
Relatieve bijzin (B2)
waar + voorzetsel

Waarmee/ waarin/ waarop/ waarnaar/ waarover/ 
waartoe/ waarvoor



Wat ga je in deze les leren:

1. Wat zijn relatieve bijzinnen?

2. Welke voorzetsels gebruik je in relatieve bijzinnen?

3. Hoe veranderen voorzetsels in relatieve bijzinnen?

4. Hoe maak je een samengestelde relatieve zin? 

5. “Waar” in zinnen met een locatie, dingen en dieren;

6. “Waar” in zinnen die over een persoon/personen gaat;

7. Uitzonderingen: Wanneer mag je geen ‘waar’ gebruiken?

8. Voorbeeldzinnen met extra uitleg;

9. Opdracht + antwoorden;

10. Werkbladen + antwoordbladen.



Wat zijn relatieve bijzinnen?

Relatieve bijzinnen hebben een duidelijke relatie met de 
hoofdzinnen: De stoel waarop ik zit, is van hout gemaakt.

Relatieve bijzinnen geven extra informatie over het 
onderwerp van een hoofdzin: Ik zit op deze stoel.

Je kan 2 losse zinnen maken van 1 samengestelde relatieve 
(bij)zin: De stoel is van hout gemaakt. Ik zit op deze stoel. 



Hoe maak je een samengestelde relatieve zin?

1. De bank zit nu vol vlekken.

2. De hond lag net op deze bank.

De bank, waar de hond op lag, zit nu vol vlekken.

In een relatieve bijzin staan alle werkwoorden aan het eind!



Waarom  “waarop” in de vorige zin?

De bank zit 
nu vol 

vlekken.

De hond lag net 
op deze bank.

Voorzetsel



“Waar” in combinatie met een locatie, 
dingen en dieren

• Waar + op = waarop

• Waar + over = waarover

• Waar + in = waarin

• Waar + naar = waarnaar

• Waar + voor = waarvoor

• Waar + toe = waartoe

• Waar + met = waarmee



“Waar” in combinatie met 
personen

Waar + met (persoon) = met wie

1. Dit is een meisje waarmee ik vroeger 
in een groep gezeten heb. (fout)

2. Dit is een meisje met wie ik vroeger 
in een groep gezeten heb. (goed)



Voorbeeldzin met ‘waarop’

1. Ik zit op een stoel. (een ding) 

2. De stoel is kapot. 

De stoel waarop ik zit, is kapot.   

De stoel, waar ik op zit, is kapot                

waar + op = waarop



Voorbeeldzin met ‘waarover’

1. Ik spreek over een auto. 

2. De auto is heel duur. 

De auto waarover ik spreek, is heel duur. 

De auto, waar ik over spreek, is heel 
duur.

waar + over = waarover



Voorbeeldzin met ‘waarmee’

1. Ik rijd met een fiets. 

2. De fiets kost 1000 euro. 

De fiets waarmee ik rijd, kost 1000 euro.

De fiets, waar ik mee rijd, kost 1000 euro.

waar + met = waarmee                                        



Voorbeeldzin met ‘waarin’

1. Ik woon in een huis. 

2. Het huis is een huurhuis. 

Het huis waarin ik woon, is een huurhuis.

Het huis, waar ik in woon, is een huurhuis.

waar + in = waarin



Voorbeeldzin met ‘waarnaar’

1. Ik luister naar de muziek. 

2. De muziek is mooi. 

De muziek waarnaar ik luister, is mooi. 

De muziek, waar ik naar luister, is mooi.

waar + naar = waarnaar



Voorbeeldzin met ‘waarvoor’

1. Ik vraag hulp voor de toets. 

2. Ik moet die toets maken. 

De toets waarvoor ik hulp vraag, moet ik maken.

De toets, waar ik hulp voor vraag, moet ik maken.

waar + voor = waarvoor



Voorbeeldzin met ‘waartoe’

1. Het lezen van het boek moet toch gebeuren. 

2. Ik ben er nog niet aan toe gekomen.

Het lezen van het boek waartoe ik nog niet 
gekomen ben, moet toch gebeuren. 

Het lezen van het boek, waar ik nog niet aan toe
gekomen ben, moet toch gebeuren.                                                           

waar + toe = waartoe



Voorbeeldzin met  ‘met wie’ (persoon)

LET OP!

1. Ik sprak met die vrouw. (een persoon)
2. Die vrouw is mijn buurvrouw.

De vrouw met wie ik sprak is mijn buurvrouw.

waar + met (persoon) = met wie



‘Waar’ wordt niet gebruikt in 
combinatie met de volgende 
woorden:

1. Behalve

2. Gedurende

3. Jegens (=tegen; zijn houding 
jegens andere mensen)

4. Wegens, vanwege

5. Omstreeks

6. Ondanks

7. Sinds

8. Rondom

9. Tijdens

10. Volgens

11. Zonder

In combinatie met deze woorden 
wordt bij verwijzing naar zaken het 
woord “welk(e)” gebruikt. 

Bij verwijzing naar personen – “met 
wie”.

1. De gewoontes volgens welke de mens nu leeft, 
hebben de wereld veranderd.

2. Dit is een kookboek zonder welk ik niet kan koken.

3. Dit is de man zonder wie zij niet kan leven.



Personen (met wie, naar wie, over wie,…)

▪ Nogmaals: In combinatie met personen gebruiken we 
geen waar, maar wie.

Dus:     dingen            waar

personen            wie

Voorbeelden:

1. De man met wie ik praat, is mijn leraar.

2. De kinderen naar wie ik de hele tijd heb gekeken, 
spelen in de tuin.

3. De vrouw van wie de boeken hier liggen, is weggegaan.

4. De docent over wie ik goede recensies gelezen heb, is 
nu mijn docent.



Opdracht 1 Maak een samengestelde zin van de twee 
zinnen:

1. Het is een telefoon. Met deze telefoon kun je ook foto's maken.

2. Dat is de fietsenmaker. Hij heeft de fiets bij de fietsenmaker laten 
repareren.

3. Ik wil je even voorstellen aan Wim. Ik heb je vaak verteld over Wim.

4. De nieuwe film draait nu in de bioscoop. Ik heb je over de nieuwe film
verteld.

5. Heb jij de sleutel? Jij kan de deur openen met de sleutel.



Antwoorden:

1. Het is een telefoon.
Met deze telefoon kun je ook foto's maken.

Het is een telefoon waarmee je ook foto's kunt 
maken.

2. Dat is de fietsenmaker.
Hij heeft de fiets bij de fietsenmaker gerepareerd.

Dat is de fietsenmaker bij wie hij de fiets heeft laten 
repareren.

3. Ik wil je even voorstellen aan Wim.
Ik heb je vaak verteld over Wim.

Ik wil je even voorstellen aan Wim over wie ik je vaak 
heb verteld.

4. De nieuwe film draait nu in de bioscoop.
Ik heb je over de nieuwe film verteld.

De nieuwe film waarover ik je heb verteld, draait nu in 
de bioscoop.

5. Heb jij de sleutel?
Jij kan de deur openen met de sleutel.

Heb jij de sleutel waarmee je de deur kan openen?



Nog meer oefenen?

• Maak de opdrachten in je 
werkbladen.

• Corrigeer jezelf met behulp 
van de antwoordbladen.


