
Meewerkend 
voorwerp
Het meewerkend voorwerp (mv) 
drukt uit voor wie of wat de  
handeling wordt uitgevoerd.

VRAAG:
Aan/Voor wie of wat + wwg + o (+lv)?

De leerlingen maken een spelbord  
voor de volgende klasgroep. 
Voor wie maken de leerlingen een spelbord? 

 voor de volgende klasgroep
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Het onderwerp (o) is iemand  
of iets waarover de zin iets  
zegt.

VRAAG:
Wie of wat + persoonsvorm?

De leerlingen maken een spelbord.
Wie of wat maken een spelbord?  

 De leerlingen

Onderwerp

Stappenplan zinsontleding

stap1

Gezegde

Het naamwoordelijk gezegde (nwg)
- beschrijft een eigenschap, een toestand 

of een kenmerk van het onderwerp;
- beschrijft wie, wat of hoe het  

onderwerp is, wordt of blijft.

persoonsvorm (+ eventueel andere  
werkwoorden) + zelfstandig  
naamwoord / bijvoeglijk naamwoord

De leerlingen zijn uitvinders.

Het werkwoordelijk gezegde (wwg)
- beschrijft een actie;
- duidt aan wat het onderwerp doet of 

wat ermee gebeurt.

persoonsvorm (+ eventueel andere  
werkwoorden of bepaalde andere  
woorden)

De leerlingen maken een spelbord.

Het gezegde bestaat uit alle werkwoorden van  
de zin (en eventueel ook bepaalde andere woorden).

stap2

Het lijdend voorwerp (lv)  
ondergaat het werkwoordelijk  
gezegde.

VRAAG:
Wie of wat + wwg + o?

De leerlingen maken een spelbord.
Wie of wat maken de leerlingen? 

 een spelbord

Lijdend voorwerp

Het handelend voorwerp (hv) drukt 
uit door wie of wat de handeling 
wordt uitgevoerd.

VRAAG:
Door wie of wat + wwg + o?

Een spelbord wordt gemaakt door de 
leerlingen.  
Door wie wordt een spelbord gemaakt? 

 door de leerlingen

Handelend 
voorwerp

Het voorzetselvoorwerp (vzvw)  
begint altijd met een vast  
voorzetsel (vz) dat hoort bij een 
werkwoord uit het gezegde.

We wennen aan de kou.

Voorzetsel-
voorwerp

D-finaliteitD-finaliteit

stap3
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Een bijwoordelijke bepaling 
(bwb) geeft extra informatie.

VRAAG:
Waar/Wanneer/Waarmee/Hoe/Waardoor/
Waarom … + wwg + o (+ lv) (+ mv)?

De leerlingen maken in de klas een  
spelbord voor de volgende klasgroep. 
Waar maken de leerlingen een spelbord 
voor de volgende klasgroep? 
  in de klas

Bijwoordelijke 
bepaling

stap6stap4 stap7


