
 

 

 

Bijzinnen met inversie  

Werkblad 1 (omdat, als, dat, zodra, toen, hoewel) 

 

Opdracht: corrigeer de fouten in de zinnen 

Voorbeeld:  Mijn zoon gaat bij zijn oma logeren, omdat hij vindt dat erg gezellig. = 

Mijn zoon gaat bij zijn oma logeren, omdat hij dat erg gezellig vindt. 

 
 
1. Hij kan morgen niet komen, omdat hij heeft om half elf een afspraak in het ziekenhuis. 

2. Ik was zaterdag een beetje teleurgesteld, omdat het Nederlands elftal verloor met 2-0 van 
Bulgarije. 

3. Je moet niet lachen als ik zeg iets vreemds. 

4. Ik zou nooit naar deze vakantiebestemming gaan, als ik niet zou op het internet gelezen 
hebben dat het de moeite is waard om daarheen te gaan. 

5. Gelukkig heeft de Commissie ingezien dat dat kan niet. 

6. De tekortkomingen worden echter duidelijk zodra men passeert een grens. 

7. De aanmelding werd toegezonden toen het project was bijna voltooid. 

8. De pleinen zijn niet allemaal hetzelfde hoewel ze hebben soortgelijke kleurenschema's. 

9. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u betreedt onze website. 

10. Het Verenigd Koninkrijk heeft deze aanbeveling niet volledig opgevolgd, hoewel de 
informatie was in het programma opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijzinnen met inversie  

Werkblad 2 (nadat, voordat, doordat, als, wanneer) 

 

Opdracht: corrigeer de fouten in de zinnen 

Voorbeeld:  Mijn zoon gaat bij zijn oma logeren, als het is weekend. = Mijn zoon gaat 

bij zijn oma logeren, als het weekend is. 

 

 
1. Nadat ik was voor mijn rijexamen geslaagd, ik heb een auto gekocht. 

2. Voordat mijn moeder heeft mij gebeld, ze had een interessant boek gelezen. 

3. Doordat er is storing, er rijden geen treinen. 

4. Het paradoxale is dat wij voeren dit debat vandaag deels  doordat het Stabiliteitspact 

gewerkt heeft zoals was de bedoeling. 

5. Als ze is verdrietig, ze moet altijd huilen. 

6. Wanneer jij thuiskomt, je moet mij onmiddellijk bellen. 

7. Als jij wilt dat niet, dan wij gaan dat niet doen. 

8. Wanneer het weer wordt mooi, wij gaan zeker naar het strand. 

9. Productiviteitswinsten ontstaan vaak pas lang nadat is een innovatie geïntroduceerd. 

10. De bankgarantie wordt niet vrijgegeven voordat is de gerechtelijke procedure afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzinnen met inversie  



 

 

Werkblad 3 (dat, of, terwijl, sinds, mits, tenzij) 

 

Opdracht: corrigeer de fouten in de zinnen 

Voorbeeld:  Ik vraag me af of ik wil kopen dit boek. = Ik vraag me af of ik dit boek 

wil kopen. 

 

 

1. Ik weet dat het was moeilijk om voor dit examen te slagen. 

2. Ik hoopte dat dat we samen konden uitzoeken. 

3. Mijn docent heeft mij gevraagd of ik was al om met mijn proefexamen klaar om te oefenen. 

4. Wij gaan het even bij de administratie navragen of het is mogelijk om te betalen in 

termijnen. 

5. Ik luister naar de radio terwijl ik maak mijn huiswerk. 

6. Wij fietsen elke dag sinds ik woon in Nederland. 

7. Wij gaan door met de volgende oefening mits jullie hebben geen vragen. 

8. Ik lees een boek terwijl mijn man is aan het opruimen. 

9. Wij gaan door met de volgende oefening tenzij jullie hebben nog vragen. 

10. Morgen gaan we zeker naar het strand tenzij het wordt niet koud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijzinnen met inversie  

Werkblad 4 (dat, of, terwijl, sinds, mits, tenzij) 

 

Opdracht: beëindig de zinnen, gebruik het woord tussen de haakjes. 

Voorbeeld:  Ik vraag me af of … (boek) = Ik vraag me af of ik dit boek wil lezen. 

 

1. Wist je dat … (Nederland)? 

2. Heb je je ooit afgevraagd of … (gezond)? 

3. Wat heb je gisteren gedaan terwijl … (koken)? 

4. Ik fiets veel meer sinds … (Nederland). 

5. Wij gaan morgen hardlopen mits … (regenen). 

6. Wij gaan morgen hardlopen tenzij … (regenen). 

7. Ik kan je eerlijk vertellen dat … (moeilijk). 

8. Jan vroeg of … (werken). 

9. Ik kijk TV terwijl … (eten). 

10. Ik studeer veel sinds … (begon te leren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijzinnen met inversie  

Werkblad 5 (omdat, zodra, toen, hoewel, nadat, voordat, 

doordat, als, wanneer) 

 

Opdracht: beëindig de zinnen, gebruik een werkwoordvorm van ‘zijn’. 

Voorbeeld:  Wij gaan fietsen als … (is) = Wij gaan fietsen als het mooi weer is. 

 

1. Ik kom vandaag niet naar school, omdat … (is). 

2. Ik kom vandaag niet naar school, als … (is).   

3. Ik kom vandaag naar school, zodra … (is).  

4. Ik kwam naar school toen … (was). 

5. Ik kom vandaag naar school, hoewel … (is).  

6. Ik ben gisteren naar school gekomen, nadat … (was).  

7. Ik was gisteren naar school gekomen, voordat … (is).  

8. Ik kwam gisteren niet naar school doordat … (is). 

9. Ik kom vandaag naar school wanneer … (is). 

10. Doordat ik gisteren niet naar school kwam, … (is). 

 

 

 


