
op speurtocht door onze grammatica 

Een bijzonder voorzetsel 
 

Er zijn veel voorzetsels, maar het woord aan is wel een heel opmerkelijk voorbeeld. 

 

Ja, wij zitten al aan het ontbijt. 

 

Wil je daar niet aanzitten, de Nachtwacht is alleen om naar te kijken. 

 

Ik zit aan tafel met mijn laptop, want ik moet thuiswerken. 

 

Zij zit de hele dag aan haar bureau te werken. 

 

Met dit mooie weer zitten we graag aan het strand. 

 

Wat betekent aanzitten in deze zinnen? 

Zou je in deze zinnen ook een ander voorzetsel dan ‘aan’ kunnen gebruiken? 

Als dat lukt, welke vind je dan duidelijker vertellen wat er gebeurt? 

 

Er bestaan heel veel werkwoorden die beginnen met aan. 

 

aanduwen, aandringen, aandweilen, aanvegen, aangaan, aanharken, aanhikken, 

aanbouwen, aankoppelen, … 

 

Aanstellen is ook zo’n mooi voorbeeld: 

Mijn buurvrouw is aangesteld als directeur van een basisschool in Amsterdam. 

Is degene die haar heeft aangesteld nu een aansteller? 

Stel je niet zo aan! 

  

Probeer zoveel mogelijk van die werkwoorden die beginnen met ‘aan’ te 

verzamelen en maak daarmee steeds minstens één zin. 

Let dan op: blijft ‘aan’ dan aan dat werkwoord vastzitten, of komt het ergens anders 

in de zin? Zo kun je die werkwoorden verdelen in twee groepen, want bij de een lukt 

dat wel en bij een ander niet. 

 

Sommige van die werkwoorden-met-aan kennen ook een variant die begint met 

‘af’, zoals afvegen, afbouwen, afgaan, … 

Onderzoek de door jou gevonden werkwoorden en probeer welke daarvan ook een 

variant met ‘af’ hebben en wat het woord dan betekent. 

 

Als er werkwoorden overblijven, die je wel met ‘aan’, maar niet met ‘af’ kan 

combineren, moet je eens proberen of er wel een ander voorzetsel daar vooraan 

past, zoals naast aandringen niet afdringen, maar wel opdringen bestaat.   

 

Toepassen 

Maak met al die varianten maar een paar mooie voorzetsel-werkwoorden posters! 

 

Ook is het een uitdaging om een verhaal of een beschrijving te maken, waarin je 

zoveel mogelijk van deze voorzetselwerkwoorden gebruikt. 


