
Adjectief  Hoe-woord     -  Hoe is iets? 
Een adjectief of hoe-woord noemt een eigenschap van een mens, een dier of een ding. 
 

Groot of grote, klein of kleine, mooi of mooie ..... - Met of zonder –e. 
 

- één (enkelvoud) 
De man is groot.    De grote man. 
De stoel is groot.    De grote stoel. 
De hond is groot.    De grote hond. 
Het huis is groot.    Het grote huis. 
Het paard is groot.   Het grote paard. 
Het kind is groot.    Het grote kind. 
 

- meer (meervoud) 
De mannen zijn groot.   De grote mannen. 
De stoelen zijn groot.   De grote stoelen. 
De ramen zijn groot.   De grote ramen. 
De kinderen zijn groot.   De grote kinderen. 

 

Geen –e    Wel een -e 
Het woord staat   Het woord staat 
voor / na een werkwoord (is). Voor / na een naamwoord. 

 

Na een werkwoord krijgt een adjectief geen –e. De man, het huis is groot. Huizen zijn groot. 
 

Voor een naamwoord krijgt het adjectief een –e. De grote man. De grote stoel. 
        Het grote huis. Het grote kind 
         De grote ramen. De grote kinderen 
Maar let op! 

De grote man.  Een grote man. maar:  Het grote huis.  Een groot huis. 
De grote stoel.  Een grote stoel.   Het grote raam.  Een groot raam. 
De grote kast.  Een grote kast.   Het grote kind.  Een groot kind. 

 

Groot, schoon, klein, blauw, lief, aardig hebben geen –e bij het-woorden na een! 
 

Regel: Voor een naamwoord krijgt het adjectief gewoon een –e. 
 (Het naamwoord krijgt een –e bij de-woorden, bij een bepaald naamwoord, en in het meervoud.) 

Maar geen –e  
 • bij een het-woord (het huis, het raam, het potlood, het paard, het kind) 
 • na een  (of geen lidwoord bij een niet-telbaar het-woord.) 
 

Let op: bij een het-woord. 
- Na een krijgen adjectieven als groot, klein, mooi, ziek géén –e. 
- Bij niet-telbare het-woorden zoals het water, het fruit – als er geen lidwoord is dan geen –e. 
 

Leer bij het-woorden altijd: 
 Het huis een groot huis    Het raam een schoon raam 
 Het kind een lief kind    Het meisje een aardig meisje 
En bij niet-telbare woorden: 

 Het water warm water    Het fruit  vers fruit 
 Het weer mooi weer    Het zand wit zand  
 

Niet-telbare naamwoorden Sommige naamwoorden krijgen niet ‘een’ als ze onbepaald zijn, zoals: 
water, groente, goud, weer, zand. Het zijn namen van dingen die je niet kunt tellen – spul; net als bij een 
meervoud kunnen we bij deze naamwoorden de telwoorden veel, weinig, meer, minder gebruiken.  
 

Het meervoud:  Let op: In het meervoud komt (bij de-woorden èn bij het-woorden) altijd een –e 
Enkelvoud      Meervoud 
Het huis  een groot huis    de grote huizen   grote huizen  
Het raam een schoon raam    de schone ramen   schone ramen 

 Het oog  een blauw oog    de blauwe ogen  blauwe ogen 
 

De stoel  een grote stoel    de grote stoelen  grote stoelen 
De kast  een oude kast    de oude kasten  oude kasten 
De hond  een jonge hond    de jonge honden  jonge honden 


