
Indirecte rede 

Normale zin + vraagzin



Er zijn 2 manieren om een uitspraak van 
iemand uit te drukken (op te schrijven)

Directe rede

1. Lucas zei: "Ik kom."

2. Anna zei: "Ik ga dit boek zeker kopen."

3. Laura zegt: "Ik houd van lezen."

4. "Ik zal je helpen.", antwoordde Jan.

5. "Ik moet morgen om 9.00 uur werken", 

zei Lydia.

6. Ali zei: "Ik weet dat jij dat kan!"

Indirecte rede

1. Lucas zei dat hij komt.

2. Anna zei dat zij dit boek zeker gaat 

kopen.

3. Laura zegt dat ze van lezen houdt.

4. Jan antwoordde dat hij mij zal helpen.

5. Lydia zegt dat ze morgen vanaf 9.00 uur 

moet werken.

6. Ali zei dat hij weet dat ik dat kan.



Opdracht 1: Zet de zinnen in indirecte rede.

1. Jan zegt: "Het gaat vanavond sneeuwen."

2. Jan zegt: "De krant ligt op tafel".

3. Jan zegt: "Vanavond regent het."

4. Jan zegt: "Ik heb veel werk."

5. Jan zegt: "Ik wil volgend jaar graag verhuizen."

6. Jan zegt: "Ik woon liever in de stad."

7. Jan zegt: "Anna wil een cadeau kopen."

8. Jan zegt: "Mijn dochter kan morgen niet naar school, omdat ze ziek is."

9. Jan zegt: "Ik kom morgen niet.“

10. Anna schreeuwde: “Dat moet je niet doen!”



Vraagzinnen (indirecte rede)

Zonder vraagwoorden (gesloten vraag)

1. Jan vroeg: "Ga je mee naar de bioscoop? "

Jan vroeg of je mee naar de bioscoop gaat.

2. Jan vroeg: "Woon je liever in de stad?"

Jan vroeg of ik liever in de stad woon.

Met de vraagwoorden (open vraag)

1. Jan vroeg: "Wanneer ga je boodschappen doen?"

Jan vroeg wanneer je boodschappen gaat doen.

2. Jan vroeg: "Wat eet je 's middags?"

Jan vroeg wat je 's middags eet.

3. Jan vraagt: 'Waar werk jij?"

Jan vraagt waar jij werkt.



Opdracht 2: Zet de vraagzinnen in indirecte rede.
◦ 1. Stefan heeft mij gisteren gevraagd: “Ga je met mij naar de bioscoop?” (gesloten vraag)

◦ 2. Ik heb in de winkel gevraagd: “Wanneer gaan jullie dicht?” (open vraag)

◦ 3. Een monteur vroeg: “Wat gebeurde er met uw kraan? Is uw kraan kapot?” (open + gesloten 

vragen)

◦ 4. Jan wilde weten: “Wanneer gaan alle scholen weer open?” (open vraag)

◦ 5. Hij vroeg mij: “Ben je vandaag jarig?” (gesloten vraag)

◦ 6. “Zullen we samen gaan lunchen?” – vroeg mijn collega. (gesloten vraag)

◦ 7. Ik wilde hem vragen: “Waar ben je geboren?” (open vraag)

◦ 8. De buschauffeur vroeg de man: “Wilt u inchecken?” (gesloten vraag)

◦ 9. Mijn moeder heeft me gevraagd: “Kun jij misschien de  afwas doen? (gesloten vraag)

◦ 10. Het kind heeft zijn moeder gevraagd:  “ Waarom zijn de appels gezond?” (open vraag)



Opdracht 3: Ze de zinnen in directe rede.

Indirecte rede

1.  Ik heb in onze Whatsapp groep gelezen dat wij 
vandaag een toets hebben.

2. Ik heb gehoord dat het examen moeilijk is.

3. Mijn collega vraagt of hij met ons mee mag eten.

4. Mijn zus schrijft dat zij morgen komt.

5. Hij vertelde mij dat hij op vakantie gaat.

6. Deze man zegt dat hij werk zoekt.

7. Het meisje vroeg of ik deze jongen ook aardig vind.

8. Zij heeft geantwoord dat het erg leuk was!

9. Ik heb hem gevraagd of de film interessant was.

10. De moeder vroeg aan haar kind hoe het op school 
was.

Directe rede



Opdracht 4: Zet de zinnen in directe rede.
Indirecte rede

1.) De docent vroeg wat ik moeilijk  aan de 
Nederlandse taal vind.

2) Ik heb beantwoord dat spreken erg moeilijk 
voor mij is.

3.) De docent zegt dat het mogelijk is om  
spreekangst te overwinnen.

4) Ik vroeg aan de docent wat ik moet doen om 
goed te leren spreken.

5) De docent antwoordde dat ik niet bang moet 
zijn om fouten te maken.

6) Ik zei dat ik bang ben dat mensen mij niet 
verstaan als ik spreek.

7) De docent adviseerde me dat ik toch moet 
durven spreken!

Directe rede



Opdracht 5: 
Maak zelf 5 vraagzinnen in indirecte rede. 
Verander de zinnen in directe rede.

Bijvoorbeeld:

1. Ik heb gelezen dat het morgen mooi weer      
wordt.

Ik heb gelezen: “Morgen wordt het mooi weer.”

2. Ik heb gevraagd of het morgen mooi weer wordt.

Ik heb gevraagd: “Wordt het morgen mooi 
weer?“

3. Ik heb gevraagd wanneer het mooi weer wordt.

Ik heb gevraagd: “Wanneer wordt het mooi 
weer?” 

Jouw zinnen: 


