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MIJN WOORDENLIJSTEN 

Als je Nederlands leert, zal je woordenlijsten maken. Je kan deze lege lijsten daarvoor gebruiken. We 
geven je ook een paar tips over het soort informatie dat je in elke kolom kan opnemen om je 
zelfstandige woordenschatuitbreiding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
 
TIP: De basisvorm van een woord vind je door op www.woordenlijst.org een afgeleide vorm te typen. 
Bijvoorbeeld: - Als je ‘gezwommen’ leest in een tekst en je weet niet van welk basiswerkwoord dat  

komt, dan vind je via deze website: ‘zwemmen, zwom, gezwommen’. 
- Als je ‘beter’ leest in een tekst en je weet niet van welk basiswoord dat komt, dan 
vind je via deze website: ‘goed, beter, best’. 

 
TIP: Gebruik je woordenlijsten. Markeer de woorden die je moeilijk vindt, vul de lijsten aan, enz. 
 

HET NEDERLANDSE 
BASISWOORD 

GRAMMATICALE INFORMATIE 
HOE IK HET WOORD KAN 

GEBRUIKEN 

(EVENTUEEL) DE 
VERTALING NAAR MIJN 

MOEDERTAAL 

Van een werkwoord  
(= verbum) schrijf je 
hier de infinitief  
(= de basisvorm):  
 
 
 
werken 
eten 
wachten 

Van een werkwoord schrijf 
je hier de ‘stamtijden’ (= 
presens, imperfectum en 
perfectum in de ik-vorm): 
 
 
 
werk – werkte – heb gewerkt 
eet – at – heb gegeten 
wacht – wachtte – heb gewacht 

Hier schrijf je een kort 
voorbeeldzinnetje, een 
vast voorzetsel  
(= prepositie), 
samenstellingen of 
afleidingen, … : 
 
het werk, werkloos 
het eten 
wachten op iets/iemand 

 

Van een zelfstandig 
naamwoord  
(= substantief) schrijf 
je hier de basisvorm 
(in het enkelvoud): 
 
 
 
 
 
meisje 
huis 
 
job 

Van een zelfstandig 
naamwoord schrijf je hier 
‘de’ of ‘het’ en het 
meervoud: 
 
 
 
 
 
 
het – de meisjes 
het – de huizen 
 
de – de jobs 

Hier schrijf je een kort 
voorbeeldzinnetje, een 
werkwoord dat vaak in 
combinatie met dit 
woord voorkomt, een 
synoniem (woord met 
dezelfde betekenis) of 
antoniem 
(omgekeerde), … : 
 
het meisje >< de jongen 
naar huis gaan (let op:  
thuis zijn) 
= het werk, ± het beroep 

 

Van een bijvoeglijk 
naamwoord (= 
adjectief) schrijf je 
hier de basisvorm 
(zonder de eind-e 
dus): 
 
groot 
duur 
moeilijk 

Van een bijvoeglijk 
naamwoord schrijf je hier 
de vorm met –e (als die 
bestaat) en de trappen van 
vergelijking (= comparatief 
en superlatief) 
 
grote (groter, grootst) 
dure (duurder, duurst) 
moeilijke (moeilijker, 
moeilijkst) 

Hier schrijf je een kort 
voorbeeldzinnetje, een 
vast voorzetsel, een 
woord dat hetzelfde of 
het tegenovergestelde 
betekent, … : 
 
groot >< klein 
duur >< goedkoop 
= ± complex 

 

    

 

http://www.woordenlijst.org/
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