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Bijwoordelijke bepaling 
oefenen

En nu is het tijd om zelf met de bijwoordelijke bepaling te oefenen! Hieronder staan wat
oefeningen. De antwoorden staan onderaan deze pagina.

Heb je vragen? Laat ze gerust achter in een reactie. We beantwoorden ze graag.

Veel succes met oefenen! 

Opdracht 1

Welke soort bijwoordelijke bepaling heeft deze zin? Kies uit plaats, tijd of richting.

1. Henry en Chantelle vertrekken volgende week.
volgende week = bijwoordelijke bepaling van _______________

2. Wanneer komen ze terug?
Wanneer = bijwoordelijke bepaling van _______________

3. Ga jij naar de voetbalclub?
naar de voetbalclub = bijwoordelijke bepaling van ____________

4. Brigit zit in de zon.
in de zon = bijwoordelijke bepaling van _______________

5. Morgen gaan we naar de bakker.
a. Morgen = bijwoordelijke bepaling van _______________
b. naar de bakker = bijwoordelijke bepaling van _______________
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Opdracht 2

Zoek de bijwoordelijke bepalingen. In iedere zin zit er 1. Geef ook aan wat voor soort bijwoordelijke 
bepaling het is.

1. Op het aanrecht ligt een pakje kipfilet.
Bijwoordelijke bepaling = _________________________

2. Gisteren was ik ziek.
Bijwoordelijke bepaling = _________________________

3. De alpaca’s lopen richting het hooi.
Bijwoordelijke bepaling = _________________________

4. Waar is de gieter?
Bijwoordelijke bepaling = _________________________

5. De bloemen bloeien in de lente.
Bijwoordelijke bepaling = _________________________

Opdracht 3

Zoek de bijwoordelijke bepalingen. Let op: niet in iedere zin zit een bijwoordelijke bepaling! En 
soms zitten er meerdere in 1 zin.

1. Morgen moet Heidi naar de dokter.
Bijwoordelijke bepaling(en) = _________________________

2. Waar wordt volgend jaar dat evenement gehouden?
Bijwoordelijke bepaling(en) = _________________________

3. Benthe stuurde Jesley een mailtje.
Bijwoordelijke bepaling(en) = _________________________

4. Dat ongeluk gebeurde gisterenavond.
Bijwoordelijke bepaling(en) = _________________________

5. In de la lagen vorige week oude tijdschriften.
Bijwoordelijke bepaling(en) = _________________________
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Antwoorden

Antwoorden opdracht 1

1. Volgende week = tijd
2. Wanneer = tijd
3. naar de voetbalclub = richting
4. in de zon = plaats
5. a. Morgen = tijd
    b. naar de bakker = richting

Antwoorden opdracht 2

1. Op het aanrecht        plaats
2. Gisteren        tijd
3. richting het hooi        richting
4. Waar        plaats
5. in de lente        tijd

Antwoorden opdracht 3

1. Morgen (tijd) – naar de dokter (richting)
2. Waar (plaats) – volgend jaar (tijd)
3. –
4. gisterenavond (tijd)
5. In de la (plaats) – vorige week (tijd)


