Taal maat

*
Hun, hen of ze?

Wanneer schrijf je hun,
wanneer hen en wanneer ze?

Wil je in de zin verwijzen naar
meerdere personen?

Nee


Ja

*


Voorzetsel
Voorbeelden van voorzetsels zijn:
aan, achter, bij, met, naar, op, voor. 


In bijvoorbeeld: ‘Ik ga met de trein
naar mijn werk’ legt ‘met’ de relatie
tussen ‘ga’ en ‘de trein’. ‘Naar’ legt
de relatie tussen ‘ga’ en ‘mijn werk’. 



Staat er een voorzetsel

Het gaat om meerdere dieren,
dingen, concepten, enz.

* voor?

De functie van een voorzetsel is dus:
relaties leggen. 



















Schrijf ze

Voorbeelden



Ja

Nee


•

De papieren waaiden weg 

maar ik wist ze te pakken.



•

Als ik paarden in de wei zie, 

geef ik ze vaak wat gras.



•

Lijdend voorwerp

*


Het lijdend voorwerp ondergaat de
handeling van het werkwoord direct.
In de zin ‘Dora aait de hond’,
ondergaat de hond de handeling van
het aaien. En in ‘Fatima nodigde hen
uit’, ondergaan de personen die
bedoeld zijn met ‘hen’ de handeling
van het uitnodigen. Je kunt daarom
ook zeggen: ‘De hond wordt geaaid’
en ‘Zij worden uitgenodigd.’















































Gebruik hen

Zij heeft drie bestuursfuncties 

en vindt ze allemaal 

belangrijk.

*

Is het een lijdend voorwerp ?

Voorbeelden

 

• Wat is er aan hen verteld? 


•

Ze verschuilde zich 

achter hen. 



•

Ik blijf bij hen. 



•

Dankzij hen is alles goed
gekomen.



•

Door hen is alles fout gegaan.



•

Met hen erbij wordt het
gezellig!

Ja

Nee


Ik weet het niet

Schrijf hen

Schrijf hun

Schrijf ze

*


Meewerkend voorwerp
Het meewerkend voorwerp is vaak
de ‘ontvangende partij’ in een zin. 

Je kunt er ‘aan’, ‘voor’ of ‘bij’ voor
denken. 



Bijvoorbeeld: ‘Ik stuurde hun een
kaart’ ( je kunt er ‘aan’ bij denken).
Het meewerkend voorwerp ‘hun’
geeft aan dat er personen waren 

die ‘de ontvangende partij’ waren
van het sturen (werkwoord ‘stuurde’)
van een kaart. Het lijdend voorwerp
bij ‘stuurde’ is ‘een kaart’.





































Onze Taal

Voorbeelden 


•

Ik zie hen in de verte  

aankomen!



•

Ik kon hen wel zoenen.



•

De politie ondervroeg hen.



•

Ze hielp hen jarenlang.

www.onzetaal.nl


085 - 00 28 428
Paleisstraat 9

2514 JA Den Haag

‘Hun’ is de vorm van het
meewerkend voorwerp.




*

‘Ze’ is ook goed, maar wel
wat informeler.


Voorbeelden



Voorbeelden 



•

Ik zie ze in de verte.



•

Ik kon ze wel zoenen.



•

Wat is hun verteld?



•

Ik geef hun nog een uur 

de tijd. 



•

Ze vertelde ze de 

waarheid.



•

Ze vertelde hun de  

waarheid.



•

Het werd ze allemaal 

te veel.

•

Ze raadden hun aan te 

verhuizen.



•

Het werd hun allemaal 

te veel.



•

Het maakte hun allemaal  

niet veel uit.
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