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Kijk eens naar honden. Wat kunnen honden zijn: gevaarlijk, 
gevlekt, oud, zwart: 
Vul nu in: 
de hond is gevaarlijk  de gevaarlijke hond 
de hond is gevlekt   de ……………… hond 
de hond is oud   de ……………… hond 
de hond is zwart   de ……………… hond 
 
Zo kun je ook kijken naar een tafel, een bloem, een stad, een 
rivier, een kind, een leraar enz. 
Kun je hier woorden bij bedenken? 
de ……………… tafel   de ……………… bloem 
de ……………… stad   de ……………… rivier 
het ……………… kind   de ……………… leraar 
	
	

 
een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 
	

Kastje 7c Wat is een 
bijvoeglijk 
naamwoord? 

  
bijvoeglijk naamwoord 

Oefenblad 1 
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Kleur het bijvoeglijk naamwoord blauw: 
De houten deur, de rode plant, het mooie kind, de makkelijke 
les, de glazen bril, de drukke straat, het vieze huis, een 
plastic bal, de boze man  
 
De bijvoeglijke naamwoorden staan niet op de goede plaats. 
Kun jij ze goed schrijven? 
de hete ruit     het strenge paard 
de verwende soep    de wilde ring 
het glazen kind    de gouden agent 
 

de ……………… ruit    het ……………… paard 
de ……………… soep   de ……………… ring 
het ……………… kind   de ……………… agent 
 
 

een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 

  
bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw kleur-
potlood Oefenblad 2 
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zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord 
de man 
de tand 
het huis 
de boef 
de tafel 
de auto 
de appel 
het weer 
het broodje 
het zand 

de oude man 
de ………………………….. tand 
het ………………………… huis 
de ………………………….. boef 
de ………………………….. tafel 
de ………………………….. auto 
de ………………………….. appel 
het ………………………… weer 
het ………………………… broodje 
het ………………………… zand 

	

oude, zure, eiken, snelle, gevaarlijke, knapperige, fijne, 
stenen, gouden, warme  
 
 

een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 
	

Kastje 7c Kies een 
passend woord 
en vul in. Let 
op! Er zijn meer 
mogelijkheden. 

  
bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw 
kleur-
potlood 
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1. De oude man liep door het donkere bos. 
2. Moeder bakt een heerlijke taart. 
3. Jan geeft het dikke boek aan zijn zoon. 
4. De koe graast in de groene wei. 
5. Grootmoeder leest voor uit het mooie 

sprookjesboek. 
6. Wie heeft mijn gele pen van de tafel gepakt? 
7. Het kind maakt een tekening van de rode vaas. 
8. De televisie staat in de grote huiskamer. 
9. Het grote paard springt over het houten hek. 
10. De gekleurde bal rolt over het groene gras. 
11. De snelle auto rijdt door de drukke straat. 
12. De strenge agent geeft een dikke bekeuring. 

 
een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 
Kleur dit blauw. 

 
  

bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw 
kleur-
potlood 
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De lente  
Ik ben altijd weer blij als de lente begint. Als ik wakker word 
schijnt de warme zon al in mijn kamer. Ook de vroege vogels 
fluiten in de groene bomen. Gauw sta ik op en loop naar de 
badkamer. Ik pak een schone handdoek van witte katoen en 
duik onder de koude douche. Fris verschijn ik dan beneden en 
ga de tafel in de zonnige keuken dekken. 
Wanneer we allemaal klaar zijn met eten, ruimen we samen 
de tafel af en ik leg het geblokte kleed in de keukenla. 
Ik pak mijn hippe zwarte tas, geef een dikke kus aan ieder en 
gooi de zware houten voordeur achter me dicht. 
 
 
 
 

zij voegen informatie aan woorden toe, 
zodat je meer komt te weten over wie, wat en hoe 
 

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 
Kleur dit blauw. 

 
  

bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw 
kleur-
potlood 
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Kastje 7c   Toets 
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Welke zin is waar?     waar niet waar  
1. een bijvoeglijk naamwoord      0      0 
vertelt iets over een werkwoord. 
2. een bijvoeglijk naamwoord       0      0 
voegt informatie aan woorden toe. 
 
Welke woorden horen bij elkaar? Maak 2 rijtjes: 
vis, stoute, kool, kind, grote, groene, vette, man 

…………….     …………….    
…………….     …………….    
…………….     …………….    
…………….     …………….    

 
Verzin zelf passende bijvoeglijke naamwoorden:  
Jan ziet een ………….. spin op de ………….. vloer. Hij pakt zijn 
………….. schoen en geeft een ………….. klap op het  ………….. 
beest. 
 

	
	
	
	

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 

  
bijvoeglijk naamwoord 

Toets 
!   ****                   
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Kastje 7c   Antwoorden 
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Kijk eens naar honden. Wat kunnen honden zijn: gevaarlijk, 
gevlekt, oud, zwart  
Vul nu in: 
 
de hond is gevaarlijk  de gevaarlijke hond 
de hond is gevlekt     de gevlekte hond 
de hond is oud   de oude hond 
de hond is zwart   de zwarte hond 
 
Zo kun je ook kijken naar een tafel, een bloem, een stad, een 
rivier, een kind, een leraar enz. 
Kun je hier woorden bij bedenken? Bv. 
 
de houten/ronde tafel  de rode/mooie bloem 
de grote/drukke stad  de lange/schone rivier 
het lieve/ondeugende kind de strenge/fijne leraar 

 
een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 

Kastje 7c Wat is een 
bijvoeglijk 
naamwoord? 

  
bijvoeglijk naamwoord 

Oefenblad 1 
!     ****            
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Kleur het bijvoeglijk naamwoord blauw: 
De houten deur de rode plant, het mooie kind, de makkelijke 
les, de glazen bril, de drukke straat, het vieze huis, een 
plastic bal, de boze man  
 
De bijvoeglijke naamwoorden staan niet op de goede plaats. 
Kun jij ze goed schrijven? 
de hete ruit     het strenge paard 
de verwende soep    de wilde ring 
het glazen kind    de gouden agent 
 
de glazen ruit     het wilde paard 
de hete soep     de gouden ring 
het verwende kind    de strenge agent 

 
een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 

  
bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw kleur-
potlood Oefenblad 2 

!     ****            
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zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord 
de man 
de tand 
het huis 
de boef 
de tafel 
de auto 
de appel 
het weer 
het broodje 
het zand 

de oude man 
de gouden tand 
het stenen huis 
de gevaarlijke boef 
de eiken tafel 
de snelle auto 
de zure appel 
het warme weer 
het knapperige broodje 
het fijne zand 

	
oude, zure, eiken, snelle, gevaarlijke, knapperige, fijne, 
stenen, gouden, warme  
 
 

een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 

Kastje 7c Kies een 
passend woord 
en vul in. Let 
op! Er zijn meer 
mogelijkheden. 

  
bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw 
kleur-
potlood 

Oefenblad 3 
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1. De oude man liep door het donkere bos. 
2. Moeder bakt een heerlijke taart. 
3. Jan geeft het dikke boek aan zijn zoon. 
4. De koe graast in de groene wei. 
5. Grootmoeder leest voor uit het mooie 

sprookjesboek. 
6. Wie heeft mijn gele pen van de tafel gepakt? 
7. Het kind maakt een tekening van de rode vaas. 
8. De televisie staat in de grote huiskamer. 
9. Het grote paard springt over het houten hek. 
10. De gekleurde bal rolt over het groene gras. 
11. De snelle auto rijdt door de drukke straat. 
12. De strenge agent geeft een dikke bekeuring. 

 
een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 
Kleur dit blauw. 

 
  

bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw 
kleur-
potlood 

Oefenblad 4 
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1. De oude man liep door het donkere bos. 
2. Moeder bakt een heerlijke taart. 
3. Jan geeft het dikke boek aan zijn zoon. 
4. De koe graast in de groene wei. 
5. Grootmoeder leest voor uit het mooie 

sprookjesboek. 
6. Wie heeft mijn gele pen van de tafel gepakt? 
7. Het kind maakt een tekening van de rode vaas. 
8. De televisie staat in de grote huiskamer. 
9. Het grote paard springt over het houten hek. 
10. De gekleurde bal rolt over het groene gras. 
11. De snelle auto rijdt door de drukke straat. 
12. De strenge agent geeft een dikke bekeuring. 

 
een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over mens, 
dier of ding: het zieke meisje, of een gouden ring 

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 
Kleur dit blauw. 

 
  

bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw 
kleur-
potlood 

Oefenblad 4 
!      ****            



	
	
	

© 2017 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl/Reinders en Suilen B.V. 

	

 
De lente  
Ik ben altijd weer blij als de lente begint. Als ik wakker word 
schijnt de warme zon al in mijn kamer. Ook de vroege vogels 
fluiten in de groene bomen. Gauw sta ik op en loop naar de 
badkamer. Ik pak een schone handdoek van witte katoen en 
duik onder de koude douche. Fris verschijn ik dan beneden en 
ga de tafel in de zonnige keuken dekken. 
Wanneer we allemaal klaar zijn met eten, ruimen we samen 
de tafel af en ik leg het geblokte kleed in de keukenla. 
Ik pak mijn hippe zwarte tas, geef een dikke kus aan ieder en 
gooi de zware houten voordeur achter me dicht. 
 
 
 
 

zij voegen informatie aan woorden toe, 
zodat je meer komt te weten over wie, wat en hoe 
 

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 
Kleur dit blauw. 

 
  

bijvoeglijk 
naamwoord 

 Nodig: 
blauw 
kleur-
potlood 

Oefenblad 5 
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Welke zin is waar?     waar niet waar  
1. een bijvoeglijk naamwoord      0      X 
vertelt iets over een werkwoord. 
2. een bijvoeglijk naamwoord       X      0 
voegt informatie aan woorden toe. 
 
Welke woorden horen bij elkaar? Maak 2 rijtjes: 
vis, stoute, kool, kind, grote, groene, vette, man 

vette     vis    
stoute     kind    
groene     kool    
grote     man    

 
Verzin zelf passende bijvoeglijke naamwoorden:  
Jan ziet een enge/grote spin op de houten/eiken vloer. Hij 
pakt zijn leren/grote schoen en geeft een flinke/rake klap op 
het griezelige/zwarte beest. 
 	

Kastje 7c Wat is het 
bijvoeglijk 
naamwoord? 

  
bijvoeglijk naamwoord 

Toets 
!   ****                   
 


