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UITLEGKAART E BIJZIN (WOORDVOLGORDE)

Een bijzin wordt gevormd na een conjunctie. Door de conjunctie verandert de woordvolgorde. Een bijzin is nooit alleen, 
maar hoort bij de hoofdzin.

S      = Subject (wie/wat doet iets?)
PV      = Persoonsvorm (het werkwoord dat bij het subject hoort)
V      = Verba (andere werkwoorden dan de PV: infinitieven, participia)
R      = Rest (dat wat tussen de PV of subject en de andere werkwoorden staat)
L      = Laatste zinsdeel (een zinsdeel dat nog na het laatste werkwoord komt)

Let op: niet alle zinnen bestaan uit alle zinsdelen. Een zin hoeft niet altijd een Rest te hebben, of meerdere Verba. Een zin 
heeft wel altijd een PV en een Subject (behalve in de Imperatief).
 

Toen De heer Jansen op dinsdag wakker werd

C S Rest PV & V

Omdat hij geen tijd wilde verliezen

C S Rest PV & V

dat ik iets hoorde

C S Rest PV & V

Net als bij de hoofdzin kan na het laatste werkwoord nog een zinsdeel komen. Bijvoorbeeld een zinsdeel met een prepositie, 
of een vergelijking met ‘dan’.
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C S Rest PV & V L

Het zinsdeel met de prepositie kan ook op andere plekken in de zin staan:
… dat ik iets in de tuin hoorde. of … dat ik in de tuin iets hoorde.

Let op!
In de hoofdzin die na een bijzin komt, vindt inversie plaats. De bijzin heeft dan namelijk de functie van ´iets anders in plaats 
van het subject’:
Toen ik op het feest aankwam, was iedereen al weg.

Komt de bijzin na de hoofdzin, dan vindt geen inversie plaats in de hoofdzin:
Iedereen was al weg, toen ik op het feest aankwam.
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