
Vorm werkwoord, woordsoorten, zinsdelen havo2 
 

 
1 .Benoem de onderstreepte woorden. 

Janneke stal de show op het debutantenbal met haar schitterende jurk van zijde. 
a. Janneke  

A. bezittelijk voornaamwoord 
B. persoonlijk voornaamwoord 
C. zelfstandig naamwoord 

b. Het  
A. lidwoord 
B. voegwoord 
C. voorzetsel 

c. met  
A. lidwoord 
B. voegwoord 
C. voorzetsel 

d. zijde  
A. bijvoeglijk naamwoord 
B. stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
C. zelfstandig naamwoord 

 

2. Bekijk de volgende  zin: 

/ Voor de meesten / schijnt / de afwas doen / een erg vervelend karweitje / te zijn. / 

Geef van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist zijn. 

2A. ‘Doen’ is in zin 2 een werkwoord: …………………………… 

2B. ‘Schijnt’ is in zin 2 het koppelwerkwoord: …………………………… 

2C. ‘Een erg vervelend karweitje’ is in zin 2 het lijdend voorwerp: …………………… 

 
3. Bekijk de volgende zin: 

Op 14 april 1912 is het cruiseschip met duizenden opvarenden gezonken in de Atlantische Oceaan. 

Geef van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist zijn. 

4A. ‘Duizenden opvarenden’ is in zin 4 het onderwerp: …………………………… 

4B. ‘Op 14 april’ is in zin 4 een bijwoordelijke bepaling: …………………………… 

4C. ‘In de Atlantische oceaan’ is in zin 4 het lijdend voorwerp: ……………………… 

 

4. Bekijk de volgende zin:  

Wie van de leerlingen heeft zich vergist in de datum van het voetbaltoernooi in de kerstvakantie? 

5A. Wat is het onderwerp in zin 5? …………………………… 

5B. Welk ontleedteken moet geplaatst worden bij ‘zich’ in zin 5? ……………………… 

 

5.Bekijk de volgende zin:  

/ Wij / willen / jullie / uitnodigen / voor een etentje / in ons favoriete restaurant. / 

Geef van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist zijn. 

3A. ‘Jullie’ is in zin 3 het onderwerp: …………………………… 

3B. ‘Voor een etentje’ is in zin 3 het voorzetselvoorwerp: …………………………… 

 
6. Noteer van elke bewering: juist of onjuist. 

6A. Een werkwoordelijke gezegde bestaat altijd alleen uit werkwoorden.  

6B. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord.  

6C.  In een zin met een koppelwerkwoord kan ook een lijdend voorwerp staan.  

6D. We onderscheiden twee werkwoordsoorten: zelfstandig werkwoord en koppelwerkwoord.  

6E. We onderscheiden drie werkwoordsvormen: persoonsvorm, infinitief en voltooid deelwoord.  

6F. Bij gebiedende wijs staat in de zin altijd een onderwerp. 
 

 

6G. Tijden, maten, gewichten en afstanden zijn nooit een lijdend voorwerp.  

6H. Een meewerkend voorwerp is bijna altijd een persoon of dier. 
 

 

6I. Het scheidbaar samengestelde deel van een werkwoord noemen we een bijwoord.  

6J. Als er een naamwoordelijk deel in de zin staat, staat er ook een lijdend voorwerp in de zin.  

 



 
7. Bekijk onderstaande zinnen. Noteer onder de onderstreepte woorden de juiste woordsoort. 

a. Ik   ben   gisteren   op   vakantie   gegaan   naar   Griekenland. 
 
b. Hij   schijnt   het   zilveren   horloge   te   hebben    gestolen. 
 
c. Hij   lijkt   me   een   aardige   docent. 
 
d. De   meiden   lachen   de   nieuwe   leerling   uit. 
 
e. Ik   ben   heel   blij   met   mijn   nieuwe   telefoon. 
 
f. Jaap   zal   later   brandweerman   worden. 
 
g. Hij   liep   een   blauwtje   tijdens   het   optreden. 
 

8. Benoem de onderstreepte woorden. 
Kies uit: persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord of zelfstandig naamwoord. 
Heeft zij haar haar zelf geverfd of heeft haar kapper dat gedaan? 
zij = 

(a) A. persoonlijk voornaamwoord B. bezittelijk voornaamwoord C. zelfstandig naamwoord  
haar = 

(b) A. persoonlijk voornaamwoord B. bezittelijk voornaamwoord C. zelfstandig naamwoord  
haar = 

(c) A. persoonlijk voornaamwoord B. bezittelijk voornaamwoord C. zelfstandig naamwoord  
haar = 

(d) A. persoonlijk voornaamwoord B. bezittelijk voornaamwoord C. zelfstandig naamwoord  
 
9. Hoeveel aanwijzende voornaamwoorden staan er in de zin?  

Heb je die kussens bij de Ikea gekocht? Zulke mooie heb ik daar nog nooit gezien! 
 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. geen 
 

10. Staan er een of meer voegwoorden in deze zin? Zo ja: welk(e)?  
Hij brengt de kinderen naar school voordat hij naar zijn werk gaat, hoewel ze best zelf naar school 
kunnen fietsen, mits het weer een beetje meewerkt. 
A. naar 
B. voordat 
C. hoewel 
D. mits 
E. in deze zin staat geen voegwoord 
 

11. Benoem de onderstreepte woorden. 
Jeffrey keek vol verwachting uit het raam of zijn vriendin er al aankwam. 
a. verwachting  

A. bijvoeglijk naamwoord 
B. werkwoord 
C. zelfstandig naamwoord 

b. uit  
A. lidwoord 
B. voegwoord 
C. voorzetsel 

c. of  
A. lidwoord 
B. voegwoord 
C. voorzetsel 

d. zijn  
A. bezittelijk voornaamwoord 
B. persoonlijk voornaamwoord 
C. werkwoord 

 



12. Hoe is de zin opgebouwd?  
Omdat het nieuws ook online te lezen is, kopen steeds minder mensen een krant. 
A. als enkelvoudige zin 
B. als samengestelde zin: hoofdzin + hoofdzin 
C. als samengestelde zin: hoofdzin + bijzin 
D. als samengestelde zin: bijzin + hoofdzin 

 
13. Hoe is de zin opgebouwd? 2 pt. 

Het is altijd al Felicia’s droom geweest om samen met haar beste vriendin een rondreis door 
Australië te maken. 
A. als enkelvoudige zin 
B. als samengestelde zin: hoofdzin + hoofdzin 
C. als samengestelde zin: hoofdzin + bijzin 
D. als samengestelde zin: bijzin + hoofdzin 

 
14. Noteer de persoonsvorm (pv) en het werkwoordelijk gezegde (gez.). 

De slotenmaker probeerde de gebroken sleutel uit het slot te halen. 
 
a pv  
a. .................  
b. gez.  
b. .................  
 

15.. Noteer de persoonsvorm (pv) en het werkwoordelijk gezegde (gez.). 
Doe jij ook mee aan de marathon in New York deze zomer? 
 
a. pv  
a. .................  
b. gez.  
b. .................  
 

16. Telwoord. Kies uit bepaald hoofdtelwoord, onbepaald hoofdtelwoord, bepaald rangtelwoord, onbepaald 
rangtelwoord.  
Er zijn vannacht drie muizen ontsnapt uit de dierenwinkel. Drie is een ……….. 
Jaap is bij de wielerwedstrijd tweeëntwintigste geworden. Tweeëntwintigste is een ……….. 
Vannacht zijn er veel mensen de straat op gegaan om vuurwerk af te steken. Veel is een………… 
Edwin had voor de zoveelste keer een tien gehaald voor zijn proefwerk. Zoveelste is een ………… 
Vond je het moeilijk om deze achtentwintig opgaven te maken? Achtentwintig is een ………. 
 

 17. Benoem de onderstreepte woorden. Kies uit: lidwoord, zn (zelfstandig naamwoord) – bn (bijvoeglijk naamwoord), 
vnw (persoonlijk voornaamwoord) – bez. vnw (bezittelijk voornaamwoord). 

 
a. Tijdens de prachtige balletvoorstelling viel plots de stroom uit waardoor het publiek in paniek raakte. 

 

b. De gestrande reizigers op Schiphol konden na vierentwintig uur eindelijk verder reizen naar hun plaats van bestemming. 

 

c. Vol trots reed Najib in zijn nieuwe auto een rondje door onze wijk. 

 

d. Op Maria’s verjaardag gaven we haar een weekendje weg cadeau. 

 

18. Hoeveel aanwijzende voornaamwoorden staan er in deze zin?  

Deze kandidaat leek op papier geschikt voor de functie van salesmanager, maar die andere kandidaat kwam in het gesprek als 
beste naar voren. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. geen 
 



19. Staat er een voegwoord in deze zin? 

Terwijl Herbert aan het telefoneren was, pakten de kinderen stiekem nog een koekje. 
A. Terwijl 
B. aan 
C. stiekem 
D. in deze zin staat geen voegwoord 
 

20. Staat er in deze zin één of meer voorzetsela?Zo ja, welke dan? 

Vanwege privéomstandigheden was de kapper bij ons op de hoek gesloten. 
A. Vanwege 
B. bij 
C. ons 
D. op 
E. in deze zin staat geen voorzetsel 
 

21. Staat er in deze zin één of meer voorzetsels? Zo ja, welke dan? 

Sinds Karina als hartchirurg voor het ziekenhuis werkt, staat ze altijd heel vroeg op. 
A. Sinds 
B. als 
C. voor 
D. op 
E. in deze zin staat geen voorzetsel 
 
 

22. Telwoord. Geef aan met welk type telwoord je te maken hebt inde zin. Kies uit bepaald hoofd telwoord, onbepaald 
hoofdtelwoord, bepaald rangtelwoord, onbepaald rangtelwoord.  

Er zijn vannacht drie muizen ontsnapt uit de dierenwinkel. Drie is een ……… 
Jaap is bij de wielerwedstrijd tweeëntwintigste geworden. Tweeëntwintigste is een …….. 
Vannacht zijn er veel mensen de straat op gegaan om vuurwerk af te steken. Veel is een ……. 
Vond je het moeilijk om deze tien zinnen te maken? Tien is een ………….. 


