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Ben je klaar om zelf met het werkwoordelijk gezegde te oefenen?  
 
Maak dan deze opdrachten. Onderaan de pagina staan de antwoorden.  
 
Opdracht 1 
Vul bij deze opdracht eerst in wat de persoonsvorm is en wat de andere werkwoorden zijn. Daarna 
combineer je deze antwoorden tot het werkwoordelijk gezegde. 
 
1. Jens viel van de trap.  
 
Persoonsvorm: _______________________ 
Andere werkwoorden: _______________________________________ 
Werkwoordelijk gezegde: ________________________________________ 
 
2. Loop jij graag hard? 
 
Persoonsvorm: _______________________ 
Andere werkwoorden: _______________________________________ 
Werkwoordelijk gezegde: ________________________________________ 
 
3. Ons gezin heeft met veel plezier vakantie gevierd.  
 
Persoonsvorm: _______________________ 
Andere werkwoorden: _______________________________________ 
Werkwoordelijk gezegde: ________________________________________ 
 
4. Mijn huiswerk wilde ik voor mijn voetbalwedstrijd afgemaakt hebben. 
 
Persoonsvorm: _______________________ 
Andere werkwoorden: _______________________________________ 
Werkwoordelijk gezegde: ________________________________________ 
 
5. Waar heb jij je laptop laten liggen? 
 
Persoonsvorm: _______________________ 
Andere werkwoorden: _______________________________________ 
Werkwoordelijk gezegde: ________________________________________ 
 
6. Iedere ochtend om 7 uur laat mijn zusje de hond uit.  
 
Persoonsvorm: _______________________ 
Andere werkwoorden: _______________________________________ 
Werkwoordelijk gezegde: ________________________________________ 
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Opdracht 2 
Bekijk nu de volgende zinnen en schrijf het werkwoordelijk gezegde in één keer op.  
 
1. Ga je mee spelen? 
Werkwoordelijk gezegde: ______________________________________ 
 
2. Hoe heb je dat nou kunnen doen? 
Werkwoordelijk gezegde: ______________________________________ 
 
3. Ik heb al mijn eten opgegeten. 
Werkwoordelijk gezegde: ______________________________________ 
 
4. Caroline heeft hard gewerkt voor een voldoende.  
Werkwoordelijk gezegde: ______________________________________ 
 
5. De schaatsen liggen op zolder. 
Werkwoordelijk gezegde: ______________________________________ 
 
6. Voor onze vakantie zijn we helemaal naar Zuid-Frankrijk gereden. 
Werkwoordelijk gezegde: ______________________________________ 
 
7. De kunstenaar had al zijn doeken al geschilderd moeten hebben.  
Werkwoordelijk gezegde: ______________________________________ 
 
8. Waarom heeft een olifant zo’n lange slurf? 
Werkwoordelijk gezegde: ______________________________________ 
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Antwoorden opdracht 1 
 
1. Jens viel van de trap.  
Persoonsvorm: viel  
Andere werkwoorden: -  
Werkwoordelijk gezegde: viel 
 
2. Loop jij graag hard? 
Persoonsvorm: Loop hard 
Andere werkwoorden: -  
Werkwoordelijk gezegde: Loop hard 
 
3. Ons gezin heeft met veel plezier vakantie gevierd.  
Persoonsvorm: heeft 
Andere werkwoorden: gevierd 
Werkwoordelijk gezegde: heeft gevierd 
 
4. Mijn huiswerk wilde ik voor mijn voetbalwedstrijd afgemaakt hebben. 
Persoonsvorm: wilde  
Andere werkwoorden: afgemaakt hebben 
Werkwoordelijk gezegde: wilde afgemaakt hebben 
 
5. Waar heb jij je laptop laten liggen? 
Persoonsvorm: heb 
Andere werkwoorden: laten liggen 
Werkwoordelijk gezegde: heb laten liggen 
 
6. Iedere ochtend om 7 uur laat mijn zusje de hond uit.  
Persoonsvorm: laat uit 
Andere werkwoorden: -  
Werkwoordelijk gezegde: laat uit  
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Antwoorden opdracht 2 
 
1. Ga je mee spelen? 
Werkwoordelijk gezegde: Ga spelen 
 
2. Hoe heb je dat nou kunnen doen? 
Werkwoordelijk gezegde: heb kunnen doen 
 
3. Ik heb al mijn eten opgegeten. 
Werkwoordelijk gezegde: heb opgegeten  
 
4. Caroline heeft hard gewerkt voor een voldoende.  
Werkwoordelijk gezegde: heeft gewerkt 
 
 
5. De schaatsen liggen op zolder. 
Werkwoordelijk gezegde: liggen 
 
6. Voor onze vakantie zijn we helemaal naar Zuid-Frankrijk gereden. 
Werkwoordelijk gezegde: zijn gereden 
 
7. De kunstenaar had al zijn doeken al geschilderd moeten hebben.  
Werkwoordelijk gezegde: had geschilderd moeten hebben 
 
8. Waarom heeft een olifant zo’n lange slurf? 
Werkwoordelijk gezegde: heeft 
 
 
 
Vond je de opdrachten soms nog wat moeilijk? Lees de theorie in het artikel dan nog eens goed 
door.

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/wat-is-een-werkwoordelijk-gezegde

