
SCHEIDBARE EN ONSCHEIDBARE 
SAMENGESTELDE WERKWOORDEN

voorkomen, overdrijven,  uitnodigen …



LESVERLOOP:

Wat is het verschil
tussen werkwoorden

en samengestelde
werkwoorden?

Wat zijn scheidbare en 
onscheidbare 

werkwoorden?

Kenmerken van 
scheidbare 

werkwoorden;

Kenmerken van 
onscheidbare 

werkwoorden;

De ‘gouden regel’!

Zinsopbouw 
tegenwoordige tijd 

(een 
werkwoord/meerdere 

werkwoorden)

Zinsopbouw verleden 
tijd

Zinsopbouw voltooide 
tijd

Zinsopbouw te + 
infinitief

Zinsopbouw 
gebiedende wijs

Opdracht + 
antwoorden

Werkbladen + 
antwoordbladen



WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 
WERKWOORDEN EN SCHEIDBARE 

WERKWOORDEN?



SCHEIDBARE WERKWOORDEN ZIJN COMBINATIES 
VAN EEN WERKWOORD MET EEN VOORVOEGSEL:

aankomen
(aan + komen)

binnengaan
(binnen + gaan)

opgeven 
(op + geven)

afspreken 
(af + spreken)

nakijken 
(na + kijken)           

uitleggen 
(uit + leggen)

afgeven 
(af + geven)

invullen 
(in + vullen)



MAAR! EEN SCHEIDBAAR WERKWOORD KAN OOK UIT 2 WOORDEN (GEEN 
VOORVOEGSELS) BESTAAN:

BELANGRIJK: DEZE 2 WOORDEN KUNNEN LOS VAN ELKAAR GEBRUIKT WORDEN

schoonmaken 
(schoon + maken)

binnenkomen 
(binnen + komen)

goedkeuren 
(goed + keuren)

zwartrijden 
(zwart + rijden)

waarnemen 
(waar + nemen)



KENMERKEN VAN SCHEIDBARE WERKWOORDEN

Het werkwoord is in een 
zin gesplitst in twee delen: 

het voorvoegsel en 
het werkwoord. 

Ze staan gescheiden in een 
zin. 

In de tegenwoordige tijd 
en in de verleden tijd staat 

het eerste deel van 
dit werkwoord achteraan 

in een zin.



KENMERKEN VAN ONSCHEIDBARE WERKWOORDEN

Het voorvoegsel en het 
werkwoord worden nooit

van elkaar gescheiden!

Meestal heeft het voltooid 
deelwoord geen voorvoegsel.

Soms komt het voorvoegsel 
vooraan.



D E  ‘ G O U D E N  R E G E L ’

HOE KAN JE  WETEN OF HET WERKWOORD SCHEIDB AAR IS?

Bij de scheidbare 
werkwoorden 
valt de 
klemtoon altijd 
op het 
voorvoegsel!

01
Bijvoorbeeld: 
overdrijven 
De wolken drijven 
over.

Bij de onscheidbare 
werkwoorden valt 
de klemtoon niet
op het 
voorvoegsel, maar 
direct na het 
voorvoegsel!

02
Bijvoorbeeld: 
overdrijven 
Doe niet zo zielig! Je 
overdrijft de 
situatie.



DUS:

Wel klemtoon op 
het voorvoegsel = 

scheidbaar
(voorkomen)

Geen klemtoon op 
het voorvoegsel = 

onscheidbaar
(voorkomen)



ZINSOPBOUW TEGENWOORDIGE TIJD

Onscheidbaar werkwoord

• Zo voorkom je deze vervelende situatie.  (Zo laat je deze vervelende situatie niet 
gebeuren.)

• Zo kun je deze vervelende situatie voorkomen.

Scheidbaar werkwoord

• De man komt bij de rechtbank voor. (De man verschijnt voor de rechter bij de rechtbank.)

• De man moet bij de rechtbank voorkomen.



ZINSOPBOUW VERLEDEN TIJD

Onscheidbaar werkwoord
• Zo voorkwam je deze vervelende situatie.  (Zo liet je deze vervelende situatie niet 

gebeuren.)

• Zo kon je deze vervelende situatie voorkomen.

Scheidbaar werkwoord
• De man kwam bij de rechtbank voor. (De man verscheen voor de rechter bij de 

rechtbank.)

• De man moest bij de rechtbank voorkomen.



ZINSOPBOUW VOLTOOIDE TIJD

Onscheidbaar werkwoord
• Zo ben je deze vervelende situatie voorkomen.  (Zo heb je deze vervelende situatie 

niet laten gebeuren.)

• Zo heb je deze vervelende situatie kunnen voorkomen.

Scheidbaar werkwoord
• De man is bij de rechtbank voorkomen. (De man verschijnt voor de rechter bij de 

rechtbank.)

• De man heeft bij de rechtbank moeten voorkomen.



ZINSOPBOUW TE + INFINITIEF

Onscheidbaar werkwoord
• Je hoef deze vervelende situatie niet te voorkomen. 

Scheidbaar werkwoord
• De man hoeft niet bij de rechtbank voor te komen.



ZINSOPBOUW GEBIEDENDE WIJS

Onscheidbaar werkwoord
• Voorkom deze vervelende situatie! (Laat deze vervelende situatie niet gebeuren!)

Scheidbaar werkwoord
• Kom bij de rechtbank voor! (Verschijn voor de rechter bij de Rechtbank!)



OPDRACHT: 

Zet deze zinnen in de voltooide tijd.

1. De bus komt aan.
2. Ik vind het vervelend dat jij mij onderbreekt.
3. Ik check me op Schiphol in.
4. Ik vermijd deze vervelende mensen.
5. Ik vraag deze informatie na.
6. Ik vul dit formulier in.
7. De postbode geeft de brief af.
8. De patiënt ondergaat een zware operatie.
9. De docent legt de grammaticale regel uit.
10. Ik spreek met jou af.



ANTWOORDEN:

1.  De bus komt aan. - De bus is aangekomen.
2.  Ik vind het vervelend dat jij mij onderbreekt. – Ik vind het vervelend dat jij mij 
onderbroken hebt.
3.  Ik check me op Schiphol in. – Ik heb me op Schiphol ingecheckt.
4.  Ik vermijd deze vervelende mensen. – Ik heb deze vervelende mensen vermeden.
5.  Ik vraag deze informatie na. – Ik heb deze informatie nagevraagd.
6.  Ik vul dit formulier in. – Ik heb dit formulier ingevuld.
7.  De postbode geeft de brief af. – De postbode heeft de brief afgegeven.
8.  De patiënt ondergaat een zware operatie. – De patiënt heeft een zware operatie 
ondergaan.
9.  De docent legt de grammaticale regel uit. – De docent heeft de grammaticale regel
uitgelegd.
10.  Ik spreek met jou af. – Ik heb met jou afgesproken.



WIL JE NOG MEER OEFENEN?

Maak de opdrachten in je werkbladen.

Corrigeer jezelf met behulp van de antwoordbladen.


