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W    at leer je? 
      

B1  Zinnen met verschillende volgorde 

 

Je gaat zinnen afmaken. Lees eerst de theorie goed. Maak dan de 
zinnen af. Probeer goed op de volgorde van de woorden te letten!  
 
 

 



Theorie schrijven 
 
Tips: 

- Schrijf niet te lange zinnen! Dan maak je minder fouten. 
- Ben je klaar? Controleer dan nog een keer alle zinnen. Gebruik daarbij het 

onderstaande lijstje van meest gemaakte fouten. 
 
De meest gemaakte fouten: 
1. Volgorde 
2. Werkwoord (vorm, enkelvoud/meervoud, tijd) 
3. Fouten met de/het, die/dat, deze/dit, enz. 
4. Voorzetsel vergeten of een fout voorzetsel (let ook op de verbindingen!) 
5. Spelling 
 
Volgorde: 
 
A. De normale volgorde: 
 
1  2  3  4   5  6 
wie  w.w.   wanneer wat   waar  2e w.w. 
Ed   gaat  vandaag de boodschappen bij A.H. doen. 

 
B. De omgedraaide volgorde (inversie): 

 
1   2  3  4   5  6 
wanneer w.w.  wie  wat   waar  2e w.w. 
Vandaag gaat  Ed  de boodschappen bij A.H. doen. 

 
C. De vraag:
 
0  1  2 3  4   5 6 
(vraagw) w.w.  wie wanneer wat   waar 2eww 
(Waarom) Gaat  Ed vandaag de boodschappen     bij A.H.  doen? 
 
D. Bijzinnen met omdat, dat, als, terwijl enz: 
 
Ik kan lekker thuisblijven, omdat…. 
1  2  3   4   5  6 
wie  wanneer wat   waar    w.w.  w.w. 
Ed vandaag de boodschappen bij A.H.  gaat  doen. 
 
E. Eerst een bijzin, dan een hoofdzin (inversie in de hoofdzin): 

 
 Omdat Ed vandaag de boodschappen gaat doen, 

1  2  3  4  5   6 
w.w. wie  wanneer wat  waar    w.w.   
kan ik  vandaag dat boek naar de bibliotheek terugbrengen. 
  



Maak de zinnen af: 

 

1. Sorry, ik ben een beetje laat, omdat ______________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. Vorig jaar __________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. Zijn baas wordt soms boos, als __________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. Geef nooit  __________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

5. Je mag  ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

6. Morgen  ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

7. Oké, dat is goed, maar _________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

8. We hebben volgende week een groot feest, want  ____________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

9. Terwijl de buurman tegen me stond te praten, _______________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 



Maak de zinnen af: 

 

 

1. Ik neem morgen een dag vrij van mijn werk, omdat __________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. Vroeger__________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. Een baby gaat vaak huilen, als __________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. Als je nu niet meteen doet wat ik zeg, ____________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

5. Schrijf altijd ________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

6. U kunt _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

7. Volgend jaar ________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

8. Ze doen erg hun best, maar ____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

9. Sorry, ik moet nu weg, want  ____________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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