
Een passend bijvoeglijk naamwoord gebruiken (vraag 4)
Nadenken over de plaats van bijvoeglijke naamwoorden in een zin 
(vraag 5)

Wat is een bijvoeglijk naamwoord?

Een bijvoeglijk naamwoord vertelt hoe iets of
iemand is. 
Reclamemakers zijn dol op bijvoeglijke 
naamwoorden.

Waar vind ik een bijvoeglijk naamwoord?
Meestal staat een bijvoeglijk naamwoord vóór een 
zelfstandig naamwoord.
Het past zich aan dat zelfstandig naamwoord aan.

een nieuw bankstel   een groot geluk
een nieuwe iPad   een grote deugniet

Soms staat het bijvoeglijk naamwoord ook ‘losʼ. Dan zegt het hoe het 
onderwerp is.

Vandaag ben ik zo vrolijk.

Dan is 'bijvoeglijk' 
zelf een bijvoeglijk 

naamwoord!
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Vul dit fragment aan. Kies zelf bijvoeglijke naamwoorden die in de zin passen. 

Robby probeerde niet naar de  doodskist te kijken. 

Aan de overkant van de  grafkamer ontdekte hij een 

 deur. 

In elke  gang, liet hij een  

muntstuk achter om straks de weg terug te kunnen vinden.

Hij was in paniek, net zoals hij lang geleden zijn  

broertje aan de kust kopje-onder had zien gaan.  Hij dacht aan Ellen. Het 

 meisje met de  

vlechten. Hij moest de  weg terug zien te vinden.

a  Verander deze woordgroepen zodat het bijvoeglijk naamwoord niet meer voor het 
zelfstandig naamwoord staat. 

 Voorbeeld: de houten kast – de kast is van hout

het ijzeren hek 

de eeuwenoude trap 

het geheime laboratorium 

het smalle schietgaatje 

de oude fundamenten 

b  Schrijf de zinnen opnieuw zodat het bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig 
naamwoord staat. Tip! Deze oefening is het omgekeerde van oefening a.

De trappen zijn smal. 

De monnik is blind. 

De torenkamer is donker. 

De lucifers zijn nat. 

Het handschrift is mooi. 

De zonnestraal wordt klein. 
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de smalle trappen
de blinde monnik
de donkere torenkamer
de natte lucifers
het mooie handschrift
de kleine zonnestraal

jongste

juiste
mooie blonde

Het hek is van ijzer.
De trap is eeuwenoud.
Het laboratorium is geheim.
Het schietgaatje is smal.
De fundamenten zijn oud.

bijvoorbeeld
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