
Voegwoord ‘zodat, doordat’  -  antwoorden 

Controleer de antwoorden uit je schrift. Succes! 

 

Opdracht 1. Goed of fout? 

1. Ik maak mijn huiswerk, zodat mijn docent is blij.   Goed / fout 

2. Doordat ik maak mijn huiswerk, is mijn docent blij.  Goed / fout 

3. Het heeft vannacht gesneeuwd, zodat de weg glad is.  Goed / fout 

4. Doordat het heeft vannacht gesneeuwd, is de weg glad. Goed / fout 

5. Hij heeft hard geleerd, zodat hij voor zijn examen slaagt. Goed / fout 

6. Doordat hij heeft hard geleerd, slaagt hij voor zijn examen. Goed / fout 

 

Opdracht 2. Verbeter de foute zinnen uit opdracht 1. 

1. Ik maak mijn huiswerk, zodat mijn docent blij is. 

2. Doordat ik mijn huiswerk maak, is mijn docent blij. 

3. Goed 

4. Doordat het vannacht heeft gesneeuwd, is de weg glad. 

5. Goed 

6. Doordat hij hard heeft geleerd, slaagt hij voor zijn examen. 

 

Opdracht 3. Maak van de twee zinnen één zin. 

1. Er zijn tien mensen op bezoek. De huiskamer is vol. (zodat) 

Er zijn tien mensen op bezoek, zodat de huiskamer vol is. 

2. Er zijn tien mensen op bezoek. De huiskamer is vol. (doordat) 

Doordat er tien mensen op bezoek zijn, is de huiskamer vol 

3. Hij heeft 5 kilometer hardgelopen. Hij heeft dorst. (zodat) 

Hij heeft 5 kilometer hardgelopen, zodat hij dorst heeft. 

4. Hij heeft 5 kilometer hardgelopen. Hij heeft dorst. (doordat) 

Doordat hij 5 kilometer heeft hardgelopen, heeft hij dorst. 

 

Opdracht 4. Vul in. Kies uit: zodat / doordat 

1. Doordat ik mijn les goed geleerd had, kreeg ik een mooi cijfer. 

2. De bestuurder van de auto keek niet goed uit, zodat hij een aanrijding 

veroorzaakte. 

3. Ik ben vergeten het gas laag te draaien, zodat het eten is aangebrand. 

4. Doordat de kinderen met lucifers speelden, is er brand ontstaan. 

5. Ik kwam te laat, doordat de trein vertraging had. 

6. Ik ben ziek, zodat ik niet kan komen. 


