
De juiste spelling is kosteloos. 
Dit is een bekende instinker bij de ingewikkelde regels voor de tussen-n. 
Die regels gelden voor samenstellingen: woorden die uit afzonderlijke 
woorden bestaan, zoals kosten+plaatje. 
Maar: kosteloos is een afleiding. Het tweede deel -loos is geen zelfstandig 
naamwoord, maar een achtervoegsel. Afleidingen krijgen geen tussen-n.

5 kostenloos of kosteloos?

NET ZO: 
zorgeloos - zorgenkind

vlekkeloos - 
vlekkenpatroon

Dichtbij schrijf je aan elkaar als het 
op zichzelf staat.
• Die grote hond kwam wel heel  
 dichtbij.
• Ik ben mijn bril voor dichtbij kwijt.

Schrijf dicht bij los als het hoort bij 
het woord dat er meteen na komt.
• Hou je pinpas maar dicht bij je.
• Dichter bij de paus was ze nooit  
 geweest.

6 dichtbij of dicht bij?

NET ZO: 
onderaan - onder aan
middenin - midden in

achterop - achter op

Hun geeft de bezitters van iets aan.
• Dat is hun hond.

Hun is meewerkend voorwerp zonder 
voorzetsel. 
• Heb je hun al verteld over je 
 zwangerschap?
• Ik heb hun mijn auto geleend.

! Gebruik hun nooit als onderwerp.
• Hun zeggen dat ik te laat was.

7 hun of hen?
Hen gebruik je na een voorzetsel.
• Die hond is van hen.
• Ik heb mijn auto aan hen geleend.
• Zonder hen had ik dat nooit gedurfd.

Hen gebruik je als lijdend voorwerp.
• Ik heb hen gisteren nog gezien.
• Hij heeft hen nog nooit ontmoet.

Vuistregel: aan hen = hun

Vind gebruik je…
… als het onderwerp ik is: 
• Ik vind het maar niks.

… als je het onderwerp is van een 
vraagzin:
• Vind je dit schilderij mooi?

… in de gebiedende wijs:
• Vind de schat! 

8 vind of vind     ?

NET ZO: 
werkwoorden 

waarvan de stam op een 
-d eindigt, zoals 

worden, houden 
en melden.

Vindt is stam+t. 
Je gebruikt het met u, jij 0f hij 
in de tegenwoordige tijd.
• Jij vindt dit vreselijk, ik weet het.
• Vindt je vader zijn horloge ooit terug?
• Waar vindt u ons?
• Ik ben het die dit vreemd vindt.

Tip: Vervang 'vind' door 'loop'. 
Wordt het ' loopt'?
Dan is het ook 'vindt'.

Je gebruikt die om te verwijzen naar 
een de-woord.  
• De foto die daar hangt, is vergeeld.

Dat verwijst naar een het-woord.
• Het boek dat daar ligt, is van mij.

Welke als verwijswoord is erg 
ouderwets en formeel. 
Gebruik het daarom niet.
• De foto welke daar hangt, is vergeeld.
• Het boek welke daar ligt, is van mij.

Gebeurt is stam+t.
Je gebruikt het met het, dat of wat 
in de tegenwoordige tijd.
• Zie jij wat er gebeurt?
• Dat gebeurt best vaak.
.

1 gebeur   of gebeur     ?

NET ZO: 
betekenen

 • Wat betekent dat? 
• Hij heeft altijd veel 

voor mij betekend.

Gebeurd is een voltooid deelwoord.
Er staat dus altijd een persoonsvorm bij,  
bijvoorbeeld is of was.
• Wat is er precies gebeurd?
• Dat kan niet gebeurd zijn.

Schrijf ervan en uitgaan elk als één woord, tenzij er iets tussen er+van 
of uit+gaan staat. Het hele werkwoord is namelijk uitgaan van. 
En er schrijf je altijd vast aan het voorzetsel dat erop volgt. 
• Laten we er maar van uitgaan.
• Ga er maar van uit dat ik het doe. 
  

2 er vanuitgaan of ervan uitgaan?

NET ZO: 
ervan afhangen 

erop ingaan
• We gaan er dus van uit dat hij 
 niet komt.
• Ik ging ervan uit dat je dat wist.

Tip: Voelt de zin als verleden tijd? Kies dan voor 'gebeurd'.

4
Je gebruikt die om te verwijzen naar 
een de-woord.  
• De foto die daar hangt, is vergeeld.

Dat verwijst naar een het-woord.
• Het boek dat daar ligt, is van mij.

die, dat of welke?
Welke als verwijswoord is erg 
ouderwets en formeel. 
Gebruik het daarom niet.
• De foto welke daar hangt, is vergeeld.
• Het boek welke daar ligt, is van mij.

De bezits-s schrijf je altijd aan het 
woord vast.
Johans analyse, mijn vaders auto 

Ook als het woord eindigt op een 
-e of -é.
Ruttes plan, Renés fiets

Ruttes plan of Rutte’s plan?
De apostrof-s schrijf je alleen als het 
bezittende woord eindigt op -a, -i, -o, 
-u of -y. De ’s is dan nodig voor de 
juiste uitspraak.
oma’s iPad, Hetty’s bril 

3

 Zo vermijd je de 15 meestgemaakte taal- en spelfouten



Te veel schrijf je los als het meer 
dan genoeg betekent.
• Ik heb weer eens te veel gegeten.
• Te veel zon is niet goed voor je huid.
• Elk dropje was er één te veel.

Je schrijft teveel als één woord als het een 
zelfstandig naamwoord is. Je kunt er dan 
een lidwoord (een of het) voor zetten.
• Hij gaf het teveel terug aan de kassière.
• Een teveel aan aanmeldingen was het  
  gevolg.

9 te veel of teveel?

NET ZO: 
te kort - tekort

 te goed - tegoed

Vuistregel: Kun je 'te veel ' vervangen door 'te weinig'? Dan schrijf je het los.

Gebruik als bij vergelijkingen met 
zo … als,  even … als en 
hetzelfde als.
• Hij is even groot als zijn zus.
• Jouw auto is net zo duur als die 
 van mij.
• Japan is tien keer zo groot als 
 Nederland.

10 beter als of beter dan?
Gebruik dan na een vergrotende trap...
• Hij is veel groter dan zijn zus.
• Ik kan beter pianospelen dan jij.

… en na ander(e), anders en niets:
• Dit is een andere manier dan u 
 gewend bent.
• Hij praatte niets dan onzin.

Gebruik u hebt, want dat is eigentijds en consequent: je zegt ook niet u is. 
U werd vroeger gezien als derde persoon, net als hij en zij. Tegenwoordig 
stellen we u gelijk met je en jij: tweede persoon.

• U bent een begenadigd pianospeler. Hebt u lang les gehad?

• U is een begenadigd pianospeler. Heeft u lang les gehad?

11 u              of u heeft?

NET ZO: 
u kunt 
u zult
u wilt

Jouw is een bezittelijk voornaam-
woord: het geeft aan dat jij de bezitter 
bent van iets. Het hoort altijd bij een 
ander woord, dat er meteen achter 
staat.
• Is dit jouw mobiele telefoon?
• Jouw jas hangt hier nog steeds.

12 jou of jouw?
Jou is een persoonlijk voornaam-
woord. Het staat los in de zin:
• Wat heb ik jou lang niet gezien!
• Ik heb jou dat al eerder verteld.

Na een voorzetsel schrijf je ook jou:
• Deze mobiele telefoon is van jou.
• Ik geef mijn oude mobieltje aan jou.
• Ik denk dat ze liever bij jou blijft.

Vuistregel: van jou = jouw

Jou is een persoonlijk voornaam-
woord. Het staat los in de zin:
• Wat heb ik jou lang niet gezien!
• Ik heb jou dat al eerder verteld.

Na een voorzetsel schrijf je ook jou:
• Deze mobiele telefoon is van jou.
• Ik geef mijn oude mobieltje aan jou.
• Ik denk dat ze liever bij jou blijft.

Dezelfde, hetzelfde, eenzelfde 
schrijf je altijd aan elkaar. 
• Ik heb dezelfde jurk als jij!
• Mijn baas heeft eenzelfde soort  
 auto als ik.
• Een wijziging kunt u doorgeven  
 met hetzelfde formulier.

Alleen deze zelfde en zo’n zelfde 
schrijf je los.
• Zo’n zelfde tas wil ik ook wel hebben.
• Met deze zelfde bus reisde ik 
 gisteren ook al.

15 de zelfde of dezelfde?

NET ZO: 
ditzelfde
diezelfde
datzelfde

Samengestelde woorden schrijf je 
aan elkaar: 
theepot, vijfsterrenhotel, 
carpoolstrook, managementteam. 

13 veel gestelde of veelgestelde?

Het is categorieën. 
De klemtoon van categorie ligt op 
de laatste lettergreep. Daarom 
krijgt het meervoud -en. Het trema 
is nodig voor de juiste uitspraak.

Valt de klemtoon van het woord niet 
op de laatste lettergreep? 
Dan krijgt het meervoud alleen een -n. 
Het trema blijft nodig vanwege de 
uitspraak.

14 categorieën of categoriën?

MEERVOUD -EN: 
kopieën, calorieën, 

economieën 

MEERVOUD -N: 
poriën, oliën, bacteriën

Dit is een coproductie van:

voor goede teksten & beter schrijven
www.tekstbureaustreep.nl

visuele communicatie
www.eigensmoel.nl

Dat geldt ook voor samengestelde 
bijvoeglijke naamwoorden: 
vergezocht, hoogopgeleid, 
snelgroeiend, dichtstbijzijnd, 
drukbezocht, zelfgemaakt, 
veelgesteld.

Hoe zat het ook weer met persoonvorm, voltooid deelwoord 
en meewerkend voorwerp?         Kijk op schrijftwijfel.nl ! 


