
Negatie
-

Negation

A2-B1

Ik begreep de plaats van 
niet niet.

Ik begrijp het nu :)



Negatie
Negatie = het ontkennen van iets.

-> To deny something.

Je leest hier:

1. De basisregels (A2 level)

2. Meer details (A2+ - B2))

3. Heel veel voorbeelden!

4. Opdrachten om zelf te oefenen.



Negatie - de basis

Niet (not) Geen (no)

Ik vind de kamer niet groot Heb je een balkon? Nee, ik heb geen balkon

Ik vind kip niet lekker Is de flat ver van het centrum? Geen idee

John houdt niet van koffie Wij hebben geen tuin en geen balkon

Ik heb dit boek niet nodig Susy heeft geen grote kamer

  

*na noun of adjective en voor het 
werkwoord

*voor een noun

De basisregel- Geen (= niet een) gebruik je voor een 
noun/substantief (woord met de/het)- Niet gebruik in de andere gevallen



Negatie - meer voorbeelden
Waar is je boek? Ik zie mijn boek niet.
Is dat jouw boek? Nee, dat is mijn boek niet.
Weet je de weg? Nee, ik weet de weg niet.

★ In deze zinnen hoort niet bij het 
werkwoord. Het woord niet komt achter in 
de zin.

Heeft u kinderen? Nee, ik heb geen kinderen.
Heb jij een auto? Nee, ik heb geen auto. 
Is dat een jongen of een meisje. Het is geen 
jongen, maar een meisje.

★ De ontkenning geen staat altijd voor het 
zelfstandig naamwoord (noun).

Ga je met vakantie? Nee, ik ga niet met vakantie.
Is hij rijk? Nee, hij is niet rijk.
Werkt hij hard? Nee, hij werkt niet hard.

★ In deze zinnen hoort niet bij een 
woordgroep: niet met vakantie gaan; niet 
rijk zijn; niet hard werken. In deze zinnen 
komt het woord niet voor de woordgroep.



Negatie - de details
Wil je iets ontkennen? Dan gebruik je ‘geen’ of ‘niet’.

Geen: het ontkennen van een noun/substantief:
● Ik heb geen auto.
● Ik heb geen zin in de vakantie.

Niet: in alle andere gevallen.



Negatie - de details
De plaats van niet

1. Aan het eind van de zin (ontkennen van de hele zin).
1.1. Kun jij Nederlands spreken? - Nee, dat kan ik niet.

2. Niet staat voor een infinitief, voor een prefix van een separabel werkwoord, voor een participium
2.1. Wil je nu studeren? - Nee, ik wil nu niet studeren.
2.2. Stap je de trein in? - Nee, ik stap de trein niet in.
2.3. Heb jij dat geleerd? - Nee, dat heb ik niet geleerd.

3. Niet staat voor een adverbium, adjectief, prepositiegroep.
3.1. Kunnen jullie zachter praten? - Nee, we kunnen niet zachter praten.
3.2. Vond je de les leuk? - Nee, ik vond de les niet leuk.
3.3. Ga jij naar school? - Nee, ik ga niet naar school.



Negatie - oefenen
A. Vul in: niet of geen (A2)
1. Ga jij morgen naar school? Nee, ik ga _____ naar school.
2. Vind jij aardbeien lekker? Nee, ik vind aardbeien _____ lekker.
3. Heb jij een fiets? Nee, ik heb _____ fiets.
4. Heb jij je huiswerk gemaakt? Nee, ik heb mijn huiswerk _____ gemaakt.
5. Ga jij boodschappen doen? Nee, ik ga _____ boodschappen doen.

B. Geef antwoord (A2+)
1. Heb jij een auto? Nee, …..
2. Wil jij de soep proeven?Nee, …..
3. Zijn de cursisten druk? Nee, …..
4. Heb je lang geslapen? Nee, …..
5. Kom je samen met je vriend? Nee, …..

Antwoorden A. 1=niet, 2=niet, 3=geen, 4=niet, 5=geen / B. 1=ik heb geen auto, 2=ik wil de soep niet proeven, 3=de cursisten zijn niet 
druk, 4=ik heb niet lang geslapen 5=ik kom niet samen met mijn vriend.
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