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‘Er’ – oefening (uitwerking, met functies van ‘er’) 

Vul in onderstaande tekstjes ‘er’ in waar je het woordje hoort en bedenk om welke soort ‘er’ het 
gaat.  
 

1. Er + indefiniet subject 
2. Er van plaats 
3. Er + woord van hoeveelheid 
4. Er + prepositie 
5. Er + passief 

 

Marathon 

Tegenwoordig hoor je er (4) niet meer bij als je nooit een marathon hebt gelopen. Tenminste, er (1) 

zijn er (3) die dat beweren. Aan de andere kant zijn er (1) ook mensen die het er (4) niet mee eens 

zijn. Zij zijn ervan (4) overtuigd dat het slecht is voor je lichaam. Vooral het hart kan door het lopen 

van marathons beschadigd raken. Er (5) wordt nog onderzoek gedaan om te ontdekken hoe het komt 

dat er (1) bij sommige hardlopers schade optreedt, en bij andere niet. De sporters die deelnemen 

aan het onderzoek willen zelf ook graag weten wat er (1) nu precies gebeurt met hun lijf. De meeste 

mensen zijn al dolblij als ze één marathon lopen in hun leven. Daarnaast is er (1) een kleine groep 

hardlopers die er (3) meerdere per jaar lopen. 

(11x ‘er’) 

 

Lekker niksen 

Ik ben net terug van vakantie en moet er (4) nog aan wennen om weer terug te zijn in ons koude 

kikkerlandje. Nu heb ik gehoord dat er (1) in Nederland een hittegolf was, maar nu ik er (2) weer ben, 

is de temperatuur gedaald naar zo’n 18 graden. Ik heb heel erg genoten van twee weken zon, zee en 

rust. Ik was me er (4) niet van bewust, maar ik was er (4) echt aan toe om even weg te zijn van alles. 

Er (5) wordt vaak gezegd dat niksen goed voor je is, omdat er (1) dan creatieve ideeën ontstaan. 

Natuurlijk zijn er (1) ook mensen die er (4) moeite mee hebben om hun werk los te laten. Zij voelen 

zich er (4) zo verantwoordelijk voor dat ze erdoor (4) gestrest raken. Daar heb ik gelukkig geen last 
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van. Het eiland zag er (6     : ‘eruitzien’ is het werkwoord) prachtig uit, en er (1) waren minder 

toeristen dan ik had verwacht. Volgend jaar ga ik er (2) weer naartoe. Ik verheug me er (4) nu al op! 

(15x ‘er’) 
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