, tot volgende week 

welterusten, slaap lekker 

Hoe gaat het?                                           (How are you doing?)

Hoe gaat het met jou?    (How are you?) 

Hoe gaat het met u?    (How are you? (polite)) 

Het gaat goed. En met jou?         (I’m ok. How about you?) 

Met mij ook, dank je.    (I’m also ok. Thank you.) 

Het gaat niet goed.                      (I’m not ok.) 

         Het gaat wel.    (Hangin’ in there.)

•      Je voorstellen  (To introduce yourself)

Oefening 2 
Stel jezelf voor aan de groep. Gebruik deze zinnen.

(Introduce yourself to the group. Use the sentences below.)

Mag ik me even voorstellen? (May I introduce myself?) 

Hoi, ik heet …     Ik heet …

Hoe heet jij?     Leuk je te ontmoeten. 

      

Hallo, ik ben …     Ik ben …

Wie bent u?     Aangenaam.     

 

Waar kom jij vandaan?    Ik kom uit …

      

Waar woon jij?     Ik woon in …
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•      Het alfabet  (The alphabet)

Het Fundament hoofdstuk 1

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz… 

Dit zijn de letters van het alfabet! 

Oefening 3 
Spel je naam, je achternaam en de naam van je land. (Spell your name, 

your family name and the name of your country

•       De klanken (The sounds) 

Het Fundament hoofdstuk 1

Klinkers (vowels):    a, e, i, o, u, y 

Medeklinkers (consonants):   b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z 

Tweeklanken (diphtongs):   au, eu, ei, ie, ij, ui, oe, ou 

a (short)  sap, sappen, appel, grappig    u (short)  stuk, bus, zus, zussen 

a (long)  apen, slapen, gapen, sla, la, ga    u (long)   uren, huren, nu 

aa   aap, aardappel, slaap     uu   uur, duur, zuur 

        

e (short)   heg, heggen, zelf, effect     o (short)  gokje, bos, sok 

e (long)  delen, eten      o (long)   lopen, hopen, zo

ee   een, been, geen, mee     oo   roos, boos 

e (mute)  me, ze, lopen       

i (short)  is, mis

au  pauze, augustus, auteur    auw   gauw, lauw, kauwen

                   (auto, automaat, au pair)     eeuw   leeuw, sneeuw 

ei   ei, eigen, weinig      ieuw  nieuw  

eu   neus, keus, keuken     

ie   iedereen, niemand     -ing  uitnodiging, koningin

ij   ijsje, tijd       -ng   gong, ding, koning

ui   ui, huis, zuinig     g / ch  gooien, chaos

oe   koe, broer     sch  school, schoen

ou   koud, stout

Les 1

A CB
G
H MN

OP
QR
S

TU VW
XY
Z

D
JKL

E
F

I

A CB
G
H MN

O
D

JKL
E
F

I
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Oefening 4 
a. Luister naar de docent. Hoor je twee keer hetzelfde? Steek dan je hand in de lucht.

(Listen to the teacher. Do you hear the same sound twice? Raise your hand.)

b. Luister naar de docent of de e-learning. Schrijf het woord in het vakje met de juiste klank.

(Listen to the teacher or the e-learning. Write the words in the correct column.)

Korte klanken (short vowels)                                     Lange klanken (long vowels)

•       Het persoonlijk voornaamwoord (The personal pronoun)

Het Fundament hoofdstuk 10

         

ik   I

jij / je  you

u   you (formal)

hij   he

zij   she

het   it

wij / we  we

jullie  you (plural)

zij / ze  they

Hoe spreek je iemand aan? (How to address someone)

je of jij   informeel (informal)

u                    formeel (polite)
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Oefening 5
Vul het persoonlijk voornaamwoord in. (Fill in the personal pronoun.)

1. Hans is 32 jaar.                                    ………… woont in Utrecht.

2. Kimberley komt uit Australië.   ………… is getrouwd met Pim.

3. Ronald en ik wonen in Den Haag.         ………… hebben drie kinderen.

4. Mevrouw De Boer, waar komt  ………… vandaan?

5. Elsa en Johan zijn getrouwd.   ………… zijn volwassenen.

6. Hoi, ik heet Barbara. En hoe heet             ………… ?

•       De werkwoorden ‘zijn’ en ‘hebben’ in de tegenwoordige tijd (‘to be’ and ‘to have’ in the present tense)

Het Fundament hoofdstuk 28

Zijn (to be)

ik    ben    

jij   bent  (ben jij?) 

u    bent    

hij / zij / het  is   

wij   zijn

jullie  zijn

zij   zijn

Hebben (to have)

ik   heb

jij  hebt  (heb jij?)

u  hebt/heeft

hij/zij/het heeft

wij  hebben

jullie hebben

zij  hebben

Les 1
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    •      De familieleden (The family members)

Familie

moeder (mama)   vader (papa)   ouder(s) 

dochter    zoon    kind(eren) 

zus(je)               broer(tje)   - 

grootmoeder (oma)   grootvader (opa)                grootouder(s) 

kleindochter   kleinzoon   kleinkind(eren) 

tante    oom    - 

nicht(je)    neef(je)      - 

Schoonfamilie (family-in-law) 

schoonmoeder   schoonvader   schoonouder(s) 

schoonzus    zwager    - 

schoondochter   schoonzoon  schoonkind(eren) 

Stieffamilie (stepfamily) 

stiefmoeder    stiefvader   stiefouder(s ) 

stiefzus    stiefbroer   - 

stiefdochter    stiefzoon   stiefkind(eren) 

Oefening 7
Luister naar de docent. Welk familielid is het? (Listen to the teacher. Which family member is meant?)

Oefening 8
Spreek in tweetallen. (Speak in pairs.)

1. Hoe heten je ouders? 

2. Hoe oud zijn je kinderen? 

3. Heb je een zus of een zusje? 

4. Heb je een broer of een broertje? 

5. Leven je grootouders nog? 

6. Hoeveel ooms en tantes heb je? 

7. Hoeveel nichten en neven heb je? 

8. Heb je schoonzussen en zwagers? 

9. Heb je stiefouders of stiefkinderen? 

10. Ben je al opa of oma?
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  •      De ontkenning (The negation)

Het Fundament hoofdstuk 7

Oefening 9
Niet of geen? 

1. Ik kan ………… naar jouw feest komen. 

2. Morgen heb ik ………… tijd. 

3. Jan heeft ………… zin in de Nederlandse les. 

4. Stefan werkt ………… op woensdagmiddag. 

5. Marie heeft ………… kinderen. 

6. Het gaat ………… goed met Ilse. 

7. Ik kan ………… afspreken op zondag. 

8. Je mag hier ………… telefoneren met je mobiel. 

9. Hij mag nog ………… autorijden. 

10. Ik vind jouw jurk ………… mooi. 

11. Ik wil ………… suiker in mijn koffie. 

12. Ik ga morgen ………… werken. 

13. Ik vind het ………… goede film. 

14. Ik draag ………… schoenen. 

Oefening 10
Beantwoord de vragen ontkennend. (Answer the questions using negation.)

1. Kom je uit Nederland? 

2. Ben je hier geboren? 

3. Heb je huisdieren? 

4. Spreek je Nederlands? 

5. Vind je het weer in Nederland lekker? 

6. Kun je autorijden? 

7. Drink je veel koffie op een dag? 

8. Houd je van drop? 

9. Kijk je Nederlandse televisie? 

10. Vind je Justin Bieber een goede zanger? 

Les 1


