
 

 

 

 

Samengestelde werkwoorden 

Werkblad 1 (Scheidbare werkwoorden) 

 

Opdracht: vul het werkwoord in de juiste vorm en op de juiste plaats in. 

Voorbeeld:  (opbellen) Ik je vanavond. = Ik bel je vanavond op. 

 

 
1. (ophouden) Ik word gek van je gezeur. Je moet nu echt! 

2. (doorgaan) Nu ik eerst met mijn werk, en dan ga ik naar huis. 

3. (opzoeken) In de vakantie heb ik al mijn vrienden. 

4. (toenemen) Het financieringstekort is het afgelopen jaar. 

5. (plaatsvinden) Ze zeggen dat de lessen in dat nieuwe gebouw. 

6. (uitleggen) Ik begrijp het niet. Kun je dat nog een keer? 

7. (uitgaan) Als ik, moet ik mijn QR code laten zien. 

8. (aantrekken) Als ik jarig ben, ik meestal mijn mooiste kleren. 

9. (voorkomen) Het vaak dat het in Nederland regent. 

10. (opwarmen) Nadat mijn moeder de soep had, zette ze de pan op tafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Samengestelde werkwoorden 

Werkblad 2 (Onscheidbare werkwoorden) 

 

Opdracht: vul het werkwoord in de juiste vorm en op de juiste plaats in. 

Voorbeeld:  (ondervinden) Ik heb tijdens mijn studie veel problemen. = Ik heb tijdens 

mijn studie veel problemen ondervonden. 

 

 
1. (voorspellen) Het KNMI heeft voor de komende dagen een hittegolf. 

2. (onthouden) Ik weet dat je morgen jarig bent, dat heb ik. 

3. (overtuigen) Hij was ervan dat hij gelijk had. 

4. (vertellen) Je vrouw gisteren dat ze weer zwanger is. Wat een leuke verrassing! 

5. (onderbreken) Ik vind het vervelend dat je me steeds. 

6. (herkennen) Het is niet gek dat je haar niet. Jullie hebben elkaar twintig jaar niet gezien. 

7. (voorkomen) Gelukkig heeft de brandweer dat het huis helemaal afbrandde. 

8. (gebeuren) Gisteren is er een ernstig ongeluk waarbij drie doden zijn gevallen. 

9. (omschrijven) Dit kan de overvaller niet zijn. Hij werd als een jongensachtig type. 

10. (overleggen) We hebben gisterochtend drie uur over de problemen op het werk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samengestelde werkwoorden 

Werkblad 3 (Scheidbare en onscheidbare werkwoorden) 

 

Opdracht: vul het werkwoord in de juiste vorm en op de juiste plaats in. 

Voorbeeld:  (nakijken) Ik je opdracht. = Ik kijk je opdracht na. 

 

 
1. (meebrengen) Omdat je jarig bent, heb ik bonbons voor je. 

2. (aanstaan) Als je langs de huizen loopt, zie je dat bijna overal de tv. 

3. (veranderen) Wat is er aan jou? Ben je naar de kapper geweest of heb je een nieuwe bril? 

4. (oplossen) Eindelijk zijn al mijn problemen. 

5. (ondersteunen) De wandelaars, die bijna uitgeput waren, elkaar zo goed als ze konden. 

6. (overlijden) Vorige week is zijn schoonmoeder op 89-jarige leeftijd. 

7. (verrassen) Voor mijn verjaardag heeft mijn man mij met een etentje. 

8. (nadenken) Stil nou toch! Ik probeer. 

9. (overdrijven) Waarom wil je je collega zo’n duur cadeau geven? Je niet een beetje? 

10. (uitnodigen) Toen hij jarig was, hij veel vrienden voor zijn verjaardag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samengestelde werkwoorden 

Werkblad 4 (Scheidbare en onscheidbare werkwoorden) 

 

Opdracht: vul het werkwoord in de juiste vorm en op de juiste plaats in. 

Voorbeeld:  (overdrijven) Je niet? = Overdrijf je niet? 
 

 

1. (ondervragen) De verdachte is urenlang door de politie. 

2. (ervaren) Ik heb de zomercursus als erg gezellig. 

3. (opwarmen) Nadat mijn moeder de soep had, zette ze pan op tafel. 

4. (afstuderen) Nadat Pieter aan de hogeschool was, begon hij meteen met werken. 

5. (ondergaan) De patiënt gisteren een zware hartoperatie en werd daarna naar de intensive 

care gebracht. 

6. (aanmelden) Voordat ik me voor een vervolgstudie aan de universiteit heb, had ik 2 jaar 

Nederlandse taal gestudeerd. 

7. (inleveren) Ik mijn huiswerk altijd zo snel mogelijk, zodat ik op tijd ben. 

8. (nakijken) Ik mijn huiswerk eerst zelf goed en lever het een dag later in. 

9. (doorsturen) Ik mijn mails altijd direct naar vrienden of collega’s. 

10. (klaarleggen) Mijn dochter elke avond al haar kleren voor de volgende ochtend.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samengestelde werkwoorden 

Werkblad 5 (Scheidbare en onscheidbare werkwoorden) 

 

Opdracht: corrigeer de fouten in de zinnen. Schrijf de zinnen foutloos over. 

Voorbeeld:  Ik opbel je vanavond. = Ik bel je vanavond op. 
 

 

1.  Voordat ik mijn Nederlandse mails stuur door, laat ik ze eerst controleren door een vriend 

of een collega. 

2. Mijn zus bedenkt pas ’s ochtends wat zij die dag zal trekken aan. 

3. Als ik van iemand geld leen, wil ik dan die persoon betalen zo snel mogelijk terug. 

4. Indien wij aan het eind van de maand geld houden over, uitgeven we het liefst aan de 

inrichting van ons huis. 

5. Als we te veel gekookt hebben en eten hebben over, bewaren we de rest voor de volgende 

dag of geven we het aan de buren. 

6. Ik ophoud pas met Nederlands leren als ik alles perfect begrijp en vloeiend Nederlands 

kan spreken. 

7. Sommige mensen tegenkunnen er niet om onder stress te werken. Dat volhouden ze niet 

lang. 

8. Ik ken de mensen die het juist als een uitdaging vinden om onderwerken te stress. Het 

stimuleert ze om tot betere prestaties te komen. 

9. Mijn moeder uitstapte een halte te vroeg. 

10. Er heeft een ongeluk gevonden plaats.  

 

 

 

 


