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Werkblad naamwoordelijk 
gezegde oefenen

Als je het naamwoordelijk gezegde goed onder de knie wilt krijgen, kun je het beste regelmatig 
oefenen. Daarom hebben we hier vast een paar oefeningen onder elkaar gezet.

De antwoorden van de oefeningen staan onderaan de pagina. 

Als je nog vragen hebt, mag je het ons natuurlijk altijd laten weten. Want dat het naamwoordelijk 
gezegde een lastig onderdeel is, is zeker! 

Oefening 1

Heeft de zin een werkwoordelijk of een naamwoordelijk gezegde? 
Volg de stappen per zin. 

Voorbeeld:

Vorige week was Liesje extra lief geweest.

De werkwoorden in deze zin zijn: ‘was’ en ‘geweest’.

Het belangrijkste werkwoord is: ‘geweest’. 

Dat is een zww / kww. 

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde.

1.  Martina is naar het strand gelopen.

De werkwoorden in deze zin zijn: ____________________________

Het belangrijkste werkwoord is: ____________________________

Dat is een zww / kww. 

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde. 

2.  Een paard blijft een mooi dier. 

De werkwoorden in deze zin zijn: ____________________________

Het belangrijkste werkwoord is: ____________________________

Dat is een zww / kww.

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde.
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3.  De batterij was bijna leeg. 

De werkwoorden in deze zin zijn: ____________________________

Het belangrijkste werkwoord is: ____________________________

Dat is een zww / kww. 

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde.

4.  Hebben jullie bij Neeltje gelogeerd? 

De werkwoorden in deze zin zijn: ____________________________

Het belangrijkste werkwoord is: ____________________________

Dat is een zww / kww. 

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde.

Oefening 2

a.  Onderstreep het onderwerp en zet er de juiste afkorting onder: ond. 
b.  Onderstreep het naamwoordelijk deel van het gezegde en zet er de juiste afkorting onder: nwd.  

1.  Fine is erg aardig. 

2.  Mijn moeder is secretaresse. 

3.  Die klimmuur lijkt me spannend!

4.  Jouw tekening bleek de winnaar. 
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Oefening 3

a.  Onderstreep het werkwoordelijk deel en zet er de juiste afkorting onder: wwd. 
b.  Onderstreep het naamwoordelijk deel en zet er de juiste afkorting onder: nwd. 
 
Voorbeeld: 

Het   proefwerk   leek   niet zo moeilijk. 
        wwd          nwd

1.  Gisteren   werd   mijn   broertje   ziek.

2.  Mijn   nieuwe   hobby   is   zo   leuk!

3.  De   wedstrijd   is   spannend   gebleven. 

4.  Die   jongen   blijkt   familie   te   zijn.
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Antwoorden

Antwoorden oefening 1

1.  Martina is naar het strand gelopen.

De werkwoorden in deze zin zijn: ‘is’ en ‘gelopen’. 

Het belangrijkste werkwoord is: ‘gelopen’.

Dat is een zww / kww.

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde. 

2.  Een paard blijft een mooi dier. 

De werkwoorden in deze zin zijn: ‘blijft’.

Het belangrijkste werkwoord is: ‘blijft’.

Dat is een zww / kww.

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde.

3.  De batterij was bijna leeg. 

De werkwoorden in deze zin zijn: ‘was’.

Het belangrijkste werkwoord is: ‘was’.

Dat is een zww / kww. 

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde.

4.  Hebben jullie bij Neeltje gelogeerd? 

De werkwoorden in deze zin zijn: ‘hebben’ en ‘gelogeerd’.

Het belangrijkste werkwoord is: ‘gelogeerd’.

Dat is een zww / kww. 

Deze zin heeft een werkwoordelijk / naamwoordelijk gezegde.
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Antwoorden oefening 2

1.  Fine is erg aardig. 
      ond          nwd

2.  Mijn moeder is secretaresse. 
            ond                    nwd

3.  Die klimmuur lijkt me spannend!
             ond                             nwd

4.  Jouw tekening bleek de winnaar. 
             ond                            nwd

Antwoorden oefening 3

1.  Gisteren   werd   mijn   broertje   ziek.
                       wwd                               nwd

2.  Mijn   nieuwe   hobby   is    zo   leuk!
                                           wwd     nwd
 
3.  De   wedstrijd   is     spannend   gebleven. 
                              wwd       nwd            wwd

4.  Die   jongen   blijkt   familie   te   zijn.
                             wwd      nwd       wwd
 


