
 

 

 

Relatieve bijzinnen met ‘waar + voorzetsel’ 

Werkblad 1  

 

Opdracht: maak een samengestelde zin van de twee zinnen. 

Voorbeeld: Het is een telefoon. Met deze telefoon kun je ook foto's maken.  =  

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

 
 

1. Dit is zijn vriendin. Hij woont met zijn vriendin samen. 

2. Dit is zijn collega. Hij is erg gesteld op zijn collega. 

3. In het café wordt vaak gevochten. We hebben gisteren iets gedronken in het café. 

4. Ik praat met een man. Deze man is mijn leraar. 

5. De kinderen spelen in de tuin. Ik heb de hele tijd naar deze kinderen gekeken. 

6. De vrouw is weggegaan. Haar boeken liggen hier. 

7. Deze  docent is nu mijn docent. Ik heb over hem goede recensies gelezen. 

8. Ik zit op de stoel. Deze stoel is van hout gemaakt. 

9. De les was erg leerzaam. Na deze les heb ik nog met mijn docent gesproken. 

10. Ik had het gisteren over de film. Deze film is nu in de bioscoop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relatieve bijzinnen met ‘waar + voorzetsel’ 

Werkblad 2  

Opdracht: kies het juiste antwoord 

1. Het hotel ……. we logeerden, had geen zwembad. 

 a) waarop 

 b) waarin 

 c) in wie 

 d) waarmee 

2. We wachtten op de bus …… wij naar school zouden gaan.  

a) waarmee 

b) op wie 

c) bij wie 

3. De lift ……. we naar boven moesten, was kapot. 

 a) met wat 

 b) waarbij 

 c) waarin 

 d) waarmee 

4. De televisie ……. we keken, had geen geluid. 

 a) naar wat 

 b) waarnaar 

 c) waaraan 

 d) waarop 

5. De badkamer ……. wij ons wasten, was niet schoon. 

 a) in wat 

 b) waarop 

 c) in welk 

 d) waarin 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relatieve bijzinnen met ‘waar + voorzetsel’ 

Werkblad 3  

 

Opdracht: maak een samengestelde zin van de twee zinnen. 

Voorbeeld: Het is een telefoon. Met deze telefoon kun je ook foto's maken.  =  

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

 
 

1. Alle foto’s zijn verdwenen. Hij stond op deze foto’s 

2. Dit is het dorp. Hij is daar opgegroeid. 

3. De tweede foto vind ik de mooiste. Zijn moeder is te zien op deze foto. 

4. In Den Bosch staat het huis te koop. Erik is daar opgegroeid. 

5. Ze houden juist van dat soort humor. Ik kom daarvandaan. 

6. De stoel is kapot. Ik zit op deze stoel. 

7. De vrouw was haar nieuwe buurvrouw. Ze ging met haar naar de bioscoop. 

8. Het programma is het journaal. Ik kijk naar dit programma. 

9. De trein is vanavond erg vol. Ik ga altijd met deze trein naar mijn werk. 

10. De stad is erg mooi. Wij wonen daar nu al 2 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relatieve bijzinnen met ‘waar + voorzetsel’ 

Werkblad 4  

 

Opdracht: maak twee varianten van de samengestelde zin van de twee zinnen. 

Voorbeeld: Het is een telefoon. Met deze telefoon kun je ook foto's maken.  =  

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

                   b. Het is een telefoon waar je ook mee foto’s kunt maken. 
 

 

1. Zijn vak is architectuur. Hij is goed in dit vak. 

2. Hij is nu eindelijk getrouwd met de vrouw. Hij houdt van haar al 5 jaar. 

3. Ze kent de man nog van school. Ze is onlangs met hem getrouwd. 

4. De collega gaat deze week op vakantie. Ik werk met hem samen. 

5. Op het feest waren heel veel mensen. Wij zijn daar geweest. 

6. Het lawaai stopt pas om 18.00 uur. Ik heb de hele dag last van dit lawaai.  

7. Je vertelde zo enthousiast over dit boek. Het boek is me ook bevallen. 

8. Ze is een aardige vrouw. Je kunt met haar altijd gezellig kletsen. 

9. De mensen gaan zelf in een flat wonen. We hebben het huis gekocht van 

deze mensen. 

10. Zij is een trouwe vriendin. Je kunt altijd op haar rekenen. 

 

 

 

 

 

 

Relatieve bijzinnen met ‘waar + voorzetsel’ 



 

 

Werkblad 5  

 

Opdracht: maak twee varianten van de samengestelde zin van de twee zinnen. 

Voorbeeld: Het is een telefoon. Met deze telefoon kun je ook foto's maken.  =  

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

                   b. Het is een telefoon waar je ook mee foto’s kunt maken. 
 

 

1. Mijn kat lag op de stoel. De stoel is nu vies. 

2. Het tempo is nog lager dan dat van mijn kleine zusje! Jij fietst in dit tempo. 

3. De jongens zijn allemaal achttien jaar en ouder. We gaan met ze op vakantie. 

4. Ik ga deze wedstrijd zeker winnen. Voor deze wedstrijd moet ik veel oefenen. 

5. De pan is nog niet afgewassen. Ik wil in deze pan een eitje bakken. 

 

 


