
 

 

 

Werkwoordspelling 
Een leerarrangement* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Checklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omcirkel wat van toepassing is: ‘ja’ of ‘nee’. Kies bij twijfel ‘nee’. 

 Ik weet hoe ik een pv van een overig werkwoord onderscheid.    Ja/nee 

 Ik herken alle werkwoordsvormen: pvtt, pvvt, vd, od, inf. & gw.    Ja/nee 

 Ik kan de persoonsvorm tegenwoordige tijd herkennen en vervolgens 

goed spellen. Bv: ‘word’ vs. ‘wordt’.                 Ja/nee 

 Ik kan de persoonsvorm verleden tijd herkennen en vervolgens goed 

spellen. Bv: ‘stichtte’ vs. ‘stichtten’.           Ja/nee    

 Ik kan het voltooid deelwoord herkennen en vervolgens goed spellen.  

Bv: ‘geschrobd’ vs. ‘schoongemaakt’           Ja/nee 

 Ik kan het onvoltooid deelwoord goed spellen. Bv: ‘wachtend’    Ja/nee  

 Ik kan de infinitief goed spellen. Bv: ‘(ik moet) wachten’    Ja/nee 

 Ik kan de gebiedende wijs herkennen en vervolgens goed spellen.   

Bv: ‘Word … !’              Ja/nee 

 

Bekijk de bijbehorende theorie achterin. Lees de theorie en check je deze kunt 

uitleggen aan jezelf. Pas als dat zo is, begrijp je de stof echt!  

Doel: bewust worden wat ik allemaal moet kunnen. 



 

2. Rijk worden van werkwoordspelling? 

a. Amir, pizzabezorger, krijgt van zijn baas een bestelling mee met een briefje 

erop: ‘Van Reem. Betaald 20,-‘ De jongen bezorgt de pizza en komt terug. De 

baas vraagt naar de 20,-, maar Amir wijst naar het briefje. ‘Die was toch al 

betaald?’ 

Leg uit hoe dit misverstand tot stand is gekomen. Wat heeft dit te maken 

met spelling? En wie heeft in jouw ogen gelijk, Amir of de baas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b. Ook de volgende is een spelfout met mogelijk financiële gevolgen. Bekijk 

de afbeelding hieronder. Met welke verwachting komen de bewoners van 

deze straat thuis van hun werk? Welke fout is hier gemaakt? Leg uit en 

verbeter de fout. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Doel van deze oefening: ik vorm een onderbouwde mening over het belang 

van werkwoordspelling.  



 

3. Het gebeurd…t vaker! 

Fout gespelde werkwoorden tref je overal, zelfs in kranten. Let er maar eens op. 

Hieronder vind je vier voorbeelden (A t/m D) van de fout die misschien wel het 

meest gemaakt wordt.  

a. Verbeter de fout gespelde werkwoorden in A t/m D. 

b. Welke twee werkwoordsvormen worden hier door elkaar gehaald? Kies 

uit: pvtt, pvvt, voltooid deelwoord, onvoltooid deelwoord, infinitief of 

gebiedende wijs. 

c. Leg uit waarom deze fout vaak gemaakt wordt. Noem zeker twee redenen. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A.      B. 

  

C.      D. 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: ik herken de meest voorkomende fout in werkwoordspelling. 

3.



 

 Pv’s spotten! 

Bij werkwoordspelling is het belangrijk dat je doorhebt of het een persoonsvorm 

is of niet. Dat kan met behulp van de tijdsproef. Verander de zin van tijd; het 

werkwoord dat verandert, is de persoonsvorm.  

In de instructie hierboven zijn de onderstreepte werkwoorden pv. Check: als je 

de instructie van tijd verandert, krijg je ‘was’, ‘doorhad’, ‘kon’, etc. 

a. Lees het onderstaande artikel ‘Per ongeluk spacecake geserveerd bij 

Duitse begrafenis’ en markeer alle pv’s groen.  

b. Omcirkel het onderwerp dat bij elke pv hoort. 

c. Waarom heet dit type werkwoord ‘persoonsvorm’? 

d. Zoek nu alle werkwoorden die géén pv zijn en markeer deze roze. 

e. Welke drie werkwoorden uit deze opdracht zou je gemakkelijk verkeerd 

kunnen spellen? Leg uit waarom deze. Leg uit wat de bijbehorende regel 

is.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Competitievariant:  

 wie vindt in 3 minuten de meeste pv’s? Hoeveel zijn dit er? 

 wie vindt het langste gezegde? (= pv + alle werkwoorden die bij de pv 

horen) 

 

 

Doel: ik leer herkennen of een werkwoord pv is of een overig werkwoord.  

4.

1

2

3.



 

Per ongeluk spacecake geserveerd bij een 

Duitse begrafenis 

29 oktober 2019  

 

Bij de condoleance van een begrafenis in het Duitse Wiethagen is per ongeluk 

spacecake geserveerd. Dertien personen die dachten dat ze normale cake aten, 

werden misselijk of duizelig, meldden diverse Duitse media afgelopen dinsdag. 

De condoleance vond plaats in een restaurant in het dorp in het noorden van 

Duitsland. De spacecake werd meegebracht door de medewerker die 

verantwoordelijk is voor de cakes. 

De medewerker vroeg haar achttienjarige dochter een cake te bakken, zoals ze wel 

vaker deed. Deze werd vervolgens in de vriezer bewaard. De moeder nam per 

ongeluk een ingevroren spacecake, die ook door de dochter was gemaakt, mee naar 

haar werk. 

Gasten aten de spacecake zonder te weten dat er wiet in was verwerkt. Volgens 

Duitse media kregen dertien personen, onder wie de weduwe, te maken met 

symptomen als misselijkheid en duizeligheid. Een van hen zou door een ambulance 

naar het ziekenhuis zijn gebracht. Meerdere personen gingen zelf naar de eerste hulp. 

Het incident vond in augustus plaats, maar is uit respect voor de nabestaanden niet 

eerder door de politie naar buiten gebracht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de 

achttienjarige vrouw. Ze wordt onder meer verdacht van het toebrengen van 

gevaarlijk lichamelijk letsel en overtreding van de drugswet. 

Bron: https://www.nu.nl/opmerkelijk/6007507/per-ongeluk-spacecake-geserveerd-

bij-begrafenis-in-duits-wiethagen.html, geraadpleegd op 1510-02-2020



 

5. Herken de vorm 

Om een werkwoord goed te spellen, moet je weten welke vorm het heeft. Lees de 

zinnen hieronder: 

i. Barry proeft een Triple Mocha Frappuccino bij Starbucks. 

ii. Barry proefde een Triple Mocha Frappuccino bij Starbucks. 

iii. Barry heeft een Triple Mocha Frappuccino geproefd bij Starbucks. 

iv. De Triple Mocha Frappuccino proevend, leest Barry zijn nieuwe 

berichten. 

v. Barry wilde de Triple Mocha Frappuccino van Starbucks toch eens 

proeven. 

vi. ´Proef die Triple Mocha Frappuccino van Starbucks ook eens´, zei Barry. 

Er zijn twee typen werkwoorden: pv’s en overige werkwoorden. Om de pv’s te 

vinden, kun je de tijdsproef doen. 

a. Markeer in zin i en ii de persoonsvorm groen. Doe hetzelfde voor zin iii t/m vi. 

b. Een persoonsvorm past zich aan aan het onderwerp. Omcirkel het onderwerp 

in bovenstaande zinnen. 

c. Markeer de overige werkwoorden roze.  

d. Welke drie werkwoorden hierboven zijn pvtt? En hoe weet je dit? Met andere 

woorden: wat zijn de kenmerken van een pvtt?  

e. Welke drie werkwoorden hierboven zijn pvvt? Hoe weet dit?  

f. Welk werkwoord hierboven is voltooid deelwoord? Hoe weet je dit? 

g. Welk werkwoord hierboven is onvoltooid deelwoord? Hoe weet je dit? 

h. Welk werkwoord hierboven is infinitief? Hoe weet je dit? 

i. Welk werkwoord hierboven is gebiedende wijs? Hoe weet je dit? 

 
Pvtt: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pvvt: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vd: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Od: _____________________________________________________________________ 

Inf.: _____________________________________________________________________ 

Gw:   _____________________________________________________________________

  

Doel: ik herken de verschillende vormen van werkwoorden. 

van het werkwoord



 

6. Ken de regels! 

Wanneer je de vorm  van een werkwoord herkent, hoef je enkel de juiste regel 

toe te passen. Lees de volgende zinnen: 

i. Lars besteedt bakken geld aan in-game aankopen. 

ii. Lars en zijn zusje besteden bakken geld aan in-game aankopen. 

iii. Vroeger besteedde Lars bakken geld aan in-game aankopen. 

iv. Lars en zijn zusje besteedden bakken geld aan in-game aankopen. 

v. Lars heeft geprobeerd in-game aankopen te doen met de creditcard van 

zijn moeder.  

vi. Lars probeert geld te besteden met de creditcard van zijn moeder.  

vii. Lars probeerde geld te besteden via de creditcard van zijn moeder.  

viii. ‘Besteed toch niet zoveel van mijn geld aan in-game aankopen`, zei z`n 

moeder. 

ix. ‘Dit bestede geld komt nooit meer terug.’ 

 

a. Markeer in zinnen i t/m x de persoonsvorm. 

b. Een persoonsvorm past zich aan het onderwerp aan. Omcirkel het onderwerp 

in alle zinnen. 

c. Markeer de overige werkwoorden roze.  

d. Vul het onderstaande schema in. Zet alle varianten van ‘besteden’ en 

‘proberen’ uit de zinnen hierboven op de juiste plek. Noteer vervolgens de 

regel die de vorm verklaart. 

e. Eén variant van ‘besteden’ is geen werkwoord, maar een bijvoeglijk 

naamwoord. Je spelt dat zo kort mogelijk, net als ‘rode’. Welke vorm in welke 

zin is dit?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                       

Doel: ik ken de regels van de werkwoordspelling. 



 

                         

                                        Werkwoord 

        

 

 

 

                                                                

    Persoonsvorm        Overige werkwoorden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsvorm tegenwoordige tijd (pvtt) 

 

Persoonsvorm verleden tijd  (pvvt) 

 

 

Voltooid deelwoord (vd) 

 

 

 

 

 

 

Gebiedende wijs (gw) 

 

 

Infinitief {inf}

Onvoltooid deelwoord

P persoonsvorm I Infinitief  V Voltooid deelwoord



 

7.  Veelvoorkomende fouten 

Werkwoordspelling is gemakkelijk, als je de vorm herkent. Wanneer gaat het 

dan toch fout? Dat gebeurt wanneer twee schrijfwijzen op elkaar lijken.  

 

 

Kwestie 1: persoonsvorm vs. voltooid deelwoord (‘gebeurt’ vs. ‘gebeurd’) 

 

i. Het gebeurt vaak dat deze sterspeler te laat op training komt.  

ii. Dat hij dronken arriveert, is gelukkig nooit gebeurd. 

 

a. Leg uit waarom je de éne keer ‘gebeurt’ schrijft en de andere keer ‘gebeurd’.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b. Noteer de hieronder juiste vorm van het werkwoord:  

iii. Sterre is op jonge leeftijd naar Duiven …………………. (verhuizen). 

iv. Nu Sterre naar Dordrecht …………………. (verhuizen), valt onze 

vriendengroep definitief uit elkaar. 

 

c. Maak zelf twee zinnen met het werkwoord ‘bewaren’, waarbij je de éne keer  

‘bewaart’ spelt, de andere keer ‘bewaard.’ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kwestie 2: persoonsvorm tegenwoordige tijd (‘word’ vs. ‘wordt’) 

 

v. Word je blij als ik je vertel dat Ferrari gediskwalificeerd is? 

vi. Het is schokkend nieuws dat Ferrari wordt gediskwalificeerd. 
 

d. Leg uit waarom je de éne keer ‘word’ schrijft en de andere keer ‘wordt’. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Doel: ik herken de grootste valkuilen van de werkwoordspelling. 



 

e. Noteer hieronder de juiste vorm van het werkwoord.  

vii. Van zo’n dansfeest  …………………. (houden) ik enorm.  

viii. Maar mijn zus  …………………. (houden) er totaal niet van.’ 

 

f. Maak zelf twee zinnen met het werkwoord ‘vinden’, waarbij je de éne keer  

‘vind’ spelt, de andere keer ‘vindt’. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kwestie 3: persoonsvorm verleden tijd (‘stichtte’ vs. ‘stichtten’) 

 

ix. In de tiende eeuw na Christus stichtte de Erik de Rode de eerste 

Vikingkolonie op Groenland. 

x. Twee eeuwen later lieten de Vikingen enkel ruïnes achter en stichtten ze 

elders hun nederzettingen.’ 
 

g. Leg uit waarom je de éne keer ‘stichtte’ schrijft en de andere keer ‘stichtten’. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

h. Noteer hieronder de juiste vorm van het werkwoord.  

xi. Een vader en zes kinderen uit Drenthe ………………….  (wachten) 

jarenlang op het einde der tijden.  

xii. Waarom de man hierop  ………………….  (wachten) en zijn kinderen 

indoctrineerde is nooit bekend geworden. ’ 

 

i. Maak zelf twee zinnen met het werkwoord ‘vermoeden’, waarbij je de éne 

keer  ‘vermoedde’ spelt, de andere keer ‘vermoedden.’ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Kwestie 4: twijfel over –d of –t (‘geschrobd’ vs. ‘schoongemaakt’) 

 

xiii. Onze huishoudster heeft vandaag urenlang de vloer geschrobd.  

xiv. Dat ze na het feest van gisteren ook de wc’s nog heeft schoongemaakt, is 

een wonder. 

 

j. Leg uit waarom je ‘schoongemaakt’ schrijft met een ‘-t’, maar ‘geschrobd’ met 

een ‘-d’. Welke vorm heb je? Welke regel pas je toe? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

k. Noteer de hieronder juiste vorm van het werkwoord:  

xv. De handel in Engeland heeft in 2019, in de aanloop naar de Brexit, een 

dramatisch jaar  …………………. (beleven). 

xvi. Maar Johnson stelt dat alles goedkomt en de economische problemen 

binnen een jaar …………………. (fixen) zullen zijn. 

 

l. Maak zelf een zin met het werkwoord ‘straffen’ en een zin met het werkwoord 

‘beloven’ als voltooid deelwoord. Gebruik het voltooid deelwoord. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Zelftest 1 

 

Maak de volgende zelftest. Vul de juiste vorm van elk werkwoord in. 

1. Acht Nederlandse restaurants zijn maandag jongstleden ………………….  

(belonen) met een Michelinster. 

2. Dit ritueel, dat ………………….  (worden) ………………….  (vormen) door 

een officiële bekendmaking en alle persaandacht daaromheen,  

………………….  (herhalen) zich jaarlijks. 

3. Eén ster is iets wat een restaurant toch echt wel ………………….  

(onderscheiden) van een modaal eetcafé. Twee sterren is zeldzaam. 

4. Maar de hoogste eer ………………….  (gelden) voor restaurants met drie 

sterren, waarvan men er in Nederland slechts enkele ………………….  

(koesteren). 

5. De Librije uit Zwolle bijvoorbeeld ………………….  (worden) tot deze 

zeldzame driesterrenrestaurants ………………….  (rekenen). 

6. Exact vier jaar geleden ………………….  (stellen) een journalist deze vraag 

aan eigenaar Jonnie Broer: ‘………………….  (houden) je het voor mogelijk 

dat het vandaag eindelijk ………………….  (gebeuren)?’ 

7. De eigenaar ………………….  (smachten) volgens insiders al jaren naar 

deze erkenning.   

8. Broer sprak: ‘…………………. (houden) alsjeblieft op. Ik …………………. 

(vinden) het een ………………….  (enerveren) idee, maar durf er niet over 

te speculeren.’ 

9. ‘Onze gerechten ………………….  (bereiden) ik met passie, maar verder 

leef ik met de dag.’ 

10. Niet lang nadat hij dit ………………….  (zeggen) ………………….  (hebben),  

………………….  (barsten) het feestgedruis los. 

 

 

 

 

 

Doel: ik test mezelf en bepaal waar ik sta. 



 

9. Reflectie 

 

a. Kijk de zelftest na en verbeter de fouten in een andere kleur pen, 

bijvoorbeeld rood. 

b. Noteer bij de fout gespelde werkwoorden de vorm én de bijpassende 

regel. Gebruik hiervoor een derde kleur pen, bijvoorbeeld groen. 

Kies of je jouw feedback in groen hierboven bij de opdracht schrijft of 

hieronder in het schema.  

 

 

Werkwoord goed overgenomen en 

onderstreept: 

 

 

Vorm en regel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: ik leer van mijn gemaakte fouten. 



 

10. Checklist 

 

Omcirkel wat van toepassing is: ‘ja’ of ‘nee’. Kies bij twijfel ‘nee’. 

 Ik weet hoe ik een pv van een overig werkwoord onderscheid.    Ja/nee 

 Ik herken alle werkwoordsvormen: pvtt, pvvt, vd, od, inf. & gw.    Ja/nee 

 Ik kan de persoonsvorm tegenwoordige tijd herkennen en vervolgens 

goed spellen. Bv: ‘word’ vs. ‘wordt’.                 Ja/nee 

 Ik kan de persoonsvorm verleden tijd herkennen en vervolgens goed 

spellen. Bv: ‘stichtte’ vs. ‘stichtten’.           Ja/nee    

 Ik kan het voltooid deelwoord herkennen en vervolgens goed spellen.  

Bv: ‘geschrobd’ vs. ‘schoongemaakt’           Ja/nee 

 Ik kan het onvoltooid deelwoord goed spellen. Bv: ‘wachtend’    Ja/nee  

 Ik kan de infinitief goed spellen. Bv: ‘(ik moet) wachten’    Ja/nee 

 Ik kan de gebiedende wijs herkennen en vervolgens goed spellen.   

Bv: ‘Word … !’              Ja/nee 

 

 

 
 

 

Hoe heb je gewerkt, vind je zelf? Wat gaat er goed en wat minder? Wat kan je 

vervolgstap zijn? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Doel: ik schat op basis van de gemaakte opdrachten in waar ik sta. 



 

Tweede leerpad 
 

11. Even ophalen! 

Hieronder staat een leeg schema werkwoordspelling. Gebruik hiervoor de 

werkwoorden ‘beleven’, ‘vergroten’ en ‘worden’.  Check of je het jezelf kunt 

uitleggen. 

a. Vul alle vormen van de genoemde werkwoorden in het schema in. Maak 

eventueel een minizinnetje, om het de vorm duidelijk te maken. 

b. Noteer bij elk werkwoord welke regel je toepast om het juist te schrijven. 

Je kunt in met zwart noteren wat je weet, met rood verbeteren wat fout is en met 

groen aanvullen wat je niet meer wist. Check daarvoor het schema in de theorie. 

  

Doel: ik haal de regels op en onthoud ze. 



 

            

                                        Werkwoord 
        

                                                                

    Persoonsvorm        Overige werkwoorden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsvorm tegenwoordige tijd (pvtt) 

    

 

 

 

Persoonsvorm verleden tijd  (pvvt) 

 

 

Voltooid deelwoord (vd) 

 

 

 

 

 

 

Gebiedende wijs (gw) 

 

 

Infinitief {inf}

Onvoltooid deelwoord 
(zo kort mogelijk)



 

12. Breinbrekers 

 

Het werkwoord kent verschillende grammaticale vormen: pvtt, pvvt, vd, od, inf. & 

gw. 

 

a. Welke werkwoordsvorm hoort er grammaticaal niet bij? 

a. recyclet 

b. gebaart 

c. raad 

d. uitgesloofd  
 

b. Welke werkwoordsvorm hoort er grammaticaal niet bij? 

a. verlootten 

b. onthield 

c. vreesden 

d. gebeurd  

 

c. Welke werkwoordsvorm hoort er grammaticaal niet bij? 

a. geweerd 

b. ontrafeld 

c. beleeft  
d. gesticht 

 

d. Welke werkwoordsvorm hoort er grammaticaal niet bij? 

a. startten 

b. bevroren 

c. klaagden 

d. ontmoeten  

 

e. Welke werkwoordsvorm hoort er grammaticaal niet bij? 

a. vertelt   

b. ontmoedigd 

c. gestart 

d. beloofd 
 

 

Doel: ik herken de grammatica achter de werkwoordsvormen. 

herken hoe het werkwoord is gevormd



 

f. Welke woorden kunnen allemaal persoonsvormen tegenwoordige tijd zijn? 

a. recyclet, raad, uitgesloofd 

b. verbreedt, verzacht, bewerkt 

c. redde, belooft, onthoud 

d. beloofd, lopend, verwacht 

 

g. Welk(e) woord(en) kan/kunnen zowel persoonsvorm als voltooid deelwoord 

zijn? 

a. vergeten 

b. geloofd 

c. gegeten 

d. onthoofden 

 

h. Welk rijtje werkwoorden bestaat uit woorden die altijd voltooid deelwoord 

zijn? 

a. gebeurd, gebaart, geboden 

b. verward, belooft, onthand 

c. gecombineerd, gewaakt, geleerd 

d. gebeurt, gekend, beloofd 

 

 

i. Welk rijtje werkwoorden bestaat uit woorden die altijd persoonsvorm zijn, 

maar nooit voltooid deelwoord? 

a. vergeten, sliepen, wist 

b. weet, ontloopt, vergalde 

c. eten, verstapt, controleert 

d. stopte, geloofd, werkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Werkwoorden uit het Engels 

 

Als je uitgaat van de stam, pas je bij werkwoorden uit het Engels precies dezelfde 

regels toe als bij andere werkwoorden: ik game, jij gamet, wij gamen, ik gamede, 

etc.  

 

Soms blijft de stam Engels geschreven, zoals hierboven. Soms wordt hij als 

Nederlands woord gespeld: dit gebeurt als je (een stukje van) het werkwoord 

ook Nederlands uitspreekt. 

 

 
 

Kwestie 1: klinkerverdubbeling? (‘streste’ vs. ‘appte’) 

 

 

i. Wij stresten enorm om de trein van kwart voor negen te halen. 

ii. Ik appte Lieke dat het waarschijnlijk iets later werd. 

 

a. Waarom vervalt in ‘stressen’ uit zin i. wel de dubbele medeklinker, maar in 

‘appen’ uit zin ii niet?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b. Noteer de hieronder juiste vorm van het werkwoord.  

 

iii. Vera heeft jaren …………………. (volleyballen) op het hoogste niveau. 

iv. Als zij de bal …………………. (passen), kun je ervan uitgaan dat hij 

aankomt.  

v. Het team viert feest bij restaurant De Zonegge waar speciaalbier wordt 

geschonken en vlees wordt ………………….  (grillen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van deze oefening: ik kan werkwoorden afkomstig uit het Engels 

vervoegen. 



 

Kwestie 2: ‘d’ of ‘t’?  (‘getimed’ vs. ‘gedeletet’) 

 

vi. Verstappen had zijn vliegende ronde perfect getimed. 

vii. Maar nadat hij een vlag had genegeerd, werd zijn tijd gedeletet. 

viii. Analisten stelden dat hij beter moet worden gecoacht. 

 

c. Waarom laat je bij ‘getimed’ en ‘gedeletet’ de laatste ‘-e’ uit de stam niet weg? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d. Waarom krijg je bij ‘getimed’ een ‘d’ en bij gedeletet’ een ‘t’? Welke 

Nederlandse spellingsregel pas je toe? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e. Noteer de hieronder juiste vorm van het werkwoord.  

 

ix. Eddy Monroy heeft wel vijftig bandjes …………………. (managen) 

gedurende zijn carrière, waarvan hij verschillende unieke opnames 

…………………. (saven) heeft. 

x. Nadat in 1992 bekend werd dat hij met Smashing Melons was 

…………………. (clashen)  zijn ook alle andere bandjes  …………………. 

(switchen) van manager.  

xi. Nu is de man 84, zit hij in een bejaardentehuis en …………………. 

(bridgen) hij de hele dag met zijn vrouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14. Zelftest 2 
 

 

Maak de volgende zelftest. Vul de juiste vorm van elk werkwoord in. 

1. Volgende maand ………………….  (verschijnen) Johan Cruyff, de biografie 

van Auke Kok bij uitgeverij Hollands Diep.  

2. In dit boek ………………….  (worden) een ……………….........….  (spraak 

maken)  feit …………..………….  (publiceren): Cruyff zou jaarlijks zo’n 

miljoen euro hebben ontvangen van de Sponsor- en Postcodeloterij. 

3. Het boek ………………….  (vertellen) uitgebreid over Cruyffs leven. 

4. Het bevat smakelijke, maar ook treurige anekdotes, zoals over de dag in 

1960 waarop de jonge Cruyff zich in een tabakszaak ………………….  

(melden) en zijn eerste pakje sigaretten ………………….  (aanschaffen). 

5. Cruyff ………………….  (worden) nog ………………….  (waarschuwen) door 

Pieter Ouderland, oud-profvoetballer en eigenaar van de tabakszaak: 

‘………………….  (houden) je handen daar vanaf, jongen. Ik heb ook nooit 

‘………………….  (roken).’ 

6. Het mocht niet ………………….  (baten): in 1991 kreeg Cruyff een 

hartinfarct en 24 jaar later was longkanker hem fataal. 

7. Cruyff was een fenomenale buitenspeler, ………………….  (roemen) 

vanwege zijn techniek en spelinzicht. 

8. Hij ………………….  (verrichten) zijn kunsten voor onder meer Ajax en 

Barcelona, clubs die later ook door hem ………………….  (coachen) zouden 

worden.  

9. Maar op het veld was hij al een voetballer die zijn medespelers 

………………….  (managen); met Cruyff als dirigent ………………….  

(behalen) ze vele landstitels en Europese bekers. 

10. Wat deze man heeft ………………….  (beleven) gedurende zijn levensjaren 

kan niet door velen worden ………………….  (navertellen) 

 

 

 

 

 

 

Doel: ik test mezelf en bepaal waar ik sta. 



 

15. Reflectie 

Kijk de zelftest na en verbeter de fouten in een andere kleur pen, bijvoorbeeld 

rood. 

a. Noteer bij de fout gespelde werkwoorden de vorm én de bijpassende 

regel. Gebruik hiervoor een derde kleur pen, bijvoorbeeld groen. 

 

Kies of je hierboven bij de opdracht schrijft of hieronder in het schema.  

 

 

Hele zin met werkwoord goed overgenomen 

en onderstreept: 

 

 

Vorm en regel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Doel: ik leer van mijn gemaakte fouten. 



 

 

16. Checklist 

 

Omcirkel wat van toepassing is: ‘ja’ of ‘nee’. Kies bij twijfel ‘nee’. 

 Ik weet hoe ik een pv van een overig werkwoord onderscheid.    Ja/nee 

 Ik herken alle werkwoordsvormen: pvtt, pvvt, vd, od, inf. & gw.    Ja/nee 

 Ik kan de persoonsvorm tegenwoordige tijd herkennen en vervolgens 

goed spellen. Bv: ‘word’ vs. ‘wordt’.                 Ja/nee 

 Ik kan de persoonsvorm verleden tijd herkennen en vervolgens goed 

spellen. Bv: ‘stichtte’ vs. ‘stichtten’.           Ja/nee    

 Ik kan het voltooid deelwoord herkennen en vervolgens goed spellen.  

Bv: ‘geschrobd’ vs. ‘schoongemaakt’           Ja/nee 

 Ik kan het onvoltooid deelwoord goed spellen. Bv: ‘wachtend’    Ja/nee  

 Ik kan de infinitief goed spellen. Bv: ‘(ik moet) wachten’    Ja/nee 

 Ik kan de gebiedende wijs herkennen en vervolgens goed spellen.   

Bv: ‘Word … !’              Ja/nee 

 

Hoe heb je gewerkt, vind je zelf? Wat gaat er goed, wat minder? Wil je nog extra 

oefenen of ben je tevreden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Doel: ik schat op basis van de gemaakte opdrachten in waar ik sta. 



 

Theorie 
 

Werkwoordspelling gaat in twee stappen.  

1. Herken de vorm of tijd van het werkwoord.  

2. Pas de bijbehorende regel toe.  

Kun je jezelf deze stappen uitleggen? Dan kun je elk werkwoord correct spellen.  

 

 

1. Herken de vorm of tijd. 

Welke vormen zijn er?  

i. Hij beleeft een geweldige dag. 

ii. Hij beleefde een geweldige dag. 

iii. Hij heeft een geweldige dag beleefd. 

iv. Hij had een geweldige dag kunnen beleven. 

v. Dit belevend, zei hij: ‘…’ 

vi. Zeur niet zo. Beleef gewoon een mooie dag! 

 

Zoals je ziet, heeft elke normale, mededelende zin (zin i t/m v) een 

persoonsvorm. De kunnen nog overige werkwoorden aan worden vastgeplakt. 

Persoonsvorm en overige werkwoorden vormen samen het gezegde, 

bijvoorbeeld: ‘had kunnen beleven’ (zin iv). 

De persoonsvorm geeft de tijd aan. Ze kan dus persoonsvorm tegenwoordige 

tijd zijn of persoonsvorm verleden tijd. Hoe vind je de persoonsvorm? Als je de 

tijd verandert (zin i wordt ii of andersom), verandert de persoonsvorm mee. Deze 

truc heet de tijdsproef. 

Naast de persoonsvorm kunnen nog enkele overige werkwoorden optreden, die 

samen met de pv het gezegde vormen. Voorbeeld: ‘heeft beleefd’ (zin iii). 

- ‘Beleefd’ (zin iii) is een voltooid deelwoord. ‘Voltooid’ geeft aan dat iets 

achter je ligt. Het vd begint vaak met ‘ge-‘: hij heeft ‘gelopen’ of 

‘gesquasht’.  Er staat dus ook vaak een woordje bij als ‘heeft’, ‘is’ of ‘wordt’.  

- ‘Kunnen’ en ‘beleven’ (zin iv) zijn het infinitief. Het infinitief is het hele 

werkwoord.  

- Daarnaast heb je nog een onvoltooid deelwoord ‘belevend’ (zin v). 

‘Onvoltooid’ geeft aan dat het nu bezig is.  

- En je hebt de gebiedende wijs: ‘Beleef!’. Dit werkwoord staat vrijwel altijd 

vooraan in de zin. 



 

 

2. Pas de bijbehorende regel toe 

De regels voor elke vorm of tijd kunnen op verschillende manieren worden 

uitgelegd. Het is fijn als jij een manier vindt die bij je past.  

Bekijk een (serie) filmpje(s) waarin de werkwoordspelling wordt uitgelegd. Kies 

een uitleg die jij fijn vindt. Maak hieronder aantekeningen. Zorg dat je de stappen 

echt kent.  Test jezelf. 

Hier de linkjes (klik op het icoon): 

 

Link:        Beschrijving  (gebruikte trucjes) 

Film 1: Arnoud Kuijpers – hele werkwoordspelling, kort   

(rijtjes bij pv / verlengen bij overige werkwoorden) 

 

Film 2: Arnoud Kuijpers – hele werkwoordspelling, uitgebreid   

(rijtjes bij pvtt / ‘’t ex-fokschaap’ bij pvvt & vd)  

 

Film(serie) 3: Maarten de Krosse - hele werkwoordspelling, zeer 

uitgebreid   

(‘lopen’ in plaats bij pvtt / ‘’t ex-  fokschaap’ pvvt/vd)    

 

Film 4: Ruud Hermans over een lastig geval (pvtt of vd)  

(‘smurfen’ in plaats bij pvtt / ‘verlengen’ bij vd) 

 

Film 5: Ruud Hermans over Engelse werkwoorden      

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

Hieronder vind je een schema voor de complete werkwoordspelling. Pas dit 

schema aan naar eigen wens. Je kunt trucjes toevoegen of weglaten – als je 

uiteindelijk maar alle voorbeelden uit het schema kunt uitleggen. Check dit! 

Leg jezelf de stappen hardop uit - eerst terwijl je meeleest, daarna met een hand 

ervoor.  

 

                         Werkwoord 

        

 

 

 

                                                                

    Persoonsvorm        Overige werkwoorden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsvorm tegenwoordige tijd (pvtt) 

 

Ik            stam       smurf      word      vertel   jij  

Jij/hij/zij/het stam+ t     smurft    wordt     vertelt     

Wij/jullie/zij stam + en smurfen worden vertellen

     

 

 

 

Persoonsvorm verleden tijd  (pvvt) 

                                        

Ik/jij/hij… stam+te/de        vertelde     wachtte       

Wij/jullie/zij stam+ten/den   vertelden   wachtten      

Deze zwakke werkwoorden krijgen als uitgang 

´te(n)´ of ´de(n)’. Als je hiertussen twijfelt, kun je het 
trucje met ´t ex-fokschaap toepassen. Als de laatste 

letter van de stam (werkwoord –en) hierin zin, is het 

´te(n)´, anders ´de(n)´. 

 

 

 

Voltooid deelwoord (vd) 

(hij ‘is’/’heeft’/’wordt’, etc.) gewacht, verteld 

Want bij langer maken, hoor je: ‘vertelde’. 

Bij twijfel, kun je ook hier ´t ex-fokschaap 

toepassen. Als de laatste letter van de stam 

(werkwoord –en) erin zin, is het ´t´, anders ‘d’. 

 

 
 

 

 

 Bij sterke werkwoorden verandert alleen de vorm: 

Ik/jij/hij…      werd        

Wij/jullie/zij      werden    

 

 

Gebiedende wijs (gw) 

Loop door, word volwassen! Etc. Stam.  

Want: zo kort mogelijk opschrijven!  

 

 

 

Infinitief {Inf}
zij zou / kon/ wilde etc lopen, zwemmen, sporten etc. . Dit is 
het hele werkwoord.

Onvoltooid deelwoord

lopend, wachtend, zwemmend etc.  Hele werkwoord + d, want bij langer 
maken zeg je lopende, wachtende, zwemmende ....(+zn)
Je hoort dan ook de juiste uitgang van het voltooid deelwoord.



 

Antwoorden 
 

Per ongeluk spacecake geserveerd bij een Duitse 

begrafenis 

29 oktober 2019  

 

Bij de condoleance van een begrafenis in het Duitse Wiethagen is per ongeluk spacecake 

geserveerd. Dertien personen die dachten dat ze normale cake aten, werden misselijk of duizelig, 

meldden diverse Duitse media afgelopen dinsdag. 

De condoleance vond plaats in een restaurant in het dorp in het noorden van Duitsland. De 

spacecake werd meegebracht door de medewerker die verantwoordelijk is voor de cakes. 

De medewerker vroeg haar achttienjarige dochter een cake te bakken, zoals ze wel vaker deed. 

Deze werd vervolgens in de vriezer bewaard. De moeder nam per ongeluk een ingevroren 

spacecake, die ook door de dochter was gemaakt, mee naar haar werk. 

Gasten aten de spacecake zonder te weten dat er wiet in was verwerkt. Volgens Duitse media 

kregen dertien personen, onder wie de weduwe, te maken met symptomen als misselijkheid en 

duizeligheid. Een van hen zou door een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Meerdere 

personen gingen zelf naar de eerste hulp. 

Het incident vond in augustus plaats, maar is uit respect voor de nabestaanden niet eerder door 

de politie naar buiten gebracht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de achttienjarige vrouw. Ze 

wordt onder meer verdacht van het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel en overtreding 

van de drugswet. 


