
Nederlands voor beginners 

Begroetingen
goedemorgen    goedemorgen, “moguh” 
goedemiddag  
goedenavond 
goedenacht    goedenacht, welterusten, slaap lekker 

Woordenlijst
de leraar   
de lerares   
de docent 
de cursus 
de student 
de leerling 

Werkwoorden
  zijn  hebben    gaan  maken
ik   ben  heb    ga  maak 
jij (je), u bent  hebt (*u hebt, u heeft)  gaat  maakt 
hij/zij/het  is   heeft    gaat  maakt 
wij  zijn  hebben    gaan  maken 
jullie  zijn  hebben    gaan  maken 
zij  zijn  hebben    gaan  maken 

  komen  geven beginnen wonen  heten luisteren
ik   kom  geef begin  woon  heet luister 
jij, u  komt  geeft begint  woont  heet luistert 
hij/zij/het  komt  geeft begint  woont  heet luistert 
wij  komen  geven beginnen wonen  heten luisteren 
jullie  komen  geven beginnen wonen  heten luisteren 
zij  komen  geven beginnen wonen  heten luisteren 

enkelvoud  meervoud  * Hoe heet jij?  Ik heet .. .
ik   wij   * Waar woon je? Ik woon in .. . 
jij, je   jullie   * Wat is je adres? Mijn adres is .. . 
u   jullie    * Wat is je postcode? Mijn postcode is .. 
hij   zij    * Wat is je e-mailadres? Mijn e-mailadres is .. 
zij   zij   * Hoe spel je jouw naam  .. . 
het   zij 

bedankt alsjeblieft   * koud warm heet
dankjewel alsjeblieft   De soep is koud.  De soep is warm.  De soep is heet. 
dank u wel alstublieft   Hoe heet deze soep?  Tomatensoep. 
       Is deze soep heet? Ja, pas op. 



Nederlands voor beginners 

Begroeten
Goedemiddag! 
Goedemiddag allemaal. 
Goedemiddag Maria en Cindy. 

Cijfers
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
nul één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
elf twaalf dertien veertien vijftien zestien zeventien achttien negentien twintig 

Alfabet
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 
aa bee cee dee ee ef gee haa i jee kaa el em en oo pee quu er es tee uu vee wee ix y zet 

Y  “Griekse Y” 
IJ  “lange IJ” 
EI “korte EI”” 

  Wat is je adres? Wat is je postcode?  Wat is je telefoonnummer? 
  Mijn adres is …  Mijn postcode is …  Mijn telefoonnummer is …
straat Merantistraat 1  1234 AZ Groningen 06-12345623 
weg Bosweg 2  5678 BY Maastricht 06-65897165 
steeg Heuvelsteeg 3  9012 CX Enschede 06-32456987 
plein Textielplein 4  1564 DW Amsterdam 06-54893217 
laan Verbernelaan 5  7896 EV Rotterdam 06-45896321 
pad Vijverpad 6  4561 DU Tilburg  013-9876541 

Waar woon je? 
Ik woon in … 
Den Helder Groningen Leeuwarden Den Haag Utrecht  
Rotterdam Amsterdam Tilburg  Den Bosch Haarlem 
Eindhoven Vlissingen Maastricht Enschede Deventer 

spellen    spelen  De kinderen spelen verstoppertje.
ik  spel    speel  De ouders spelen backgammon.
jij  spelt    speelt 
hij zij  spelt    speelt 
wij spellen    spelen 
jullie spellen    spelen 
zij spellen    spelen 

Hoe spel je jouw naam?    @ apenstaartje . punt 
e-mail abc.de@fgh.nl 


