
Welkom bij deze quiz Nederlands!

Test je kennis van de Nederlandse taal.

Idee: laat je ouders, broer of zus de quiz ook maken en kom erachter wie beter is. 

Misschien win je wel 

Het maken van de quiz neemt ongeveer 5-10 minuten in beslag. 



Vraag 1

Vervoeg het werkwoord in onderstaande zin.

‘De dokter … (behandelen) de volgende patiënt.’ 



Vraag 2

In een zin met een naamwoordelijk gezegde kan een 
lijdend voorwerp staan. 

A. Waar
B. Niet waar



Vraag 3

Het werkwoordelijk gezegde bestaat altijd uitsluitend 
uit werkwoorden.

A. Waar
B. Niet waar



Vraag 4

Vervoeg het werkwoord in onderstaande zin.

'De klacht is gisteren door de helpdesk … (afhandelen).'



Vraag 5

Uit hoeveel zinsdelen bestaat onderstaande zin? 

'Splinter Ruiterkamp was een getalenteerde pianist.‘

A. 2
B. 3
C. 4



Vraag 6

Wat is in onderstaande zin het lijdend voorwerp? 

'De arrogante kwast verwerpt lachend de ideeën van zijn 
collega's.' 

A. lachend
B. De arrogante kwast
C. de ideeën



Vraag 7

Wat is in onderstaande zin het lijdend voorwerp? 

'Ondanks alles voel ik een sterke sympathie voor hem.‘

A. ik
B. een sterke sympathie
C. een sterke sympathie voor hem



Vraag 8

Wat is in onderstaande zin het lijdend voorwerp?

'Australië heeft toestemming gegeven voor het lozen van drie 
miljoen kubieke meter baggerslib bij het Great Barrier Reef.‘

A. toestemming
B. het lozen van drie miljoen kubieke meter baggerslib
C. het lozen van drie miljoen kubieke meter baggerslib bij het Great 

Barrier Reef.



Vraag 9

Vervoeg het werkwoord in onderstaande zin.

'… (Worden) je ziek als je zonder jas in de regen loopt?' 



Vraag 10

Benoem in onderstaande zin het naamwoordelijk 
gezegde. 

'Bij die gedachte alleen al wordt hij misselijk.‘

A. wordt
B. wordt misselijk
C. misselijk



Vraag 11

Het naamwoordelijk gezegde geeft een toestand aan.

A. Waar
B. Niet waar



Vraag 12

Benoem in onderstaande zin het meewerkend voorwerp. 

'De topvrouw showde de bekende modejournalisten de nieuwe 
herfstcollectie.‘

A. De topvrouw
B. de bekende modejournalisten 
C. de nieuwe herfstcollectie



Vraag 13

Benoem in onderstaande zin het voorzetselvoorwerp.

'Je moet tegen je medestudenten in de klas niet altijd zo 
opscheppen over je hoge cijfers.‘

A. tegen je medestudenten
B. in de klas 
C. over je hoge cijfers



Vraag 14

Wat is het onderwerp in onderstaande zin?

'Op de Mont Ventoux raakte deze bekende wielrenner in 
ademnood.‘

A. Op de Mont Ventoux 
B. deze bekende wielrenner 
C. in ademnood



Vraag 15

Vervoeg het werkwoord in onderstaande zin.

'Vorige week is hij naar een nieuw appartement … … … 
(verhuizen).'



Ben je er klaar voor? 



Hier komen de 
antwoorden………. 



1. behandelt
2. b. niet waar
3. b. niet waar
4. Afgehandeld
5. 3
6. c. de ideeën
7. b. een sterke sympathie
8. a. toestemming
9. Word
10. b. wordt misselijk
11. a. waar
12. b. de bekende modejournalisten
13. c. over je hoge cijfers
14. b. deze bekende wielrenner
15. verhuisd


