
Hulpkaart zinsontleden  
 

Stap 1: Persoonsvorm    (  pv ) 
De persoonsvorm is altijd een werkwoord! Je kunt de persoonsvorm vinden door:  

 

 de tijd te veranderen: tegenwoordige tijd / verleden tijd , de pv verandert mee. 

 een vraagzin te maken. De persoonsvorm komt (meestal!) vooraan te staan.  

 het getal te veranderen: enkelvoud / meervoud , de pv verandert mee. 

Stap 2: Zinsdelen    I      I       I 
Verdeel de zin in zinsdelen door een woord of groepje woorden voor de persoonsvorm te plaatsen. 

 

Stap 3: Alle werkwoorden in de zin  
Persoonsvorm + infinitief (= hele werkwoord) & voltooid deelwoord     (P) { I }  {V} 

 

Stap 4: Werkwoordelijk gezegde     
  (de handeling, dat wat iemand of iets doet: bewegen, roeien, etc.) 

             ( P) +  {  I  / V    }       Hij loopt /  hij heeft gelopen / hij besluit  te gaan lopen /  

 

Stap 5: Onderwerp  ( ow  ) 
Het onderwerp kun je vinden door een antwoord te geven op de volgende vraag:  

Wie / wat  +  gezegde?   =  (WIE/ WAT het doet)        

 

Stap 6: Lijdend voorwerp    lv      [ met een enkele streep eronder]  
Het lijdend voorwerp kun je vinden door een antwoord te geven op de volgende vraag:  

Wie / wat  +  gezegde +  onderwerp?  =  (Is het “de ondergaander”; deze ondergaat de handeling: Oma krijgt 

EEN PEN) 

 

Stap 7: Meewerkend voorwerp  mv      [met dubbele streep eronder] 
Het meewerkend voorwerp kun je vinden door een antwoord te geven op de volgende vraag:  

Aan of voor wie / wat  +  gezegde  +  onderwerp + lijdend voorwerp?  

 

 Een meewerkend voorwerp komt voor in zinnen met een werkwoord dat aangeeft dat een lijdend voorwerp 

verplaatst van de ene naar de andere persoon: Sanne geeft de pen AAN OMA;  of ten goede komt aan een 

ander of in het nadeel is van iemand: de straf is bedoeld voor hem) 

 

Stap 8: Voorzetselvoorwerp    I  vzvI    [met een ‘bakje]  
Dit komt voor bij werkwoorden die altijd hetzelfde voorzetsel erachter hebben staan en nooit een nader: verliefd 

zijn op iemand  > ‘op iemand’ is dan het voorzetselvoorwerp bij het werkwoord ‘verliefd zijn’  

 

Stap 9: Bijwoordelijke bepaling      bwp         [met de wipwap-tekens] 
 

Een bijwoordelijke bepaling blijft over en geeft antwoord op vragen als:  

waar, wanneer, waarom, waarmee, waarheen, waarvandaan, waarvoor, hoe, hoelang, hoeveel, etc. 

Het geeft extra informatie over de situatie, de omgeving, het tijdstip, de aanpak et cetera. Je kunt het zien als de 

decorstukken op het toneel.  


