
Werkwoorden met een voorzetsel 
Veel gebruikte werkwoorden met een voorzetsel      -    uit de frequentieklasse 2000 – 5000 
 
Werkwoorden met een voorzetsel    2001 tot 3000 
 

regelmatig 
 

onregelmatig scheidbaar 
bedekken met 
bedienen van 
bemoeien met 
benaderen van 
beroemen op 
bevredigen van 
brullen tegen 
concentreren op 
confronteren met 
ergeren aan 
fluiten naar 
geraken tot 
getuigen van 
gillen tegen 
grijnzen tegen 
hechten aan 
hollen naar 
klagen over 
koesteren van 
logeren bij 
negeren van 
ontlenen aan 
paren aan 
peinzen van 
protesteren tegen 
reiken naar 
reizen naar / in 
schoppen naar 
slepen naar 
smaken naar 
streven naar 
stuiten op 
tikken tegen 
trappen tegen 
twijfelen aan 
variëren op 
vergezellen naar 
vergroten tot 
vermengen met 
vermoeden van 
veroordelen tot 
verplaatsen naar 
verplichten tot 
vervaardigen van 
verwarren met 
verwonderen over 
verbazen over 
verzekeren van 
verzetten tegen 
verzorgen van 
voorspellen van 
wijden aan 
wuiven naar 

begeven in 
behouden van 
bestrijden van 
fluiten naar 
knijpen in 
liegen tegen 
onthouden van 
ontkomen aan 
onttrekken aan 
overdrijven  
overlijden aan 
overwinnen van 
raden naar 
ruiken naar 
schuilen onder 
stelen van 
stinken naar 
verbreken van 
verraden aan  
wuiven naar 
zinnen op 
zuigen op 
zwemmen in /naar 
 
 
 

aankijken tegen 
aanpassen aan 
aansluiten bij 
aanspreken op 
aanwijzen voor 
achterlaten bij 
afleggen tegen 
afleiden van 
afwijken van 
bezighouden met 
bijdragen aan 
deelnemen aan 
doorbreken van 
doorbrengen met 
doorlopen tot 
ingrijpen in 
instellen op 
nalaten aan 
neerleggen bij 
omdraaien naar 
omgaan met 
omkeren naar 
omringen met 
ondersteunen met 
onderwerpen aan 
opbouwen tot 
opgeven aan 
opgroeien tot 
opleggen aan 
oplopen tot 
opsluiten in 
optrekken aan 
overbrengen naar 
overlaten aan 
samenhangen met 
terechtkomen bij 
thuiskomen in 
toekennen aan 
uitgeven aan 
uitnodigen voor 
uitsteken in / naar 
uitstrekken tot 
voorafgaan aan 
voorbijgaan aan 



Werkwoorden met een voorzetsel   3001 tot 4000 
 

regelmatig 
 

 onregelmatig scheidbaar 
adviseren tot / aan 
amuseren met 
arriveren in / bij 
belanden in 
belasten met 
beledigen met 
belemmeren bij 
beschuldigen van 
besparen op 
betogen tegen 
betrappen op 
bladeren in 
blaffen tegen 
bukken voor 
combineren met 
dwalen door 
giechelen over 
hakken in 
huiveren voor 
hullen in 
introduceren bij 
isoleren van 
kauwen op 
knielen voor 
knopen aan 
kruisen met/ door 
landen op / in 
likken aan 
neigen tot 
nodigen tot 
ontzetten uit 
oordelen over 
overhandigen aan 
parkeren in/bij 
persen uit / in 
pleiten voor 
plukken van / uit 
 

prikkelen tot 
prikken in / naar 
proeven van 
profiteren van 
putten uit 
regeren over 
registreren in / bij 
rekken tot 
rinkelen met 
serveren bij / aan 
sissen tegen 
snauwen tegen 
stammen  
uitstruikelen over 
toevertrouwen  aan 
troosten met 
turen naar / door 
verdommen 
verheugen over 
verhuizen naar 
verkondigen 
verleiden tot 
verlossen van 
vermoeien met 
verontschuldigen voor 
verstoppen in 
verstoren van 
vervoeren  naar 
vissen naar 
waken over 
wenen over 
wikkelen in 
 
 

bedriegen met 
behouden van 
graven in / naar 
ontdoen van 
ontgaan aan 
ontnemen van 
ontwijken van 
schelden tegen 
scheren met / langs 
sluipen naar / door 
spuiten in / uit 
strijden met / tegen  
verdenken van 
verdrijven naar / uit 
vergaan tot 
verkiezen tot 
verschuiven naar 
vervallen tot 
verwerpen van 
verzinken in 
volstaan met 
vrijen met 
wijken voor  
zwerven door 

aandringen op 
achterblijven bij 
afkomen op 
afsnijden van 
afspreken met 
afstemmen op 
afwachten tot 
doorgeven aan 
goedkeuren 
inspireren tot 
inzetten op 
losmaken van 
meedoen aan 
meegaan met 
nastreven van 
neerkomen op 
onderbrengen bij 
opdragen aan 
ophangen aan 
opkijken tegen/naar 
opschrijven in 
opvoeden tot 
overeenkomen met 
samenwerken met 
stilstaan bij  
terugbrengen naar / tot 
teruggaan naar 
terugtrekken uit 
toekomen aan 
toeschrijven aan 
uitbreken uit 
uiteenlopen met 
uitkijken naar 
uitrusten met 
volhouden tot 
voorschrijven aan 
voortvloeien uit 

 
 



Werkwoorden met een voorzetsel    4001 tot 5000 
 
regelmatig 
 

onregelmatig scheidbaar 
babbelen over 
baden in 
bekommeren over 
bonken op / tegen 
bonzen op / tegen 
boren in / naar 
botsen tegen / op 
demonstreren voor / tegen 
doelen op 
experimenteren met 
gluren naar 
grenzen aan 
haken aan / in 
janken over 
juichen over 
kletsen over 
kleven aan 
koppelen aan 
kronkelen door /langs 
loeien tegen  
loeren naar 
pikken in 
projecteren op 
reduceren tot 
resulteren in 
roeien door 
schreien over 
schuifelen naar 
slenteren door / langs / naar 
strooien over / in 
piekeren over 
malen over 
mopperen over 
overleggen over / met 
verfijnen tot  
verlengen tot  
wapperen met 
zaaien in / op 
zeuren over 
verantwoorden  voor / aan /  
                                tegenover 
 

beklagen over 
beroepen op 
gelijken op 
krijsen tegen  
overschrijden 
ruilen met 
weerhouden van 
 

aanmoedigen tot 
achtervolgen tot 
afgaan op 
afhangen van 
binnendringen in 
kwijtraken aan 
meedelen aan 
meeslepen met 
onderhandelen over / met 
opbergen in 
opdringen aan 
openstaan voor 
opleiden tot 
oppassen op 
opstijgen van 
overdragen aan 
overgeven aan 
oversteken naar 
toedienen aan 
toekijken bij 
toewijzen aan 
toezien op 
uitgroeien tot 
uithalen naar 
uitroepen tot 
uitstellen tot 
uitvallen tegen 
voorleggen aan 
voorlezen aan 
voortgaan tot 
weghalen uit 
 
 

 
 
 
 
Werkwoorden uit de frequentieklasse 2000-5000.. De werkwoorden komen uit de zogenoemde 
Hazenberg & Hulstijn-lijst, genoemd naar de samenstellers van de lijst.  
De woorden komen uit de geschreven taal en zijn op frequentie gerangschikt.  
 
De werkwoorden zijn verdeeld in regelmatige werkwoorden, onregelmatige werkwoorden en scheidbare 
werkwoorden (werkwoorden van het soort:  aankleden – ik kleed aan, doorgaan – ik ga door). 


