
Modale werkwoorden 
Ken uw taal. Herken in de volgende vijf zinnen de modale werkwoorden en … vervang ze. 
Expliciteer het voorbehoud dat het modale werkwoord impliceert. 

Wat is een modaal werkwoord? 
Een modaal werkwoord voegt extra betekenis toe aan het hoofdwerkwoord. Voorbeelden 
van modale werkwoorden zijn: moeten, willen, kunnen en mogen. 

Voorbeeld met een modaal werkwoord: Peter kan zwemmen. 
Voorbeeld zonder modaal werkwoord: Peter is in staat te zwemmen. 

1.

Je moet de boete voor 1 mei betalen. Hebben we uw betaling op 1 mei niet ontvangen, dan 
verhogen we de boete met 45 euro.


Betaal de boete voor 1 mei. Hebben we uw betaling op 1 mei niet ontvangen, dan verhogen we 
de boete met 45 euro.


2.

Een kandidaat kan er bezwaar tegen hebben dat er een toezichthouder van een beoordelende 
organisatie aanwezig is.


Het komt voor dat een kandidaat bezwaar heeft dat er een toezichthouder van een beoordelende 
organisatie aanwezig is.


3.

De opleiding schenkt aandacht aan duurzaamheid vanwege het belang om maatschappelijk 
verantwoorde keuzes te kunnen maken in het facilitaire werkgebied.


De opleiding schenkt aandacht aan duurzaamheid en biedt studenten zo de mogelijkheid 
maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken in het facilitaire werkgebied.


4.

De beoordelingscriteria in het toetsplan komen voort uit competenties. Het gevolg daarvan is dat 
een student bij een beoordeling ook feedback krijgt over zijn competentieontwikkeling. Daardoor 
kan hij weten waar hij staat in zijn leerproces ten aanzien van zijn competentieontwikkeling.


De beoordelingscriteria in het toetsplan komen voort uit competenties. Het gevolg daarvan is dat 
een student bij een beoordeling ook feedback krijgt over zijn competentieontwikkeling. Daardoor 
weet hij hoe hij zijn competenties ontwikkelt.


5.

Wij kunnen bij onaangekondigde bezoeken zien of de opleiding een proces uitvoert zoals dat op 
papier staat.


Bij onaangekondigde bezoeken zien we of een opleiding een proces uitvoert zoals dat op papier 
staat.


