
 

 

 

Bijzinnen met inversie  

Werkblad 1 (inversie in hoofdzinnen) 

 

Opdracht: Maak correcte zinnen met de losse woorden. Gebruik inversie. Begin met 

het woord met een hoofdletter. 

Voorbeeld:  mijn zoon – bij zijn – Morgen -gaat - oma – omdat – logeren - hij – dat – 

vindt – gezellig - erg  = Morgen gaat mijn zoon bij zijn oma logeren, omdat hij dat erg 

gezellig vindt. 

 
 

1. gaan studeren – willen – samen – wij – graag – Volgend jaar 

2. Anna – schuldig- voelt - zich – de ruzie met haar zus – vanwege - Vandaag 

3. kunnen – we – Dit jaar – noemen – een succesvol jaar 

4. mijn belofte – nagekomen – Zoals altijd– ben – ik  

5. naar de bioscoop – mijn man en ik – Morgenavond - gaan 

6. trots op – ben – ik – mijn slimme kinderen - Ongetwijfeld 

7. delen – mijn gevoelens – ik – wil – met jou – Indien mogelijk 

8. nooit meer – Samen met kleine kinderen – gaan – zij – naar deze 

vakantiebestemming 

9. niet zo veel nadelen – in samenwerking – ik -zie – Op zich 

10. mijn neus snuiten – regelmatig – ik – moet – Helaas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijzinnen met inversie  

Werkblad 2 (inversie in hoofdzinnen) 

 

Opdracht: Corrigeer de fouten in de zinnen. Gebruik inversie. 

Voorbeeld:  Mijn zoon morgen gaat bij zijn oma logeren, omdat hij dat erg gezellig 

vindt. = Morgen gaat mijn zoon bij zijn oma logeren, omdat hij dat erg gezellig vindt. 

 
1. Morgen ik moet doen het inburgeringsexamen en ik wil veel oefenen. 

2. Volgend jaar de jongste zoon van Anna naar de middelbare school gaat. 

3. Volgende week de directeur van de school wil organiseren een korte vergadering. 

4. Dit jaar wij naar Spanje gaan willen. 

5. Binnen drie dagen dit bedrag op uw bankrekening bijgeschreven wordt. 

6. Over drie jaar graag wil ik aanvragen het Nederlandse paspoort. 

7. Zaterdagavond de politie een vrouw van 40 uit Den Bosch gearresteerd 

heeft. 

8. Gisteren een vrachtwagenchauffeur een reis van 170 km heeft gemaakt. 

9. Vandaag onze docent een leuke les heeft gegeven. 

10. Dit jaar wij helemaal tevreden met onze cijfers zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijzinnen met inversie  

Werkblad 3 (inversie in hoofdzinnen) 

 

Opdracht: Corrigeer de fouten in de zinnen. Gebruik inversie. 

 

                               Vakantie-aanbieding! 

Hier in Spanje de aarde is rood van kleur. Hier Toledo ligt. In de 

middeleeuwen Toledo was de hoofdstad van Spanje. Zonder twijfel Toledo is 

één van de steden met de meeste monumenten. In deze stad u vindt de fijne 

technieken van de Oosterse cultuur. Natuurlijk u bewondert ook de 

schilderijen van El Creco. Voor informatie u kunt bellen naar het Spaans 

Verkeersbureau in Den Haag, tel. 0701122300. 

Graag wij vertellen u meer over onze vakantie-aanbiedingen. Natuurlijk u 

kunt ook direct boeken via onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzinnen met inversie  



 

 

Werkblad 4 (inversie in hoofdzinnen) 

 

Opdracht: Maak correcte zinnen met de losse woorden. Gebruik inversie. Begin met 

het woord met een hoofdletter. 

Voorbeeld:  mijn zoon – bij zijn – Morgen -gaat - oma – omdat – logeren - hij – dat – 

vindt – gezellig - erg  = Morgen gaat mijn zoon bij zijn oma logeren, omdat hij dat erg 

gezellig vindt. 

 

 

1. bijhouden - ik – niet - dit tempo – kan - Helaas 

2. binnengekomen - de man – Net - de kamer – is  

3. willen - meenemen - wij – Morgen - voor jou - een boek – van de bibliotheek  

4. medegedeeld - wij – Gisteren - hebben - u – dit  

5. nagedacht - je – over de vraag - Heb - wel – goed ?  

6. neerzetten – moet- u - het glas – Hier !  

7. opstaan - wij - willen - Om zeven uur – morgen  

8. tegengehouden - de politie - heeft – Vandaag - de actievoerders  

9. terugbrengen - de kinderen – zullen – het speelgoed – Straks  

10. uitgenodigd - zij – op haar verjaardag - heeft – Vandaag - al haar vrienden  

11. inpakken- je moet- Die tas – voor mij - even  

12. dichtdoen – Kunt- u – straks- de ramen ?  

13. innemen - Driemaal daags – moet - deze medicijnen – u  

14. opgeruimd - heeft - de werkster – het hele huis – In één ochtend  

15. tegengekomen - is – hem – tijdens het concert – Gisteravond - mijn zoon 

 

 

 

 

Bijzinnen met inversie  



 

 

Werkblad 5 (inversie in hoofdzinnen) 

 

Opdracht: Corrigeer de fouten in de zinnen. Gebruik inversie. 

 

1. Waarom ik moet herhalen dat elke keer?  

2. In de herfst de bladeren vallen van de bomen? 

3. Eerst je je ga huiswerk maken?  

4. De weg naar het station kunt u mij vertellen?  

5. Mustafa de buren heeft over de problemen verteld? 

6. Jij gisteren nog naar de dokter ben geweest?  

7. Jan zegt dat morgen wordt het mooi weer? 

8. Stond vanmorgen er een enorme file voor de Coentunnel? 

9. Dat zijn oma is vorige week dinsdag overleden heeft mijn buurman verteld? 

10. We gaan nog deze zomer op vakantie? 

 

 

 

 

 

 


