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Met deze opdracht leer je het lijdend voorwerp herkennen. De antwoorden staan onderaan de 
pagina. 
 
Opdracht 1 
Volg de stappen en vind daarmee het lijdend voorwerp van de zin. 
 
1. De groenteboer heeft de lekkerste appels en peren. 
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
 
2. Britt stuurde een lange mail aan haar penvriendin uit Australië. 
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
 
3.	 Waar	heb	jij	je	fiets	gekocht? 
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
 
4. Al zijn hele leven bestuurt de piloot grote vliegtuigen.  
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
 
5. De nieuwe juffrouw is streng.  
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
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6. Heeft Bart vorige week nieuwe schoenen gekregen? 
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
 
7. Loop jij even naar de bakker? 
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
 
8. De moederhond heeft zeven lieve pups gekregen.  
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
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Antwoorden opdracht 1 
 
1. De groenteboer heeft de lekkerste appels en peren. 
Persoonsvorm: heeft 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: heeft 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘heeft’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: De groenteboer 
Lijdend voorwerp: de lekkerste appels en peren 
 
2. Britt stuurde een lange mail aan haar penvriendin uit Australië. 
Persoonsvorm: stuurde 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: stuurde 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘stuurde’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: Britt 
Lijdend voorwerp: een lange mail 
 
3.	 Waar	heb	jij	je	fiets	gekocht? 
Persoonsvorm: heb 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: heb gekocht 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘gekocht’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: jij 
Lijdend voorwerp: je fiets 
 
4. Al zijn hele leven bestuurt de piloot grote vliegtuigen.  
Persoonsvorm: bestuurt 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: bestuurt 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘bestuurt’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: de piloot 
Lijdend voorwerp: grote vliegtuigen 
 
5. De nieuwe juffrouw is streng.  
Persoonsvorm: is 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: is 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Naamwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘is’, komt van ‘zijn’) is een koppelwerkwoord.  
Onderwerp: De nieuwe juffrouw 
Lijdend voorwerp: Zit er niet in, omdat er een naamwoordelijk gezegde in de zin zit.  
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6. Heeft Bart vorige week nieuwe schoenen gekregen? 
Persoonsvorm: Heeft 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: Heeft gekregen 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘gekregen’) is geen koppelwerkwoord.  
Onderwerp: Bart 
Lijdend voorwerp: nieuwe schoenen 
 
7. Loop jij even naar de bakker? 
Persoonsvorm: Loop 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: Loop 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘Loop’) is geen koppelwerkwoord.  
Onderwerp: jij 
Lijdend voorwerp: Zit er niet in, want je krijgt geen antwoord op de vraag: wie/wat loop jij? 
 
8. De moederhond heeft zeven lieve pups.  
Persoonsvorm: heeft  
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: heeft 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘heef’) is geen koppelwerkwoord.  
Onderwerp: De moederhond 
Lijdend voorwerp: zeven lieve pups 
 
 
 
Heb je de oefening over het lijdend voorwerp afgerond? 
Kijk nu eens kritisch naar je antwoorden. Is het goed gegaan? Fantastisch! Blijf dan af en toe 
oefenen met het lijdend voorwerp. Je kunt ook alvast kijken naar het meewerkend voorwerp. 
 
Vind je het nog moeilijk? Lees dan de theorie goed door of vraag iemand om hulp. Allebei mag 
natuurlijk ook. 
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