Bedrijvende en lijdende vorm
1. De man koopt de computer.
2. De computer wordt door de man gekocht.
Zin 1 staat in de bedrijvende vorm (actieve vorm).
In deze zin staat
* een werkwoordelijk gezegde (koopt),
* een onderwerp (de man) en
* een lijdend voorwerp (een computer).
Deze zin kun je in de lijdende vorm (passieve vorm) (zin 2) zetten.
Er veranderen dan drie dingen:
1. Het lijdend voorwerp wordt onderwerp.
2. Het onderwerp wordt een bepaling die begint met door.
3. In het gezegde komt een vorm van het hulpwerkwoord worden of zijn te staan.

De tuinlieden spitten de tuin om.

De tuin is door de tuinlieden omgespit.

Niek heeft de boodschappen bezorgd.

De boodschappen zijn door Niek bezorgd.

Eva neemt het fototoestel mee.

Het fototoestel is door Eva meegenomen.

Hij maakt een moeilijke les.

De moeilijke les wordt door hem gemaakt.

Koen vertelt een spookverhaal.

Het spookverhaal wordt door Koen verteld.

Hier zet Thomas de tas neer.

De tas wordt hier door Thomas neergezet.

Jullie hebben dat raadsel opgelost.

Dat raadsel wordt door jullie opgelost.

De dappere ridder verliest de lans.

De lans is door de dappere ridder verloren.

Ik behaal het diploma.

Het diploma is door mij behaald.

De gids wijst de weg.

De weg wordt door de gids gewezen.

We bezoeken de bollenvelden.

De bollenvelden worden door ons bezocht.

De schilder heeft de deur geverfd.

De deur wordt door de schilder geverfd.

De scheidsrechter staakte de wedstrijd.

De wedstrijd wordt door de scheidsrechter gestaakt.

Mijn buurman steekt de vlag uit.

De vlag wordt door mijn buurman uitgestoken.

Hij kijkt “Wie is de Mol”.

“Wie is de Mol” wordt door hem gekeken.

Zij heeft de wedstrijd gewonnen.

De wedstrijd is door haar gewonnen.

De merel bouwt het nest.

Het nest wordt door de merel gebouwd.

De architect heeft onze woning ontworpen.

Onze woning is door de architect ontworpen.

Jij koopt dat boek.

Dat boek wordt door jou gekocht.

Ik eet al het snoep op.

Al het snoep is door mij opgegeten.

Bedankt voor het downloaden van dit document!
Je kunt het gratis delen met iedereen.
Deel je het dan vanuit mijn website?
www.juffrouwfemke.com

Veel plezier met dit document!
Ik zou het leuk vinden als je mijn site bij anderen aanraadt.
Wist je dat je me ook kunt volgen?

