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Wanneer gebruik je ‘(om) te’ + infinitief?
In drie gevallen.

1) Na een aantal werkwoorden gebruik je ‘(om) te’ + infinitief. Op de volgende pagina staan veel gebruikte 
werkwoorden met voorbeeldzinnen. 



Veelgebruikte werkwoorden met ‘(om) te’ + 
infinitief

1. beginnen
2. beloven
3. besluiten
4. blijken
5. durven
6. hoeven
7. hopen
8. proberen
9. vergeten

10. vragen
11. weigeren

1. Na de les begint het te regenen.
2. Hij belooft volgende week te bellen.
3. De docent besluit om een toets te geven.
4. De jas die ik wil, blijkt uitverkocht te zijn.
5. Ik durf Nederlands te leren.
6. Wij hoeven vandaag niet te werken.
7. Ik hoop van u te horen.
8. Ik probeer om onze afspraak niet te vergeten.
9. Ik ben vergeten om mijn huiswerk te maken.

10. De docent vraagt mij om de nieuwe regel te leren.
11. Zij weigert mijn tikkie te betalen.



Let op!
★ Bij het werkwoord ‘hoeven’ gebruik je nooit ‘om’ ('ik hoef vandaag niet te werken'); hetzelfde geldt voor 

‘blijken’, ‘durven’ en ‘hopen’. Bij de overige werkwoorden op de vorige pagina mag je wel ‘om’ gebruiken 
als je dat wilt. Veel mensen vinden dat prettiger klinken.

★ Bij separabele werkwoorden komt ‘te’ tussen de twee delen van het werkwoord: meenemen -> De 
docent vraagt ons om het boek ‘mee te nemen’.



Wanneer gebruik je ‘(om) te’ + infinitief?
2) Je gebruikt ‘om te’ + infinitief om extra informatie te geven over een noun of adjectief.

❏ Ik vind het altijd leuk om te sporten. 
❏ Ik denk dat het te warm is om iets te doen.  
❏ Wat lief van je om stroopwafels mee te nemen.
❏ Het is een goede fiets om grote afstanden mee te rijden.



Let op!

★ De volgende hulpwerkwoorden worden niet gevolgd door ‘te’ voor de infinitief: 
○ kunnen, willen, mogen, moeten, zullen (= modale werkwoorden)

■ We kunnen morgen samen sporten.
○ zien, horen, voelen (= werkwoorden van zintuigen)

■ Ik voel de zon op mijn huid branden.
○ laten, gaan, komen, blijven

■ Ik dacht: misschien gaat hij me uitlachen.
 
★ De rest gaat dus wel met ‘te’.



Wanneer gebruik je ‘(om) te’ + infinitief?
3) Ook kun je ‘om te’ gebruiken om 

a) een doel aan te geven.

❏ Zij sporten veel om gezond te blijven.
❏ Ik blijf in Nederland om goed Nederlands te leren spreken.

b) meer informatie te geven over het 1e deel van de zin. 
❏ Hij belooft (om) volgende week te bellen.

Wat belooft hij? Om volgende week te bellen.
❏ De docent besloot gisteren (om) een toets te geven.

Wat besloot de docent gisteren? Om een toets te geven.



Gebruik ‘(om) te’ + infinitief - grammatica

Hoofdzin
Subject + right form of the verb + rest (time, manner, place) + verb(s)
Hij belooft om morgen te  bellen.

Bijzin met conjunctie

Conjunctie + subject + rest (tijd, manier, plaats) + verbs

Omdat hij belooft om morgen te bellen.

Hoofdzin met inversie
Right form of the verb +subject +  rest (time, manner, place) + verbs
Belooft hij om morgen te bellen?

 



Ook na ‘staan, zitten, liggen, lopen’ kan ‘te’ voor het 2e 
werkwoord staan.

Een aantal voorbeelden:
● Zij zit met haar laptop op schoot te werken.
● Zij staat naar de zee te kijken.
● Zij ligt in de tuin (om) te ontspannen.



Heb je hulp nodig?
Blijf realistisch. Heb je toch een keer hulp nodig?

Je bent altijd welkom!
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