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INLEIDING 
 
Wat is zinsontleding? 
 
Zinnen kan je in verschillende zinsdelen splitsen. Deze zinsdelen kunnen kort (één 
woord) of lang (verschillende woorden of een woordgroep) zijn. 
  

Waarom is zinsontleding belangrijk? 

Een zin kunnen ontleden en de zinsdelen herkennen is belangrijk. Dat komt omdat je 
daardoor minder fouten zal maken in het vormen van zinnen. 

Ook is kennis over zinsdelen belangrijk om sommige talen te leren. Je moet weten 
hoe de zinsdelen heten, want later ga je deze termen ook leren in andere talen, zoals 
in het Frans en het Engels. 

  

Werking van de website 

Onder elke pagina (persoonsvorm, onderwerp,...) vind je opdrachten die betrekking 
hebben tot de desbetreffende inhoud. 
De bedoeling is om eerst de opdrachten te maken. Dit doe je door de antwoorden in 
een apart document te typen/schrijven. 
Nadat je de opdrachten gemaakt hebt, vind je de theorie onderaan iedere pagina 
terug. 
De verbetersleutels van iedere opdracht, vind je onder de pagina 'verbetersleutels 
opdrachten'. 

  

Aan de slag! 
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PERSOONSVORM 
Opdrachten persoonsvorm 

Opdracht 1: lees de biografie van Taylor Swift 

Taylor Alison Swift werd geboren op 13 december 1989 in de Amerikaanse staat 
Pennsylvania. Ze is de dochter van Scott en Andrea Swift. Later zou ze een jonger 
broertje, Austin, krijgen. Al op jonge leeftijd bleek Taylor erg begaafd te zijn op 
meerdere vlakken. Vanaf haar tiende deed ze mee met karaokewedstrijden waar ze 
zelfgeschreven nummers bracht. 

Op haar elfde trok Taylor naar Nashville waar ze aan verschillende 
platenmaatschappijen een demo gaf in de hoop ontdekt te worden. Ze werd helaas 
niet onmiddellijk succesvol. Dit veranderde toen de organisatoren van de US Open, 
een grandslamtoernooi in de tenniswereld, haar vroegen het Amerikaanse volkslied 
te komen zingen. Vanaf dat moment ging het Taylor voor de wind. Ze begon meer en 
meer nummers te schrijven en kreeg een platencontract aangeboden door RCA 
Records. Dit sloeg Taylor af, omdat ze voor dit label geen eigen muziek mocht 
schrijven. Niet lang daarna kreeg ze een platencontract bij Big Machine Records. 

Op 24 oktober 2006 bracht Taylor Swift haar eerste album uit. Dit album, ‘Taylor 
Swift’ genaamd, deed het erg goed en stond hoog in de hitlijsten. Swift heeft 
geholpen met het schrijven van alle tracks. 

Intussen verschenen er al vijf albums, die allemaal erg populair werden, en groeide 
Taylor Swift uit tot een absolute wereldster. Taylor en haar bekende vriendinnen zijn 
dan ook niet uit de media weg te slaan. 

  

1. Beantwoord de onderstaande vragen over Taylor Swift 

  a. Heeft Taylor Swift broers en/of zussen? 
 ………………………………………… 

  b. Tekende Taylor een platencontract bij RCA Records? 

 ………………………………………… 

  c. Heet de mama van Taylor Swift Jennifer? 

 ………………………………………… 

  d. Zong ze ooit op de US Open? 

 ………………………………………… 

  e. Werd Taylor geboren in 1990? 

 ………………………………………… 
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2. Welke mogelijke antwoorden kon je geven op bovenstaande vragen? 

 ………………………………………… 

3. Markeer het eerste woord van elke vraagzin? Wat zijn de gemarkeerde woorden? 

 …………………………………………. 

  

 
Opdracht 2: markeer de persoonsvorm 

  a. Taylor Swift nodigt Selena Gomez uit op het podium. 

  b. Gisteren vond het laatste concert van Taylor Swift's wereldtour plaats in LA. 

  c. Niemand minder dan beste vriendin Selena Gomez kwam het podium op. 

  d. Dat nieuws werd 10 dagen geleden al bekend gemaakt. 

  e. Toch werden de fans helemaal gek. 

  f. Je zou voor minder! 

  g. Taytay heeft wel zéér straffe special guests uitgenodigd. 

  h. Wij zouden ook wel eens graag naast jou willen staan hoor, Taylor! 

  

 
Theorie 

De persoonsvorm (pv) van een zin is altijd een werkwoord. Werkwoorden zijn 
dingen die je kunt doen: fietsen, lopen, spelen, kruipen, slapen,... 

Als je de persoonsvorm van een zin weet, dan kun je ook de andere zinsdelen 
benoemen. Zoek daarom altijd eerst de persoonsvorm (pv) in een zin. 

LET OP: een samengestelde zin heeft meer dan één persoonsvorm. Veel leerlingen 
vergeten dit. 

TIP: je kan nu de zin al opsplitsen in zinsdelen (vooropplaatsingsproef). 

• Kijk welke woorden al samen voor de pv staan. Die vormen een zinsdeel. 
• Woorden die je samen als 1 geheel voor de pv kan zetten, zijn ook een 

zinsdeel. Let op: Het moet wel nog steeds een goed klinkende zin zijn. 

Bv. Ik heb dat cadeau aan Lieze gegeven. 
 ‘Ik’ is al een zinsdeel. 

Dat cadeau heb ik aan Lieze gegeven. + Aan Lieze heb ik dat cadeau gegeven. 
 Ik / heb / dat cadeau / aan Lieze / gegeven.// 
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Je kunt de persoonsvorm op 3 manieren vinden: 

1. Maak de zin vragend: de persoonsvorm komt vooraan. 
2. Zet de zin in een andere tijd: het woord dat verandert is de persoonsvorm. 
3. Verander het aantal in de zin: het woord dat verandert is de persoonsvorm. 

 
Maak de zin vragend. 
Als je de persoonsvorm wil vinden door de zin vragend te maken, is het woord dat 
vooraan komt te staan in die vraagzin de persoonsvorm. 

  

 

 

 

Gewone zin 

Ik loop naar 
huis.                            
Hij speelt piano. 
Vraagzin 

Loop ik naar huis? 
Speelt hij piano? 

 

Persoonsvorm 

loop 
speelt 

 
Zet de zin in een andere tijd. 
Als je de persoonsvorm wil vinden door de zin in een andere tijd te zetten, is het 
woord dat veranderd in de zin de persoonsvorm. 

  

Gewone zin 

Ik loop naar huis. 
Hij speelt piano. 

Zin in een andere tijd 

Ik liep naar huis. 
Hij speelde piano. 

Persoonsvorm 

loop 
speelt 

 
Verander het aantal in de zin. 
Als je de persoonsvorm wil vinden door de zin (en het onderwerp) in een ander 
aantal (meervoud/enkelvoud) te zetten, is het woord dat veranderd van enkelvoud 
naar meervoud of andersom de persoonsvorm. 

  

Gewone zin 

Ik loop naar huis. 
Hij speelt piano. 

Zin (en onderwerp) in 
een ander aantal 

Wij liepen naar huis. 
Zij spelen piano.  

Persoonsvorm 

loop 
speelt 
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ONDERWERP 
 

Opdrachten onderwerp 

Opdracht 1: Guy Didelez vertelt. Lees waarover! 
  

1. Lees de inhoud van enkele van zijn boeken. 

  

Bram, Sofie en Bert trekken zich het lot aan van hun nieuwe 
klasgenoot Peter. Die stottert en wordt door de leraar Nederlands 
gepest. De drie vrienden winnen zijn vertrouwen. Op een dag 
ontdekken ze zijn geheim. Peter is buikspreker, net als zijn 
overleden vader. Raspoetin, een van de vier oude, houten poppen 
waarmee hij optreedt, stottert niet. 

  
 
De vijftienjarige Janne wordt opgenomen in een psychiatrische 
instelling. Op haar eigen vraag. Toch is ze nog niet aan praten toe. 
Niemand weet wat er echt met haar aan de hand is. Zelf zou Janne 
liever voor eeuwig zwijgen. 

Het klikt meteen tussen Sam en Janne. Sams flauwe grapjes en zijn 
kleine verrassingen vrolijken Janne op. Maar ze brengen haar ook in 
verwarring. Zou ze bij hem haar hart kunnen luchten? 

  
 
2. Welk boek zou jij willen lezen? 
……………………………………… 

3. Markeer in de zinnen wie of wat iets doet/ wie of wat iets is of wordt. Markeer dus 
het onderwerp van de zin. 

4. Onderzoek het onderwerp van de zinnen. Noteer wat je ontdekt over: 

  a. de plaats in de zin. 

 ………………………………………….. 

  b. de lengte/ bouw van het onderwerp. 

 …………………………………………... 
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5. Zoek een zin waarin het onderwerp weinig betekenis heeft. Onderstreep dat 
onderwerp. 

 
 
6. Wie of wat doet iets? Wie of wat wordt of is iets? 

  a. Omkader de woorden die juist voor of juist achter het onderwerp staan. 

  b. Lees alle woorden die je omkaderde opnieuw. 

  c. Vergelijk die woorden met elkaar. Welk verschil merk je op? 

 …………………………………………………………………. 

 
7. Lees de eerste tekst over Raspoetin opnieuw en vul het kader aan. 

Waarover - over 
wie (onderwerp) 

Woord juist voor of 
achter onderwerp 
(persoonsvorm) 

Enkelvoud of 
meervoud? (getal van 
het onderwerp en de 
pv) 

Eigenschap 

Bram, Sofie en 
Bert 

 enkelvoud / meervoud 

 
Die  enkelvoud / meervoud 

De drie vrienden  enkelvoud / meervoud 

Ze  enkelvoud / meervoud 

Peter  enkelvoud / meervoud 

 

  a. Noteer in de tweede kolom het woord (werkwoord of persoonsvorm) dat juist 
achter het onderwerp staat. 

  b. Markeer in de derde kolom het juiste getal (enkelvoud of meervoud) van de 
persoonsvorm en het onderwerp. 

  c. Welke eigenschap van het onderwerp heb je zonet ontdekt? Noteer die in de 
laatste kolom. 
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Opdracht 2: onderstreep alle onderwerpen 
  

Kaat is in de wolken: ze heeft net leren chatten en maakt al meteen een vriend, 
Wannes. Het klikt tussen de twee jongeren. Al gauw wil Wannes weten hoe het 
meisje eruitziet. Kaat is echter te beschaamd om een foto online te zetten. Ze heeft 
een gespleten lip en is erg onzeker over haar uiterlijk. 
Lien, de beste vriendin van Kaat, stelt het meisje 
gerust: na alle operaties kun je er bijna niets meer 
van zien. Toch wil Kaat liever wachten. Ze wordt 
immers opnieuw geopereerd en daarna zal ze er nog 
beter uitzien. Pas dan zal ze Wannes een foto laten 
zien. Maar vlak na de operatie staat de jongen 
zomaar voor de deur. 

  

Dit is een optimistisch boek. Het verhaal gaat over 
een meisje dat leert leven met een aangeboren 
gelaatsafwijking. Een sterk geschreven verhaal! De 
auteur maakt het thema op een positieve manier 
bespreekbaar. 
 

 

Theorie 

Het onderwerp (o) van een zin hangt samen met de persoonsvorm. Het is een 
zinsdeel dat voor de betekenis van de zin echt belangrijk is. Het geeft aan over wie of 
waarover in de zin iets gezegd wordt.  

Kenmerken: 

1. Het onderwerp kan bestaan uit een woord of een woordgroep. 
2. Het onderwerp staat meestal juist voor of achter de persoonsvorm (pv). 
3. Het onderwerp komt overeen in persoon en getal met de pv. 
4. Het onderwerp begint niet met een voorzetsel. 

 
Je kunt het onderwerp vinden door de vraag te stellen:  wie of wat + de 
persoonsvorm? 

  

Zin 

Het blije kind hinkelt. 

Wie of wat + pv 

Wie hinkelt? 

Onderwerp 

Het blije kind 
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GEZEGDE: WWG - NWG 
 
Het Gezegde 
 
Een gezegde bestaat meestal uit alle werkwoorden in een zin.  
Het gezegde geeft aan dat iemand iets is, dat iemand iets doet of dat er iets gebeurt.  
Het gezegde kan werkwoordelijk of naamwoordelijk zijn. 
 

Opdrachten werkwoordelijk gezegde 

Opdracht 1: ontdek het werkwoordelijk gezegde 

Soms bestaat het werkwoordelijk gezegde alleen uit een persoonsvorm. Dan is een 
van de twee kernwoorden een werkwoord dat gelijk is aan de persoonsvorm. Soms 
is dat niet zo. 
1. Vergelijk beide zinnen. 

a. Mama vertelt een mooi verhaal. 
b. Mama heeft een mooi verhaal vertelt 

Kernwoorden: mama – vertellen 
(vertelt) 

 

In welke zin is een kernwoord ook de persoonsvorm? 

…………………………………………………………….. 

  

2. Zoek de kernwoorden ("peuterzinnen") in zin a tot h. Als dat goed lukt, probeer je 
het ook voor zin i en j. 

  a. Ik zal een taart bakken voor haar verjaardag.   ………………………………………. 

  b. Ze lust alleen appeltaart.   ……………………………………………………………… 

  c. Mijn oma heeft me een eenvoudig recept gegeven.  ………………………………… 

  d. Gisteren hebben we de ingrediënten al gehaald.   …………………………………... 

  e. Tijdens de voorbereiding staat mijn mama altijd te zingen.   ……………………….. 

  f. Samen ruimen we dan de keuken op.   ……………………………………………….. 

  g. Tijdens het feestje zullen de gasten zich zeker amuseren.   ……………………….. 

  h. De taart zal heerlijk smaken.   ………………………………………………………….. 

  i. Alleen John zou die wel eens met lange tanden kunnen eten.   ……………………. 

  j. Hij houdt helemaal niet van zoet.   ……………………………………………………… 
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3. Bekijk nu alle zinnen en onderzoek hoe het wwg is opgebouwd. Dikwijls worden de 
kernwoorden met andere (werk)woorden in de zin aangevuld. 
  a. Welke (werk)woorden vertellen wat het onderwerp doet? Markeer die. 

  b. Uit welke delen is het wwg samengesteld? 

 ……………………………………………… 

  c. Noteer de wwg's in het schema. 

 
 

Opdracht 2: benoem het werkwoordelijk gezegde 
 
Benoem het werkwoordelijk gezegde in volgende zinnen en benoem ook de 
verschillende delen waaruit het wwg bestaat. 

a. Door de aanhoudende regen hebben wij onze vakantie uitgesteld. 

…………………………………………………………………………… 

b. De gsm was bijna de oorzaak van een grote vliegtuigramp. 

…………………………………………………………………………… 

c. De secretaresse geeft uitleg aan iedereen die dat wil. 

…………………………………………………………………………… 

d. Rembrandt produceerde talloze kunstwerken. 

…………………………………………………………………………… 

e. Gelukkig was de piloot erg koelbloedig. 

……………………………………………………………………………. 
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Theorie 
  

Het werkwoordelijk gezegde (wwg) bestaat uit alleen maar werkoorden. 
De persoonsvorm zit altijd in het gezegde. 
Het gezegde geeft aan dat iemand iets is, dat iemand iets doet of dat er iets gebeurt. 

Het werkwoordelijk gezegde vind je door alle werkoorden in de zin te zoeken. 

 

Het werkwoordelijk gezegde is alle werkwoorden in de zin. 

Zin 

Els gaat koekjes 
bakken. 

  

Alle werkwoorden 

gaat bakken 

  

Werkwoordelijk 
gezegde 

gaat bakken 

  
Het werkwoordelijk gezegde kan ook bestaan uit maar één werkwoord. 
Dit werkwoord is dan de persoonsvorm. 

Zin 

Jan leest het boek. 
 

Alle werkwoorden 

leest 

Werkwoordelijk 
gezegde 

leest 

 
LET OP: soms komen er ook andere woorden dan werkwoorden voor in het 
werkwoordelijk gezegde. 

  

Als het woord te of aan het voor het werkwoord staat, hoort het bij 
het werkwoordelijke gezegde. 
Zin 

Hij staat daar te huilen. 
Marie is aan het schilderen. 
Durf jij het te vragen? 
  

Werkwoordelijk gezegde 

staat te huilen 
is aan het schilderen 
durf te vragen 

Sommige werkwoorden komen alleen voor met het woord zich erbij. Het 
woord zich en alle vormen van zich (je, me, zich en ons) horen bij het 
werkwoordelijk gezegde. 

Zin 

Hij verveelt zich. 
Ik vergis me. 

Werkwoordelijk gezegde 

verveelt zich 
vergis me 

  
 



NAAM: 
 

11 

Scheidbare werkwoorden worden, als ze de persoonsvorm zijn, gescheiden. 

Zin 

Ik doe alle lampen vast aan. 

Werkwoordelijk gezegde 

doe aan (aandoen) 
  
Een werkwoordelijke uitdrukking benoem je ook als werkwoordelijk gezegde.  
Je kunt een werkwoordelijke uitdrukking namelijk vervangen door een zelfstandig 
naamwoord. 

Zin 

De inbrekers kozen het hazenpad. 
De inbrekers vluchtten. 

Werkwoordelijk gezegde 
kozen het hazenpad 
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Opdrachten naamwoordelijk gezegde 
Opdracht 1: lees de tekst. Ontdek wie Walt Disney is. 
1. Markeer de zinnen met een naamwoordelijk gezegde. Welke (werk)woorden 
vertellen wat/hoe het onderwerp is of wordt? 

Wie is Walt Disney? 

Disney was erg jong toen hij al op de witte muren van zijn ouderlijk huis tekende. Zijn 
ouders waren daar niet blij mee. Zij gaven hem dan ook geen teken spullen, zijn 
tante wel. Zij gaf hem zijn eerste schetsboek en kleurpotloden. Hij bleek een echt 
natuurtalent te zijn. 

Walt Disney is al wat ouder als hij samen met zijn broer een gebouw huurt waar ze 
'The Walt Disney Studio' starten. Vanaf dan begint Walt Disney verschillende 
figuurtje te tekenen. Een van zijn eerste creaties is Mickey Mouse. Later bedenkt hij 
ook andere figuurtjes zoals Donald Duck, Goofy en Pluto. Langzaam maar zeker 
wordt Walt Disney bekender. In 1928 wordt hij echt beroemd! Zijn eerste films waren 
die met Mickey Mouse. Zijn eerste langspeelfilm was 'Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen'. Zijn figuren zijn over de hele wereld geliefd. Ze zullen altijd geliefd blijven; 
ze spreken ook nu nog veel kinderen aan. 

Veel van zijn films zijn nog altijd erg populair.  
Naar: 'Wie is Walt Disney?', www.disneyinformatie.blogspot.be 

  

2. Neem de gemarkeerde zinnen. 
Omcirkel het onderwerp. 
Onderstreep het werkwoord en de naamwoorden die het hoe of wat aanduiden. 
Noteer ze in het schema. 
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Opdracht 2: benoem het naamwoordelijk gezegde 
  

Benoem het naamwoordelijk gezegde in volgende zinnen en benoem ook de 
verschillende delen waaruit het nwg bestaat. 

  a. Elke vrijdag ben ik heel moe. 

  b. Later word ik de nieuwe Albert Einstein. 

  c. Hij schijnt vaak ziek te zijn. 

  d. Hij is wereldkampioen veldrijden geworden. 

  e. Het proefwerk zal moeilijk worden. 

  

 
Theorie 
 
Het naamwoordelijk gezegde (nwg) is één of meerdere werkwoord(en) dat wordt 
aangevuld met naamwoorden. 

Een naamwoordelijk gezegde komt alleen voor als er een koppelwerkwoord in de zin 
staat. 
Er moet ook een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord in de zin 
staan. 

Het koppelwerkwoord koppelt een toestand, eigenschap, 
functie of gesteldheid aan het onderwerp. 
De koppelwerkwoorden zijn ZWoBBeLS: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, 
schijnen + heten, dunken en voorkomen.  

 

Zin 

De leeuw schijnt 
gevaarlijk te zijn. 
 

(Koppel)werkwoord 

schijnt 
 

Naamwoordelijk 
gezegde 

schijnt gevaarlijk te 
zijn 

Gevaarlijk is een bijvoeglijk naamwoord. 
schijnt gevaarlijk te zijn is het naamwoordelijk gezegde. 
Het zegt namelijk iets over de eigenschap van de leeuw. 

 

Zin 

Maarten is piloot 
geworden. 

(Koppel)werkwoord 

is (van het werkwoord 
zijn) 

Naamwoordelijk 
gezegde 

is piloot geworden 
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Piloot is een zelfstandig naamwoord. 
is piloot geworden is het naamwoordelijk gezegde. 
Het zegt namelijk iets over de functie van Maarten. 

 
LET OP: sommige werkwoorden die behoren tot één van de koppelwerkwoorden, 
hebben niet altijd de functie van een koppelwerkwoord. 

Als zijn betekent zich ergens bevinden, is het geen koppelwerkwoord. 
Als blijven betekent verblijven, is het geen koppelwerkwoord. 
Als schijnen betekent licht geven, is het geen koppelwerkwoord. 
Als lijken betekent een overeenkomst tonen, is het geen koppelwerkwoord. 
Als voorkomen niet dezelfde betekenis heeft als lijken, is het geen 
koppelwerkwoord. 

  

Zin 

Ik ben op het festival. 

Gezegde 

ben = wwg 
 

1. Het gezegde is: ben. 
2. In de zin staat een koppelwerkwoord. Ben komt van zijn en betekent hier 

bevinden. Het is dus geen koppelwerkwoord. 
3. Er staat een (zelfstandig) naamwoord in de zin: festival. 
4. Er is geen koppeling tussen het ik (onderwerp) en het festival (zelfstandig) 

naamwoord. 
Ze hebben niets met elkaar te maken. Een naamwoordelijk deel zegt altijd iets 
over de toestand, het karakter of uiterlijk van het onderwerp en daar gaat het 
in deze zin niet om. De zin heeft dus geen naamwoordelijk gezegde. 
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LIJDEND VOORWERP 
 
Opdrachten lijdend voorwerp 
Opdracht 1: zoek een indeling 
  

1. In het schema ontdek je zinnetjes met kernwoorden die een tweejarige peuter zou 
kunnen uitspreken. Voor peuters zijn dat volledige zinnen. Denk goed na over wat ze 
volgens een peuter kunnen betekenen. 

  a. Verdeel de zinnen in twee groepen. Gebruik daarvoor twee verschillende kleuren. 

Zinnen waarover je het niets eens bent, duid je nog anders aan. 

 
  b. Verdeel de zinnen nu in de kolommen. 

Welke zinsdelen vind je in elke kolom? Noteer dat onderaan elke kolom. 

 
 c. Bekijk de werkwoorden: aan welke kun je naast het onderwerp ook een lijdend 
voorwerp (iets) koppelen?  
      Markeer die werkwoorden. 
      TIP: 'iets' = een lijdend voorwerp. 
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tekenen - schrijven - pakken - noteren - vangen - horen - luisteren - bedenken - gaan 
- vertrekken - drinken - slapen - geven - kopen - sturen - voetballen - toveren - 
vertellen - lezen - sluipen - lusten - schaatsen - zien - verdienen - belonen - straffen 

  

Met welke kolom uit het schema komt dat overeen?..................................................... 

  d. Noteer zelf nog vijf werkwoorden die een lijdend voorwerp (iets ) kunnen 
      hebben.  
      Maak met twee van die werkwoorden een zin waarin je dat aantoont. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

  

Opdracht 2: duid het lijdend voorwerp aan 
  

1. Markeer in de zinnen het lijdend voorwerp. Denk eraan dat niet in elke zin een 
lijdend voorwerp voorkomt. 

  a. Hij schilderde een mooi portret. 

  b. Jij zult opnieuw een straf krijgen. 

  c. De eerste leerlingen stonden om 8 uur al aan de poort. 

  d. Ze verkopen pannenkoeken om hun zieke vriend te steunen. 

  e. De keeper geeft de bal te traag door. 

  f. Bloemkool staat op het menu van vandaag. 

  

 
Theorie 
  

Het lijdend voorwerp (lv) hangt samen met het onderwerp en het gezegde in de zin. 
Een zin heeft alleen een lijdend voorwerp als het uit een werkwoordelijk gezegde 
bestaat.  
Dus niet elke zin heeft een lijdend voorwerp. 

  

Om het lijdend voorwerp in een zin te vinden, stel je de vraag: 

Wat of wie + onderwerp + gezegde? 

Zin Bas is zijn huiswerk 
aan het maken. 

Jef is Cris aan het 
bellen. 
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Wat of wie + o + 
gezegde? 
Wat is Bas aan het 
maken? 

Wie is Jef aan het 
bellen? 
Lijdend voorwerp 

zijn huiswerk 
Cris 

  
Kun je geen antwoord geven op de vraag : Wat of wie + o + gezegde? Dan zit er 
geen lijdend voorwerp in de zin. 

Zin 

Morgen ga ik hardlopen 
in het park. 

Wat of wie + o + 
gezegde? 
Wat of wie ga ik 
hardlopen? 

Lijdend voorwerp 

geen lijdend 
voorwerp  
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MEEWERKEND VOORWERP 
 

Opdrachten meewerkend voorwerp 
Opdracht 1: onderzoek en vul aan 

1. Vul de zinnen aan. Aan wie? Voor wie? 

  a. Zij vertelde een spannend verhaal........................................................................... 

  b. Hij vertelt een spannend verhaal.............................................................................. 

  c. De sponsor koopt nieuwe truitjes............................................................................. 

  d. Hun trainer vraagt een ander veld............................................................................ 

  

2. Vul aan met twee werkwoorden die in het rijtje passen. 

  a. (aan) iemand iets vragen, aanraden, meedelen,...................................................... 

  b. (aan) iemand iets geven, betalen, lenen,................................................................. 

  

3. Wat past niet in het rijtje? Waarom? 

  a. voor zijn broer iets bereiden - betalen - kopen – drinken 

 ………………………………………………………………………………………… 

  b. aan een vriend iets bevelen - antwoorden - vergeten – vergoeden 

 ………………………………………………………………………………………….. 

  

Opdracht 2: bedenk werkwoorden die bij een patroon passen  

Probeer voor ieder patroon ten minste vijf voorbeelden te vinden. 
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1. Bij welke kolom kon je gemakkelijk voorbeelden verzinnen? Bij welke kolom was 
het lastig?...................................................................................................................... 
2. Vul aan en kies uit lijdend of meewerkend voorwerp. Wat heb je ontdekt? 

a. Je kunt makkelijk werkwoorden verzinnen waar iets/iemand bij past en die 
    iets/iemand kun je meestal weglaten. 
    Dat komt omdat de meeste werkwoorden in dat patroon passen: ze hebben één 
    voorwerp bij zich: het..................................................................................voorwerp. 

  b. Als een werkwoord twee voorwerpen bij zich heeft, is er eentje altijd iemand.  
      Bij die iemand kun je meestal aan of voor toevoegen. Dit zinsdeel is dan 
      het.............................................................................................................voorwerp. 

  c. Een................................voorwerp is dus meestal iets (maar kan ook iemand zijn). 
      Een................................voorwerp is altijd (aan/voor) iemand (er zijn maar enkele 
      uitzonderingen). 

  

Opdracht 3: markeer het meewerkend voorwerp in de zin 

Vervang het door een woordgroep. 
Wie is ze/hij? 
Indien nodig schuif je met zinsdelen. 
1. We hebben haar een kaart gestuurd. 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Daarna hebben we hem nog een geschenk gegeven. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Zijn vader biedt hem een drankje aan. 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Hij kocht hun elke dag een lekker ijsje bij de lieve verkoopster op het plein. 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. De leraar gaf ons een fikse straf omdat we te lang in de gang bleven hangen. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Theorie 
  

Het meewerkend voorwerp (mv) hangt samen met de persoonsvorm, het 
onderwerp, het gezegde en het lijdend voorwerp. Niet iedere zin heeft een 
meewerkend voorwerp.  
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Om het meewerkend voorwerp in een zin te vinden, stel je de vraag: 
Aan wie of voor wie + onderwerp + gezegde + eventueel lijdend voorwerp? 

Vaak kun je het meewerkend voorwerp herkennen, omdat het zinsdeel 
met aan of voor begint.  
Als dat er net staat, kun je het er wel vaak voor denken. 

In een zin kan maar één meewerkend voorwerp staan.

Zin 

Ze geeft eten aan de 
hond. 
Sep maakt saté voor 
oma. 

Aan wie of voor wie + o 
+ gezegde +(lv) 

Aan wie geeft ze eten? 
Voor wie maakt Sep 
saté? 

Meewerkend voorwerp 

aan de hond 
voor oma 

  
Er staat niet altijd een meewerkend voorwerp in de zin. 

Zin 

Wij gaan straks vissen. 
 

Aan wie of voor wie + o 
+ gezegde + (lv) 
Aan wie of voor 
wie gaan wij vissen? 

Meewerkend voorwerp 

Geen 
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VOORZETSELVOORWERP 
 
Opdrachten voorzetselvoorwerp 

Opdracht 1: vul aan en markeer 
 
1. Vul in de volgende krantenkoppen het ontbrekende voorzetsel in. 

  a. Publiek is klaar ______________ nieuwe regels. 

  b. Honderden tieners wachten urenlang _____________ Drake. 

  c. Reizigers zitten urenlang vast _________ trein. 

  d. Ochtendspits in de war ___________ verschillende ongevallen. 

  e. Nieuwe instaptoets is geschikt _____________ 12-jarigen. 

  

2. Je merkt dat in sommige gevallen het voorzetsel vast is. Markeer de voorzetsels 
die je niet kan veranderen. 

  

3. Vaste combinaties met voorzetsels heb je ook in andere talen. Vul de juiste 
voorzetsels in. 

 
  

Opdracht 2: zoek het voorzetselvoorwerp 

Onderstreep in de volgende zinnen het voorzetselvoorwerp. Omcirkel het werkwoord 
of de uitdrukking war het voorzetselvoorwerp bij hoort.  
  a. Ik wacht al uren op de bus. 

  b. Hij is getrouwd met zijn grote liefde. 

  c. Zij kan goed overweg met haar schoonmoeder. 

  d. Ben je boos over die opmerking? 
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Theorie 
  

Een voorzetselvoorwerp (vzv) is een zinsdeel dat begint met een voorzetsel. Dat 
voorzetsel hoort bij het gezegde van de zin. 
Vaak hebben voorzetselvoorwerpen een figuurlijke betekenis. 

Om het voorzetselvoorwerp te vinden moet er aan twee voorwaarden voldaan 
worden: 

1. Het zinsdeel begint met een voorzetsel en dit voorzetsel kun je niet vervangen 
door een ander zonder de betekenis te veranderen. 

2. Het voorzetsel vormt een vaste verbinding met het gezegde van de zin. 

Een voorzetselvoorwerp komt niet voor met een meewerkend voorwerp. Als het 
voorzetsel een plaats aanduidt, is er geen sprake van een voorzetselvoorwerp.  

  

Zin 

Zij is erg bang voor 
spinnen. 
Margriet wacht op mij. 
 
We voetbalden altijd op 
straat 
 

(Figuurlijke) betekenis 

bang zijn voor iets 
wachten op iemand 
 

 

 

 

Voorzetselvoorwerp 

voor spinnen 
op mij 
 
! geen 
voorzetselvoorwerp  
(je kan ook voetballen 
naast de straat) 
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HANDELEND VOORWERP 
 
Opdrachten handelend voorwerp 
Opdracht 1: zoek het handelend voorwerp 
 
 Markeer het handelend voorwerp. 

  a. Het gedicht werd door de auteur voorgelezen. 

  b. Mijn auto wordt door mijn broer gerepareerd. 

  c. Deze zinsdelen moeten door ons in de juiste volgorde gezet worden. 

  d. Werd dit boek al door de corrector nagelezen? 

  e. De internationale gast wer door de gastheer hartelijk onthaald.  

Opdracht 2: handelend voorwerp of bijwoordelijke bepaling? 
 
  a. Door een fout in de opgave moesten de leerlingen helemaal opnieuw beginnen. 

  b. Vroeger werd het eten altijd door mijn vader klaargemaakt. 

  c. Er wordt door de pers erg vaak overdreven. 

  d. Het kind wordt door zijn moeder gesust. 

  e. Door de erge blessure moest Kim Clijsters meteen het tennisveld verlaten. 

  

Theorie 
  
Het handelend voorwerp (hv) begint altijd met het woord "door" en staat in een 
passieve zin. Bij omzetting naar de actieve zin wordt dit zinsdeel het onderwerp. 
Het handelend voorwerp vertelt wie de handeling uitvoert. 

Bij een passieve zin wordt steeds het hulpwerkwoord worden gebruikt. Soms kan je 
ook het hulpwerkwoord gebruiken. 

  

Passieve zin 

Hij werd geraakt door 
de bal. 
De man werd 
aangereden door de 
bus. 
Hij keek door het raam. 

Actieve zin 

De bal raakte hem. 
De bus reed de man 
aan. 
Het raam....(gaat niet, 
dus geen handelend 
voorwerp) 

Handelend voorwerp 

door de bal 
door de bus 
 
geen
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BIJWOORDELIJKE BEPALING 
 
Opdrachten bijwoordelijke bepaling 

Opdracht 1: welke bijwoordelijke bepalingen? 

  a. Hij wachtte haar op aan de schoolpoort. bwb van……………………………….. 

  b. Gisteren was ze nog smoorverliefd. bwb van……………………………………. 

  c. Hij loopt veel te snel. bwb van……………………………………………………... 

  d. Omdat hij te laat was opgestaan, miste hij de bus. bwb van…………………… 

  e. Zijn broek was te klein. bwb van…………………………………………………… 

  

Opdracht 2: schrijf de zin opnieuw, maar met een bijwoordelijke bepaling 

a. Ze dansten. 

………………………………………………………………………………………….. 

b. Luidop babbelen mag niet. 

………………………………………………………………………………………….. 

c. Ze rijdt met de fiets. 

…………………………………………………………………………………………... 

d. De muziek deed het hele huis trillen. 

………………………………………………………………………………………….. 

e. De eekhoorn at een kastanje. 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Opdracht 3: is het onderstreepte stuk een bijwoordelijke bepaling? 

  a. Hij reed veel te snel met zijn brommer 

  b. Hij ging voor haar een broodje halen 

  c. Ze dacht de hele tijd aan haar mooie auto. 

  d. Vroeger speelde ze altijd in het bos. 

f. Door de hoge snelheid verloor hij de controle over het stuur. 

g. Langzaamaan begon hij zich te ergeren aan het geluid. 

h. Hij had nog veel huiswerk toen hij ’s avonds thuis kwam.  
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Theorie 

  

De bijwoordelijke bepaling (bwb) is datgene wat nog overblijft in de zin als je alle 
andere zinsdelen hebt benoemd. 
Er kunnen meerdere bijwoordelijke bepalingen in een zin voorkomen. 
Een bijwoordelijke bepaling kan iets zeggen over het werkwoord dat in de zin staat. 
Een bijwoordelijke bepaling kan meer informatie geven over: tijd, plaats, reden, 
middel,... 
Bijwoordelijke bepalingen geven antwoord op de volgende vragen: waar, wanneer, 
waarom, waarmee, waardoor, hoe en hoeveel. 
  

Zin  

Eva gaat volgende week op reis. 
Zij wacht bij de bushalte. 
Vanwege de regen is de wedstrijd 
afgelast. 

Bijwoordelijke bepaling 

volgende week (bwb van tijd) 
bij de bushalte (bwb van plaats) 
Vanwege de regen (bwb van reden) 

 


