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Zit jij in groep 8? Oefen dan eens met de opdracht hieronder. Je zoekt per zin niet alleen het 
meewerkend voorwerp, maar ook het gezegde, het onderwerp en het lijdend voorwerp. Ook als je 
in groep 7 zit, mag je de oefening natuurlijk maken.  
 
Opdracht 1 
Schrijf van de volgende zinnen alle gevraagde zinsdelen op. De antwoorden van deze opdracht vind 
je onderaan de pagina.  
 
1. De meester overhandigde de leerling een moeilijk proefwerk. 
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
Meewerkend voorwerp: _______________________ 
 
2. Het voetbalteam overhandigde de trofee aan de trotse trainer.  
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
Meewerkend voorwerp: ________________________ 
 
3. Heb jij haar eerder gezien? 
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
Meewerkend voorwerp: ________________________ 
 
4. Aan alle familieleden werd een mooie kaart gestuurd.  
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
Meewerkend voorwerp: ________________________ 
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5. Dat heb jij aan hem verteld. 
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
Meewerkend voorwerp: ________________________ 
 
6. Aan de deur stonden twee lieve meisjes.  
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
Meewerkend voorwerp: ________________________ 
 
7. Ga voor je konijn eens voer halen.  
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
Meewerkend voorwerp: ________________________ 
 
8. Voor het huis werkte haar opa in de tuin.  
Persoonsvorm: ____________________ 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: _______________________ 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? ________________ 
Onderwerp: ______________________ 
Lijdend voorwerp: ________________________ 
Meewerkend voorwerp: ________________________ 
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Antwoorden opdracht 1 
 
1. De meester gaf de leerling een moeilijk proefwerk.  
Persoonsvorm: gaf 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: gaf 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘gaf’) is geen koppelwerkwoord.  
Onderwerp: De meester 
Lijdend voorwerp: een moeilijk proefwerk 
Meewerkend voorwerp: de leerling 
 
2. Het voetbalteam overhandigde de trofee aan de trotse trainer.  
Persoonsvorm: overhandigde 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: overhandigde 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘overhandigde’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: Het voetbalteam 
Lijdend voorwerp: de trofee 
Meewerkend voorwerp: aan de trotse trainer 
 
3. Heb jij haar eerder gezien? 
Persoonsvorm: Heb 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: Heb gezien 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘gezien’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: jij 
Lijdend voorwerp: haar 
Meewerkend voorwerp: Staat er niet in, want je krijgt geen antwoord op de vraag: ‘Aan/voor wie/
wat heb jij haar gezien?’.  
 
4. Aan alle familieleden werd een mooie kaart gestuurd.  
Persoonsvorm: werd  
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: werd gestuurd 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘gestuurd’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: een mooie kaart 
Lijdend voorwerp: Zit er niet in, want deze zin staat in de lijdende vorm.  
Meewerkend voorwerp: Aan alle familieleden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden
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5. Dat heb jij aan hem verteld.  
Persoonsvorm: heb 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: heb verteld 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘verteld’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: jij 
Lijdend voorwerp: Dat 
Meewerkend voorwerp: aan hem 
 
6. Aan de deur stonden twee lieve meisjes.  
Persoonsvorm: stonden 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: stonden 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘stonden’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: twee lieve meisjes  
Lijdend voorwerp: Staat er niet in, want je krijgt geen antwoord op de vraag: ‘Wie/wat stonden 
twee lieve meisjes? 
Meewerkend voorwerp: Staat er niet in. Het zinsdeel ‘Aan de deur’ begint wel, met ‘aan’, maar 
geeft een plaats aan. Dan is het dus geen meewerkend voorwerp.  
 
7. Ga voor je konijn eens voer halen.  
Persoonsvorm: Ga 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: Ga halen 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘halen’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: Zit er niet in, want de zin staat in de gebiedende wijs.  
Lijdend voorwerp: voer 
Meewerkend voorwerp: voor je konijn 
 
8. Voor het huis werkte haar opa in de tuin.  
Persoonsvorm: werkte 
(Werkwoordelijk deel van het) gezegde: werkte 
Is dit een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? Werkwoordelijk, want het belangrijkste 
werkwoord (‘werkte’) is geen koppelwerkwoord. 
Onderwerp: haar opa 
Lijdend voorwerp: Zit er niet in. Je krijgt geen antwoord op de vraag: ‘Wie/wat werkte haar opa?’.
Meewerkend voorwerp: Zit er niet in. Het zinsdeel ‘Voor het huis’ begint wel met ‘voor’, maar geeft 
een plaats aan. 
 
Klaar met de opdrachten over het meewerkend voorwerp? 
Heb je alle vragen goed beantwoord? Geweldig! Dan weet jij al heel goed wat het meewerkend 
voorwerp is. Blijf af en toe eens oefenen, zodat je het niet meer vergeet.  
 
Lukte het nog niet zo goed? Kijk dan de theorie nog eens door. Snap je iets niet? Vraag iemand 
om je te helpen. 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/meewerkend-voorwerp

