Handige zinnen met mogen, zullen, willen, kunnen en moeten
Useful phrases with mogen, zullen, willen, kunnen en moeten

Situatie 1:
U vraagt of iemand iets goed vindt.
You ask if someone has no objections against something.
U vraagt toestemming.
You ask for permission.
Mag ik + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind van de zin.
+ an infinitive (whole verb) at the end of the sentence.
• Mag ik u/je iets vragen?
Can (may) I ask you something?
• Mag ik even voor mijn beurt gaan?
Can (may) I ‘quickly’ go before my
turn?
• Mag ik uw/je pen even gebruiken?
Can I use your pen for a moment?
• Mag ik even storen?
May I interrupt briefly?
• Mag ik u/je aan mijn man voorstellen?
May I introduce you to my husband?
Met Mag of Mogen kunt u ook een korte vraag stellen (zonder infinitief).
With Mag or Mogen you can also ask a short question (without infinitive)
• Mag het licht aan?
Is it okay to turn the light on?
• Mag het raam dicht?
Is it okay to close the window?
• Mag de verwarming uit?
Is it okay to put the heater off?
• Mogen de lichten aan?
Is it okay to turn the lights on?
• Mogen de ramen dicht?
Is it okay to close the windows?
N.B: In deze situatie is het ook mogelijk om het werkwoord kunnen te gebruiken (kan ik je iets vragen,
kan het licht aan en kunnen de lichten aan), maar mogen is beter en vriendelijker.
In this situation, it is also possible to use kunnen (see examples) but mogen is better and friendlier.

Oefeningen.
1. U moet iets belangrijks aan uw chef vertellen. Hij is aan het praten met
iemand anders. Wat vraagt u?
2. U wilt volgende maand twee weken met uw ouders naar Marokko. Wat zegt u
tegen uw chef?
3. U zoekt het Centraal Station. Hoe spreekt u iemand aan op straat, voordat u
vraagt wat u wilt weten?
4. U vindt het een beetje donker in de klas. Wat vraagt u aan de docent?
5. U komt een collega tegen in de stad. Uw man (of vrouw) is er ook bij. Zij
kennen elkaar niet. Wat zegt u?
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Situatie 2:
U biedt aan om iets te doen.
You offer to do something.
U doet een voorstel.
You make an offer or proposal.
Zal ik + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind van de zin.
+ an infinitive (whole verb) at the end of the sentence.
• Zal ik vandaag boodschappen doen? Shall I go grocery shopping today?
• Zal ik eens iets heel lekkers koken?
Shall I cook something really special?
• Zal ik de vuilnis buiten zetten?
Shall I put out the trash?
• Zal ik de kinderen van school halen? Shall I pick up the kids from school?
U kunt ook voorstellen om samen iets te (gaan) doen.
You can also propose to do something together.
Zullen we + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind van de zin.
+ an infinitive (whole verb) at the end of the sentence.
• Zullen we naar de film gaan?
Shall we go to the movies?
• Zullen we samen een wandeling maken? Shall we go for a walk together?
• Zullen we ergens iets gaan drinken?
Shall we go for a drink somewhere?
• Zullen we stoppen met roken?
Shall we stop smoking?
• Zullen we vanavond een pizza bestellen? Shall we order a pizza tonight?

Oefeningen.
1. U bent op bezoek bij uw buurvrouw. Zij moet plotseling naar haar moeder,
want die is van de trap gevallen. Nu kan zij haar kinderen niet van school
halen. U wil dat wel voor haar doen. Wat zegt u tegen de buurvrouw?
2. U hebt zin in pizza vanavond. Wat vraagt u aan uw vrouw?
3. U wilt met uw vriendin vanavond samen gezellig uit eten gaan. U belt haar op.
Wat vraagt u aan uw vriendin?
4. Het is 31 december.Tijd voor goede voornemens (good intentions). Wat
vraagt aan uw vrouw?
5. U maakt een wandeling met een vriend. U begint langzamerhand een beetje
dorst te krijgen. Wat stelt u voor?
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Situatie 3
U vraagt of iemand iets voor u doet.
You ask if someone does something for you.
U doet een verzoek.
You request something.
Wilt u / wil je + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind van de zin.
+ an infinitive (whole verb) at the end of the sentence.
• Wilt u de muziek wat zachter zetten?
Can you put the music down a little?
• (zachter<> ……………….)
• Wil je de verwarming wat hoger zetten? Can you put the heater up a little?
• (hoger<> …………………)
• Wilt u het zand voor mijn deur zo snel mogelijk weghalen? Can you remove the
sand at my door as soon as possible?
• Wilt u me alsjeblieft helpen?
Could you please help me?
• Wil je op mijn kinderen passen?
Could you babysit my children?
• Wilt u een brief voor me posten?
Could you post a letter for me?
Kunt u / kun je + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind van de zin.
+ an infinitive (whole verb) at the end of the sentence.
• Kun je de muziek wat zachter zetten?
• Kun je de verwarming lager zetten?
• Kunt u het zand voor mijn deur zo snel mogelijk weghalen?
• Kun je me (alsjeblieft) helpen?
N.B: In deze situatie kunt u altijd zowel willen als kunnen gebruiken. Maar bij een echt verzoek is willen
toch iets vriendelijker. Gebruik nooit mogen in deze situatie. “Mag u me helpen?” klinkt echt heel dom.
In this situation you can almost always use both willen and kunnen. But in case of a real request, willen is
still slightly friendlier (like the difference between can you and could you).Never use mogen in this
situation. “Mag u me helpen?” sounds absolutely stupid.

Oefeningen.
1. De muziek bij de buurman staat heel hard. Uw kind kan niet slapen. U gaat
naar de buurman. Hij zegt: “Hé, hallo buurman! Alles goed?.” Wat zegt u?
2. De gemeente is aan het werk in uw straat. Er ligt al twee weken een grote
hoop zand voor uw deur. U belt op naar de gemeente. Wat vraagt u?
3. Uw auto is kapot. U kunt hem zelf niet repareren. Uw broer is automonteur.
Wat vraagt u aan uw broer?
4. U probeert met drie koffers in de trein te stappen. Dat gaat een beetje
moeilijk. U ziet de conducteur lopen. Wat vraagt u aan hem?
5. U staat met uw handen vol boodschappen bij de deur van een winkel. U kunt
de deur zelf niet openmaken. Wat vraagt u aan de mevrouw die bij de deur
staat?
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Situatie 4
U vertelt op een beleefde manier wat u wilt.
You say what you want in a polite way.
Ik wil graag + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind van de zin.
+ an infinitive (whole verb) at the end of the sentence.
• Ik wil graag een paspoort aanvragen. I would like to apply for a passport
• Ik wil graag een verhuizing doorgeven. I would like to report a house move.
• Ik wil graag een storing melden.
I would like to report a malfunction.
De werkwoorden hebben of krijgen worden aan het eind vaak weggelaten.
The verbs hebben or krijgen at the end of the sentence are usually left out.
• Ik wil graag een kopje koffie.
I would like to have a cup of coffee.
• Ik wil graag een hoger salaris.
I would like to get a higher salary .
Oefeningen.
1. U bent verhuisd. U gaat naar het stadsdeelkantoor. De ambtenaar zegt:
”Waarmee kan ik u helpen?.” Wat zegt u?
2. De ober in een restaurant vraagt wat u wilt eten. Wat zegt u?

3. Uw televisie en internet werkt niet meer. U belt de storingsdienst van UPC.
Wat zegt u?
4. U wilt gaan trouwen. U gaat samen met uw verloofde naar het gemeentehuis
om de trouwdatum te bepalen. Wat zegt u?

5. U bent aan de beurt bij de bakker. Wat zegt u?
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Situatie 5
U vertelt iemand wat hij/zij moet doen.
You tell somebody what he/she has to do.
U geeft een instructie of een opdracht.
You give an instruction or an assignment.
U moet of je moet + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind van de zin.
+ an infinitive (whole verb) at the end of the sentence.
• U moet het formulier volledig invullen. You should complete the form.
• Je moet alle patiënten wassen.
You have to wash all the patients.
• U moet naar de Nederlandse tv kijken. You should watch Dutch television.
• Je moet elke dag de krant lezen.
You should read the newspaper daily.
Het werkwoord gaan aan het eind van de zin wordt vaak weggelaten.
The verb gaan at the end of the sentence is usually left out.
• Ik moet naar de dokter (gaan).
I have to go to the doctor.
• Je moet om 7 uur naar bed (gaan).
You have to go to bed at 7 o’clock.
In sommige uitdrukkingen worden ook andere hele werkwoorden weggelaten:
In some expressions also other verbs are left out:
• Ik moet morgen vroeg op (-staan).
I have to get up early tomorrow.
• Ik moet een plas (doen).
I have to take a leak.

Oefeningen.
1. Vertel aan een collega hoe hij het kopieerapparaat moet bedienen.
2. Wat moet je doen als je honger hebt? En als je dorst hebt? Als je moe bent?
Als je het koud hebt? Als je hoofdpijn hebt? Als je ziek bent?
3. Hoe moet ik vanuit deze ruimte bij de uitgang van dit gebouw komen?
4. Hoe maak je koffie? Wat moet je doen?
5. Uw vriend is zijn portemonnee verloren. Hij vraagt aan u wat hij nu moet
doen. Wat zegt u?
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Situatie 6
U vraagt iemand om informatie.
Kunt u me vertellen/zeggen + vraagwoord + indirecte zin. Dit betekent
hetzelfde als: weet u.
• Kun je me vertellen hoe laat het is?
• Kunt u me zeggen waar het politiebureau is?
• Kunt u me vertellen van welk perron de trein naar Rotterdam vertrekt?
Situatie 7
U vertelt iemand wat hij/zij beter kan doen.
U geeft een advies.
U kunt beter of je kunt beter + een heel werkwoord.
• U kunt beter dit apparaat kopen.
• Je kunt met die gladheid beter niet gaan autorijden.
• U kunt beter een kleinere jurk kopen.
• U kunt beter stoppen met roken.
• Je kunt beter wat minder eten.
of:
Ik zou + een heel werkwoord (+ als ik u/ jou was).
• Ik zou dit apparaat kopen.
• Ik zou met die gladheid niet gaan autorijden als ik u was.
• Ik zou een kleinere jurk kopen als ik jou was.
• Ik zou stoppen met roken als ik u was.
• Ik zou wat minder eten als ik jou was.
Oefeningen.
U vraagt aan een collega hoe het koffie-apparaat werkt. Wat vraagt u?

Het heeft gesneeuwd en het is erg glad op straat. Uw collega wil op zijn fiets naar
huis rijden. U vindt dat geen goed idee. Wat zegt u tegen hem?
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