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WERKWOORDSPELLING 

Herken de vorm of tijd van het werkwoord. 
Pas de bijbehorende regel toe. 

Ontdek je eigen manier om de regels op te halen. 
Schat in waar je staat. 
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Bij werkwoordspelling zijn er een aantal stappen die je je moet aanwennen om te doorlopen om tot de juiste vervoeging 
van een werkwoord te komen. Druk pagina 3 af en leg dit op je bureau, zodat je het tijdens de lessen kunt gebruiken als 
hulpmiddel (niet bij een toets) bij het maken van de oefeningen. Kijk bij elk werkwoord dat je moet vervoegen even naar 
de denkstappen op de kaart. Als je dit vaak doet, dan blijven de denkstappen na een tijdje hangen en heb je de kaart 
niet meer nodig om de oefeningen foutloos te maken. Pas de regels steeds opnieuw aandachtig toe en contoleer jezelf..  
 

 
 

VASTE DENKSTAPPEN 
Een uitgewerkt voorbeeld van de denkstappen: hoe redeneren? Begin met de vraag: is het werkwoord een persoonsvorm of niet?   

 

Persoonsvorm (pv) 
 

 Morgen werkt hij bij het veterinair proefstation.  
Is het werkwoord een persoonsvorm?   
> ja 
Staat het werkwoord in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd? 
> tegenwoordige tijd 
Staat het werkwoord in het enkelvoud of in het meervoud? 
> enkelvoud 
Wat is het onderwerp? (degene die handelt of zich in een situatie bevindt) 
> hij 

Oplossing: geschreven stam + -t 
stam = werk (hele werkwoord -en), geschreven stam = werk, geschreven stam + -t = werkt 
 

 
 Ze haatte lekke banden, te laat komen en blaffende honden.  
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Is het werkwoord een persoonsvorm? 

> ja 

Staat het werkwoord in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd? 

> verleden tijd 

Staat het werkwoord in het enkelvoud of in het meervoud? 

> enkelvoud 

Is het een sterk of zwak werkwoord? 

> zwak 

Oplossing: geschreven stam + -de of -te 

stam = hat (hele werkwoord -en), geschreven stam = haat (met één a klinkt het anders en daarom komt er een klinker 

bij, want de uitspraak mag niet veranderen), geschreven stam + -te = haatte  (met twee t’s dus, immers de stam eindigt 

op een t en daar zet je gewoon de -te achter).  

 
Andere vormen van het werkwoord dan de persoonsvorm 

 Het boerenbedrijf heeft grasklavermengsel in het veevoer gemengd.  

Is het werkwoord een persoonsvorm (pv)? 

> nee 

Is het werkwoord een voltooid deelwoord, voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord of onvoltooid 

deelwoord? 

> voltooid deelwoord 

 Oplossing: schrijf -d of -t 

(Maak het werkwoord langer: welke letter hoor je aan het eind?) 

 
 De sector lanceerde onlangs de tv-productie Wat we Eten met allerlei van de aardappel afgeleide producten.  

Is het werkwoord een persoonsvorm? 

> nee 

Is het werkwoord een voltooid deelwoord, voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord of tegenwoordig 

deelwoord? 

> voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 

 [een bijvoeglijk naamwoord zegt iets van een zelfstandig naamwoord dus van een persoon, mens, 

dier, plant of ding: de afgeleide producten / het grote glas). 

Oplossing: uitgang –e  (zo kort mogelijk!!) 

(Voor de uitspraak is het niet nodig de -d te verdubbelen.) 

 
 Lopend door het voedselbos, vraag ik me af of je daarmee de wereld kunt voeden.  
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Is het werkwoord een persoonsvorm?   

> nee [de persoonsvorm in deze zin is ‘vraag’] 

Is het werkwoord een voltooid deelwoord, voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord of tegenwoordig 

deelwoord? 

> tegenwoordig deelwoord 

[bij een voltooid deelwoord is de handeling achter de rug = voltooid; bij een tegenwoordig 

deelwoord is de handeling nog gaande; het is ook geen voltooid deelwoord als bijvoeglijk 

naamwoord, want het zegt niets over een bijhorend zelfstandig naamwoord]  

 Oplossing: hele werkwoord + -d 

 
 

Dus alles op een rij in één schema: doel: ik leer herkennen of een werkwoord pv is of een andere vorm van het 
werkwoord. 
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VOOR DE SPELLING VAN EEN WERKWOORD IS HET VAN BELANG OM TE WETEN MET WELKE VORM VAN 
HET WERKWOORD JE TE MAKEN HEBT. 

Werkwoorden kunnen van vorm veranderen. Je kunt ze veranderen van getal (enkelvoud- meervoud) of in een andere 
tijd zetten. Dit noem je vervoegen. Werkwoordspelling is gemakkelijk, als je de vorm herkent. Wanneer gaat het dan toch 
fout? Dat gebeurt wanneer twee schrijfwijzen op elkaar lijken. Of je hoort dezelfde klank, maar je schrijft de werkwoorden 
in de verschillende tijden verschillend. Bovendien komen sommige vormen van het werkwoord in het dagelijkse gebruik 
veel vaker voor en die poppen bijna als vanzelf op uit je hersenen. Je hersenen  geven die werkwoordsvormen voorrang. 
Let bij dit soort werkwoorden dus extra goed op! 
 
Kwestie: controleer of je met de persoonsvorm tegenwoordige tijd (pvtt) te maken hebt of met het voltooid 
deelwoord (vd)! (‘gebeurt’  /  ‘gebeurd’) (verhuist / verhuisd) (bewaart / bewaard) 

Het gebeurt vaak dat Dirk te laat in de les komt na een avond stappen.  

Dat hij dronken arriveert, is gelukkig nooit gebeurd.  
Je landt in onze tuin. Je bent geland in onze tuin. Land je in onze tuin?  
Het verbaast mij. Het heeft mij verbaasd.  
Hij verandert. Hij is veranderd.  

 
Zoek de fout  
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.  
 

 

Twee of meer persoonsvormen in één zin….. 

1. Een zin met één persoonsvorm is een enkelvoudige zin. Dat is dan ook altijd een hoofdzin (H). In een hoofdzin 
staan onderwerp en persoonsvorm naast elkaar.  

Noa werkt al jaren met veel plezier bij Intratuin. 

Sam heeft gesolliciteerd bij de Buurtsuperboer.  

De staking op het Malieveld werd getoond in het NOS Journaal. 

Direct na het zaaien dronken zij een pot bier op een goede oogst.  



Grammatica Werkwoordspelling 

 

mvomieke Pagina 7 

2. Een zin met twee of meer persoonsvormen is een samengestelde zin. Die zin bestaat dan eigenlijk uit twee of 

meer kleinere zinnen die aan elkaar geplakt zijn. Dat kunnen zijn een hoofdzin (H) en hoofdzin 

(nevenschikkende voegwoorden: en, of, maar, echter, want, noch). Bij twee hoofdzinnen staan onderwerp en 

persoonsvorm in iedere zin naast elkaar. Anders heb je te maken met een hoofdzin en één of meerdere 

bijzinnen (onderschikkende voegwoorden: dat, omdat, doordat, terwijl, wanneer, zoals, hoewel, als). (B). In de 

bijzin staat de persoonsvorm ergens achteraan in de zin. Twee zinnen kunnen ook aan elkaar worden 

gekoppeld met alleen maar een komma. Dan staat de komma meestal tussen twee werkwoorden. Kijk maar 

eens naar deze voorbeelden:  

Er kwamen veel tips binnen I toen LTO de boeren vroeg om mee te denken in een plan voor CO2-
reductie. (H/B) 
Het klopt I dat ze direct na het hakselen een pizza bestelden.(H/B) 
Als het goed is, I heeft hij het studieboek besteld I dat jij zo graag wilt hebben. (B/H/B) 
Ik moet vervelend genoeg naar huis, I want ik ga het huiswerk maken I dat ik voor Nederlands heb 
gekregen.(H/H/B) 

Een bijzin kan niet als een zelfstandige zin voorkomen. Een bijzin kan door één woord worden 
vervangen en in de hoofdzin worden geplaatst.  

Er kwamen toen veel tips binnen.  

Ik ga dat huiswerk maken. 

Een samengestelde zin kan bestaan uit: 

 Hoofdzinnen (H) (H) 
 (een) hoofdzin(nen) en (een) bijzin(nen) (H/B) (B/H/B) (H/B/B) (B/B/H) 

Morgen beslist Minister I of Farmer Defence Force tot  het netwerkoverleg  wordt toegelaten. (hoofdzin, hoofdzin) 
Wie zich regelmatig bezighoudt met sociale media, I kan daar veel druk van ervaren. (bijzin, hoofdzin) 
Zodra ik weet I wat ik hem moet terugbetalen, I zal ik meteen gaan pinnen. (bijzin, bijzin, hoofdzin) 

Als je persoonsvormen gaat zoeken, haal je de verschillende zinnen van een samengestelde zin uit elkaar. 

Als je veel in de zon op het land werkt  
moet je veel drinken 

Zodra ik weet 
wat ik jou moet terugbetalen voor dat studieboek 
zal ik meteen gaan pinnen 

In een zin kunnen één of meer werkwoorden staan en die werkwoorden kunnen allemaal verschillende vormen hebben: 
infinitief, voltooid deelwoord, onvoltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord of persoonsvorm. 

Een van de belangrijkste vormen is de persoonsvorm. De persoonsvorm geeft aan in welke tijd de zin staat en welk getal 
(enkelvoud of meervoud) het onderwerp (ow) heeft. Verander je de tijd van de zin of het getal van het onderwerp, dan 
verandert alléén de persoonsvorm mee, de andere werkwoorden in de zin blijven hetzelfde. 

In élke zin ga je op zoek naar de persoonsvorm. Je kunt de persoonsvorm op de volgende manieren vinden: 

Veel studenten hebben geleerd om de persoonsvorm te vinden door de zin vragend te maken. Gezegd werd: dan komt de 

persoonsvorm vooraan te staan. Dit werkt echter alleen in het eerste deel van een samengestelde zin. Daarom is deze 

manier minder ‘veilig’, want de andere werkwoorden in de samengestelde zin worden zo niet zichtbaar. Een 

samengestelde zin kan soms wel vier of meer persoonsvormen hebben. Die veranderen allemaal mee met de 

TIJDPROEF en GETALSPROEF en maak je daarmee zichtbaar als persoonsvorm.   

 Verander de tijd van de zin. Verander de tijd van de zin (van verleden tijd naar tegenwoordige tijd of andersom) en ga 

na welk werkwoord er mee verandert . Het werkwoord dat verandert, is de persoonsvorm (pv)  = TIJDPROEF. 
Soms moet je nog een woordje veranderen, een woord dat de tijd aangeeft. Let ook op dat soort woorden in een zin om te 
kijken met welke tijd je te maken hebt.  Je mag de volgorde van de zin verder niet veranderen.  
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Hij wil nu boer worden.   (nu, vandaag, later, morgen, …..) 
Hij wilde vroeger boer worden . (vroeger, eerder, gisteren, toen, ….) 

 Verander het onderwerp van de zin in het meervoud of enkelvoud en ga na welk werkwoord er mee verandert.  Zet het 
onderwerp (ow) in het meervoud of enkelvoud. Het werkwoord dat verandert, is de persoonsvorm (pv) = 
GETALSPROEF (=ONDERWERPSPROEF). 

De boer reed met zijn tractor naar het Malieveld.  
De boeren reden met hun tractor naar het Malieveld.  

Kwestie: (een aantal mensen is / een zwerm bijen heeft / 5% van de boeren had / een grote groep jongeren dronk) 

Het onderwerp lijkt meervoud, maar is enkelvoud. Of het onderwerp lijkt enkelvoud, maar is meervoud.  

 

De kudde schapen graast op Brabantse Heide. Een mooie vorm van natuurbeheer.  (ev)  

De media zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de beeldvorming over boeren. (mv) 

De hele klas  TL41-studenten heeft stageweek. (de hele klas is één klas = ev) 

Honderden studenten wordt een nieuwe handleiding gegeven. (een nieuwe handleiding = ow = ev) 

 

De persoonsvorm en het onderwerp vormen samen de kern van de zin. Ze geven de belangrijkste informatie. Ze 

horen bij elkaar. Wanneer onderwerp en persoonsvorm niet overeenkomen in getal noem je dat een 

congruentiefout. Kijk dus goed naar wat het onderwerp in de zin is om te kijken of de persoonsvorm in ev / mv 

staat of moet staan !!!! Want  persoonsvorm en onderwerp hangen in getal samen, altijd.   

 

Oefening tussendoor: 
a. Lees het onderstaande artikel ‘Per ongeluk spacecake geserveerd bij Duitse begrafenis’ en markeer alle pv’s groen.  

b. Een persoonsvorm past zich aan het onderwerp aan. Omcirkel het onderwerp dat bij elke pv hoort.  
c. Zoek nu alle werkwoorden die géén pv zijn en markeer deze groen..  

d. Welke drie werkwoorden uit deze opdracht zou je gemakkelijk verkeerd kunnen spellen? Leg uit waarom deze. Leg uit 
wat de bijbehorende regel is.  

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 15-10-2020 

Antwoorden : zie einde document.. 

 

STAM VAN HET WERKWOORD 

Er zijn zes regels om rekening mee te houden bij het bepalen van de stam van het werkwoord. 

1. Je vindt de stam in de meeste gevallen door van de infinitief* (of: het hele werkwoord) -en af te halen.  

De laatste letter van de vorm die je overhoudt, is de stamletter die je nodig hebt voor het vervoegen van werkwoorden. 
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De stam van branden is brand. 
De stam van printen is print. 
De stam van lopen is lop. 
De stam van verhuizen is verhuiz. 

*De infinitief van een werkwoord wordt ook wel het hele werkwoord genoemd. Je schrijft de infinitief 

zoals het werkwoord in het woordenboek staat. De infinitief eindigt meestal op -en, in enkele gevallen 

op -n. Voorbeelden van verschillende verschijningsvormen: meegaan**, zien, denken, afbetalen**, 

backpacken**, doen.  

** Samengestelde werkwoorden kunnen we verdelen in scheidbaar en niet-scheidbaar samengestelde 

werkwoorden.  

 

 Scheidbaar samengestelde werkwoorden zijn werkwoorden waarvan het niet-werkwoordelijke 

deel los kan staan van het werkwoord. Meestal ligt de klemtoon dan op het eerste deel. 

Voorbeelden: afwisselen, opbellen, goedmaken, inleiden, kwijtraken, klaarstaan, inspreken, 

uitleggen, buitenspelen, thuiskomen.  

 Niet-scheidbaar samengestelde werkwoorden zijn werkwoorden waarvan de delen niét 

gescheiden kunnen worden. Ze hebben een vast voorvoegsel. Ze vormen dus altijd één geheel. 

Voorbeelden: stofzuigen, mislukken, verdenken, besparen, ondersteunen, ontkiemen. Meestal ligt 

de klemtoon dan op het tweede (werkwoordelijk)  deel.  

 

Soms is het opletten, dan gaat het om een scheidbaar werkwoord of een werkwoord met een ander 

woord dat geen deel uitmaakt van het hele werkwoord. Kijk maar.  

Dirk wilde de nieuwe auto inrijden. (hele werkwoord = inrijden) 

Dirk rijdt de nieuwe auto in. Dirk heeft de nieuwe auto ingereden.  

Dirk wilde de auto de garage in rijden.(hele werkwoord = rijden) 

Dirk rijd de auto de garage in. Dirk heeft de auto de garage ingereden. (de garage in = 

bijwoordelijke bepaling van plaats) 

Dirk wil drie kilo afvallen. (hele werkwoord = afvallen) 

Dirk valt drie kilo af. Dirk is drie kilo afgevallen. 

Dirk wil niet van het dak af vallen. (hele werkwoord = vallen) 

Dirk valt van het dak af. Dirk is van het dak af gevallen. (van het dak af is bijwoordelijke 

bepaling van plaats).  

2. Van werkwoorden zoals doen en zien is de stam te vinden door alleen de -n weg te laten.   

De stam van doen is doe. 
De stam van zien is zie. 

3. Wanneer het (werk)woord van klank verandert. Bij lopen is de eigenlijke stam lop (hele werkwoord min -
en).  Sommige hele werkwoorden hebben een lange klinker. Je moet de klinker lang houden en daarvoor moet je een extra klinker 

toevoegen. Dit heeft te maken met de regel dat je in het Nederlands geen klankverandering mag krijgen. Een lange klank 
mag niet kort worden. Dat los je op door er een klinker bij te zetten. De letterzetter. De geschreven stam 
van lopen is loop.  Dus: 

De stam van kopen is kop, maar de geschreven stam is : ik koop. 
De stam van roken is rok, maar de geschreven stam is:  ik rook. 

4. Wanneer op het einde van het woord een dubbele klinker komt te staan. Bij bakken is de eigenlijke stam 
bakk (hele werkwoord min -en). In het Nederlands schrijf je een woord nooit met een dubbele medeklinker op het einde 
van het woord. Dat los je op door een medeklinker weg te halen. De letterdief.  De geschreven stam 
van bakken is bak. Dus:  

De stam van bidden is bidd, maar de geschreven stam is: ik bid. 
De stam van lakken is lakk, maar de geschreven stam is: ik lak. 

5. Wanneer op het einde een – v of – z komt te staan. Bij verhuizen is de stam verhuiz (hele werkwoord min -en). De 
eigenlijke stam van het hele werkwoord eindigt op een v of een z. Dat mag niet, want in het Nederlands eindigt een 
woord nooit op -v of –z. Daarom verander je die in een  - f of -s. De geschreven stam eindigt daardoor op een : -f of -s. 
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De -s of -f aan het einde van de geschreven stam noemen we daarom een valse -s en valse -f, omdat het niet dezelfde 
letters zijn als die aan het einde van de eigenlijke stam staan  

De eigenlijke stam van verhuizen is verhuiz. De geschreven stam van verhuizen is verhuis. 
De stam van kiezen is kiez, de geschreven stam is: ik kies. 

Ook kan het zijn dat het hele werkwoord een –z of- v heeft én daarbij ook nog een lange klank heeft. 
Die moet immers lang blijven. Dan pas je regel 3 én regel 5 toe voor de geschreven stam in de 1e, 2e 
en  3e persoon enkelvoud. 

Blazen – eigenlijke stam blaz. Een lange klank is een korte klank geworden, dat mag niet. Dus regel 3 
toepassen, de  letterzetter, een klinker erbij. De stam eindigt ook nog eens op een z, dat mag niet. 
Regel 5 toepassen, de valse –s. De geschreven stam is dan ik blaas. Dus: consequent de regels 
toepassen! 

De stam van beven is bev, de geschreven stam is: ik beef. 
De stam van beloven is belov, de geschreven stam: ik beloof. 
De stam van blozen is bloz, de geschreven stam is: ik bloos.  

6. Wanneer de stam eindigt op een -b of -d, dan wordt er aan het eind van de geschreven stam ook een -b of -d 
geschreven. Er is dus niets aan de hand. In het Nederlands schrijven we op het einde van een woord geen dubbele b of 
d en spreken die ook niet zo uit. Je schrijft immers altijd maar één medeklinker op het einde van een woord. Je checkt 
dan dus regel 4. Bovendien mag de klank van het woord niet veranderen. Je checkt regel 3.  Dus: consequent de regels 
toepassen! 

De stam van schrobben is schrobb, maar de geschreven stam is: ik schrob.  (regel 4) 
De stam van krabben is krabb, maar we schrijven ik krab.    (regel 4) 

De stam van doden is dod, maar we schrijven ik dood.      (regel 3 en 4) 
De stam van laden is lad, maar we schrijven ik laad.        (regel 3 en 4) 

Persoonsvorm tegenwoordige tijd (‘word’ /  ‘wordt’) (vind / vindt) (houd / houdt) (laad / laadt) 
 
Werkwoorden als vinden, houden, laden, branden. worden zijn lastig. Je hoort geen verschil tussen de 1e,2e en 3e 
persoon enkelvoud. Neem dan een ander werkwoord – bijvoorbeeld maken of smurfen– en je hoort dat de ik-vorm alleen 
de stam heeft en de andere stam +t.   Ik maak – jij maakt – hij maakt   dus ook  

Ik word – jij wordt – hij wordt 
 
Kwestie: 
 'Je' achter de persoonsvorm: heb je te maken met het onderwerp of iets anders?  
 

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

Het is schokkend nieuws dat Ferrari wordt gediskwalificeerd.  
 
Je als onderwerp 
Lees dit heel goed en kijk goed naar de verschillen in de voorbeelden.  

Als je of jij als onderwerp áchter de persoonsvorm staat, schrijf je geen –t. Als je onderwerp is en achter de 

persoonsvorm staat, dan wordt er geen -t aan de persoonsvorm toegevoegd. Je moet in dat geval wel vervangen 

kunnen worden door jij. Test dit! Als je geen onderwerp is, maar een meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp, of wederkerend 

voornaamwoord of bezittelijk voornaamwoord, dan kun je ‘ je’  achter de persoonsvorm alleen vervangen door jou, jouw of jezelf.    

 

Word je (jij) morgen 18 jaar? (Onderwerp) 

Houd je (jij) van een patatje oorlog? (Onderwerp) 

Waarom laad je (jij) die aanhanger maar halfvol? (Onderwerp) 

Bind je haar even vast. (Je staat achter de persoonsvorm . Je kunt ‘je’ wel vervangen door Jij. (Onderwerp) 

Word toch eens volwassen! (In de gebiedende wijs schrijf je ook geen -t achter de stam. In de 

gebiedende wijs staat geen onderwerp in de zin. De  aangesprokenen 

is het ontbrekende onderwerp in de zin)  

[Bij ‘u’ achter de stam volgt wel een+ t.L Volgt u mij nog?. ] 
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‘Je’ niet  als onderwerp 

MAAR: Ik bind je vast. (Je kunt ‘je ‘hier niet vervangen door jij, wel door jou. Je is hier lijdend voorwerp. Ik is hier 
onderwerp = 1e persoon enkelvoud, daarbij hoort een persoonsvorm met alleen de stam. Dus  schrijven we de 
persoonsvorm zonder -t.) 

MAAR: Zij bindt je vast. (Je kunt ‘je ‘hier niet vervangen door jij, wel door jou. Je is hier lijdend voorwerp. Zij is 
hier onderwerp = 3e persoon enkelvoud,  daarbij hoort een persoonsvorm met stam +t. )  

MAAR: Levert je dat iets op? (Je kunt ‘je’ niet vervangen door jij, wel door jou. Je / jou is hier meewerkend 
voorwerp. Dat is hier onderwerp = 3e persoon enkelvoud, daarbij hoort een persoonsvorm met  stam = t).  

MAAR: Brandt je stal? (Je kunt ‘je’ niet vervangen door jij, maar wel door jouw. Je / jouw is hier bezittelijk 

voornaamwoord. Je stal is hier het onderwerp. =  Brandt jouw stal / Brandt de stal?  = 3e persoon enkelvoud, 

daarbij hoort een persoonsvorm met stam + t. .) 

MAAR: Jij snijdt je nu alweer aan de machine. ( Je kunt ‘je ‘niet vervangen door jij, maar wel door jezelf Je hier 
een wederkerend voornaamwoord.  Jij is hier onderwerp  = 2e persoon enkelvoud én staat vóór de 
persoonsvorm, daarbij hoort dan een persoonsvorm met stam + t.  

In plaats van persoonlijke voornaamwoorden in de derde persoon enkelvoud (hij, zij, het) of meervoud (zij, ze), kunnen er 
ook zelfstandige naamwoorden (eventueel samen met een lidwoord) of namen staan. 

 

Een werkwoord vertelt wat er in een zin gebeurt. Het geeft een handeling aan (Dirk eet), een toestand 
(Dirk zit) of een verandering (Dirk staat op). Sommige werkwoorden  hebben genoeg aan zichzelf.  Dirk 
zingt, fietst, huilt, lacht, slaapt.  Andere hebben een persoon, dier of ding nodig dat de handeling 
ondergaat:  Een lijdend voorwerp (geeft nooit een plaats of tijd aan en het heeft geen voorzetsel). Dirk 
krijgt zijn diploma. Weer andere werkwoorden geven aan dat iets in andere handen overgaat of dat er 
een ander bij de handeling betrokken moet zijn, er is een ontvanger nodig. Een meewerkend voorwerp. 
Dirk leest het rapport voor aan zijn baas. Dirk e-mailt (aan) zijn baas, die (aan)hem geld heeft  
gegeven.  

Zie een zin als een klein toneelstukje. Stel je voor: wie of wat is het onderwerp?  (De uitvoerder / 

regisseur van de handeling.) Heeft het werkwoord een lijdend voorwerp bij zich? (Iemand die of iets dat 

de handeling ondergaat. ) Heeft het werkwoord een meewerkend voorwerp bij zich? (Is er een 

ontvangende / benadeelde partij?) 

 

 Onderwerp: vraag: 

wie / wat + gezegde (alle werkwoorden in de zin) + 

 Lijdend voorwerp: vraag:  

onderwerp + gezegde (alle werkwoorden in de zin)  + wie / wat  

 Meewerkend voorwerp: vraag:  

onderwerp  + gezegde (alle werkwoorden inde zin) + aan / voor  / (bij)/ wie / wat  

 (waarbij je aan / voor / (bij) kunt weglaten) 

              

 

Zinsdelen & functies:  
hoe zat het ook alweer? 
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Kwestie vervoeging van Engelse leenwerkwoorden  

Hoofdregel 

Werkwoorden die ontleend zijn aan het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse spellingsregels. In het 

Nederlands is de stam van een werkwoord gelijk aan de stam van het oorspronkelijke Engelse werkwoord. De stam van 

het Engelse werkwoord is het hele werkwoord (infinitief) zonder to. Je past voor de vervoeging van een 

Engels werkwoord dus de Nederlandse regels toe op de laatste klank van de stam die je hoort in het Engels.  

mixen heeft als stam mix 
ik mix (geschreven stam) 
hij mixt (geschreven stam + -t)  

checken - ik check - hij checkt - ik checkte - ik heb gecheckt 
coachen - ik coach - hij coacht - ik coachte - ik heb gecoacht 
scrabbelen - ik scrabbel - hij scrabbelt - ik scrabbelde - ik heb gescrabbeld 

MAAR: als de eind-e van de Engelse infinitief aangeeft dat de voorafgaande klank /oo/ lang moet worden uitgesproken, schrijven we 

deze /oo/ in gesloten lettergrepen met twee letters: -oo. 

 

(to) score - scoren - ik scoor  - ik scoorde 

(to) promote - promoten - ik promoot – ik promootte 

MAAR: als de Engelse stam eindigt op -e, blijft de -e behouden in de Nederlandse spelling van de stam. Anders krijg je ook een 
klankverandering en dat mag niet.  

updaten heeft als stam update [updaten –en: eigenlijke stam updat, maar dat klinkt als up + dat in het Nederlands en 

dat is een klankverandering; (geschreven) stam : ik update] [timen –en: eigenlijke stam tim : klankverandering; 

(geschreven) stam: ik  time] {deleten –en: eigenlijke stam delet, maar dat is een klankverandering: (geschreven 

stam) ik  delete] 

ik update (stam)    - ik updatete – ik heb geupdatet (de regel toepassen, ook al ziet het er raar uit] 

hij updatet (stam + -t) – hij updatetet – hij heeft geüpdatet (de regel toepassen, ook al ziet het er raar uit] 

 

racen - ik race - hij racet - ik racete - ik heb geracet [de eigenlijke stam eindigt op c en de c zit in het ’t ex Kofschip]  

managen - ik manage - hij managet - ik managede - ik heb gemanaged 

saven - ik save - hij savet - ik savede - ik heb gesaved 

 

Kwestie:  

Wanneer behoud medeklinkerverdubbeling op het einde van de stam? (‘streste’ / ‘appte’) 

 

De dubbele medeklinker aan het eind van het Engels woord wordt vervangen door een enkele medeklinker, als deze voor de 

uitspraak niét van belang is. Immers, in het Nederlands schrijven we geen dubbele medeklinker op het eind van het woord. Dus hier 

geldt de gewone regel zoals voor de Nederlandse werkwoorden, tenzij er daardoor een klankverandering optreedt.  

 

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

(Engels: volleyball) - volleyballen - ik volleybal - ik volleybalde - ik heb gevolleybald 

(Engels: scroll) - scrollen - ik scrol - ik scrolde - ik heb gescrold 

(Engels : grill) - grillen - ik gril - ik grilde - ik heb gegrild 

(Engels: cross) - crossen - ik cros - ik croste - ik heb gecrost 

 

Treedt er een klankverandering op? Dan blijft de dubbele medeklinker staan én dan behoud je óók de Engelse uitspraak in het 

Nederlandse woord.  

 
Ik appte Lieke dat het waarschijnlijk iets later werd.  [apte klinkt als ap + te en dat is een klankverandering] 

 

(Engels) pass - passen - ik pass - ik passte 

(Engels) paintball - paintballen - ik paintball - ik paintballde 
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Persoonsvorm  verleden tijd en het voltooid deelwoord 

Kwestie:  

persoonsvorm verleden tijd (‘richtte’ / ‘richtten’) (stichtte / stichtten) (vermoedde / vermoedden)  

In mei 2019 richtte Mark van den Oever Farmer Defence Force mee op naar aanleiding van de stalbezetting door 

dierenactivisten in Boxtel.   

Twee jaar later  richtten Minister Carola Schouten van Landbouw en Minister Kaisja Ollongren van Binnenlandse 

Zaken en Tweede kamerlid Tjeerd de Groot zich tegen hen na  doodsbedreigingen aan hun adres door FDF.  

 

Verleden tijd:  

STERKE werkwoorden veranderen in de verleden tijd van klank. Lopen – liep- gelopen. Die werkwoorden moet je uit je hoofd leren. 

Je schrijft ze zo kort mogelijk. Daar komt dan dus nooit ook nog eens een –t of –d achter!  

 

rijden- reed- gereden       Hij reedt auto is dus altijd FOUT Je zegt immers ook niet Hij keekt tv. 

 

ZWAKKE werkwoorden zijn werkwoorden die in de verleden tijd (of: imperfectum) niet van klinker veranderen. Achter de geschreven 

stam schrijf je dan:+-te of +de (enkelvoud) of +ten of +den (meervoud). Je hoort die ook. DE MEESTE WERKWOORDEN ZIJN 

ZWAK DUS JE MOET VAAK TE(N) of DE(N) TOEVOEGEN AAN DE STAM IN DE VERLEDEN TIJD. 

 

De studenten  fietsen naar hun stageadres.. (pvtt) 

De studenten fietsten naar hun stageadres.  (pvvt) 

Mijn moeder verhuist nog liever. (pvtt -  let op: valse* –s. De eigenlijke stam is : verhuizen –en = 

verhuiz)  

Mijn moeder verhuis(z)de nog liever. (pvvt - Je hoort de d).  

Na een aantal bijlessen scoorde hij de een na de andere acht.  

Hij checkte snel of hij zijn OV wel bij zich had.  

Ruim vier jaar rugbyde zijn oudere broer bij het nationale team. 

 

Dagelijks postte ze nieuwe berichten en foto's voor haar volgers. 

De tractormotor brandt op waterstof. (pvtt) 

De tractormotor brandde op waterstof.(pvvt) 

Heeft de stam op het einde al een –d of –t, dan schrijf je er in de verleden tijd dus gewoon twee! 

Dit zijn lastige werkwoorden: je kunt dan namelijk niet horen of een werkwoord van tijd kan veranderen om zo te bepalen 

of je met de tegenwoordige tijd hebt te maken of met de verleden tijd. Oplossing: vervang het werkwoord dan bij wijze 

van check door een ánder werkwoord waarbij je dat wél kunt horen, dan vervang je dat werkwoord bijvoorbeeld door het 

werkwoord smurfen.  

 

Kwestie: hoe zit het dan met zwakke werkwoorden met een stam die eindigt op een klinker? Gewoon de regel 

volgen. Klinkers komen niet voor in ‘t Kofschip, dus verleden tijd altijd met een –de.   

 

Skieën – skiet – skiede – geskied.  

 

Voltooid deelwoord 

Een voltooid deelwoord [vd] wordt gebruikt om de voltooid tegenwoordige tijd en voltooid verleden tijd te vormen en maakt deel uit 
van het werkwoordelijk gezegde [wg] . [Ik heb gefietst; heb gefietst = wg, gefietst is daarin het vd].  Het voltooid deelwoord geeft aan  

dat de handeling zich heeft voltrokken. Veel voltooid deelwoorden eindigen op een -t of een -d. 

Kwestie: voltooid deelwoord twijfel over –t of –d (‘schoongemaakt’ / ‘geschrobd’ )  
Kwestie: ‘t’ of ‘d’? (‘getimed’ /  ‘gedeletet’). Waarom krijg je bij ‘getimed’ een ‘d’ en bij gedeletet’ een ‘t’? Welke 
Nederlandse spellingsregel pas je toe? 
 

Ezelsbruggetje ‘t kofschip of ’t sexy fokschaap  (alleen bij verleden tijd en voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden) 

Gebruik het ezelsbruggetje van 't ex-kofschip alleen als je niet kunt horen hoe je de verleden tijd schrijft. Is het 

bijvoorbeeld hij slipte of hij slipde? Is het hij tobte of hij tobde? De regel van 't ex-kofschip gebruik je alleen in de 

verleden tijd. Je kunt 't ex-kofschip dan gebruiken om te weten of je in de verleden tijd -te(n) of -de(n) krijgt of bij het 

voltooid deelwoord een -t of een –d. Je gaat uit van de stam die je overhoudt van het hele werkwoord min  - en.  

 

De regel van ’’t ex-Kofschip. 
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 Als de eigenlijke stam (hele werkwoord – en) eindigt op -t, -x, -k, -f, -s, -ch, -p, dan schrijf je de 

geschreven stam + -te(n). Bij het voltooid deelwoord wordt dezelfde -t gebruikt. Van werkwoorden die in de 

verleden tijd de uitgang -te krijgen, eindigt het voltooid deelwoord dus op de uitgang -t: gestraft, gestaakt. 

 Als de eigenlijke stam (hele werkwoord – en) niét eindigt op -t, -x, -k, -f, -s, -ch, -p, dan schrijf je de 

geschreven stam + -de(n). Bij het voltooid deelwoord wordt dezelfde -d gebruikt. Dus bij het voltooid 

deelwoord van de overige regelmatige werkwoorden wordt  de uitgang met een -d geschreven: geschrobd, 

gezweefd. 

 

Samengevat: zit de laatste medeklinker van de eigenlijke stam van het werkwoord in het  't ex-kofschip, dan schrijf je in 

de verleden tijd -te(n) en het voltooid deelwoord van dat werkwoord met een –t. Nee? Dan schrijf je dus –de en het 

voltooid deelwoord  met een –d.  

 

Er was laatst een student die was geschorst omdat hij had gedeald. 

Ze heeft hem als mentor tijdens zijn hele studie gecoacht. 

Tot diep in de nacht hebben ze gebrainstormd over hoe ze het project zouden vormgeven. 

Met een marker heeft hij de belangrijkste teksten gehighlight. 

 

bingoën - ik bingo - hij bingoot - ik bingode - ik heb gebingood 

rugbyen - ik rugby - hij rugbyt - ik rugbyde - ik heb gerugbyd 

 

Hoorcontrole voltooid deelwoord 1: als je het voltooid deelwoord verlengt met een -e, is meestal meteen te horen of er 

een -t of een -d moet worden geschreven.  

Hoorcontrole voltooid deelwoord 2: als je van het werkwoord (voltooid deelwoord) de verleden tijd maakt, kun je horen of 

je een -t of -d moet schrijven.  

 
Oefen het ezelsbruggetje met een viertal voorbeelden: staken, straffen, schrobben en zweven. Pas de regels van de 

stam. Zie hierboven bij de uitleg over de STAM.  Haal van de infinitief (het hele werkwoord) de letters -en af. Is de 

laatste letter van de stam een medeklinker uit 't ex-kofschip? stak-, straff-, schrobb-, zwev*-.  

stak-, straff- (ja). De verleden tijd wordt gevormd met de uitgang –te: staakte, strafte 

schrobb-, zwev- (nee) De verleden tijd wordt gevormd met de uitgang –de: schrobde, zweefde 

 

* Valse -s en valse -f 

De -s of -f aan het eind van de geschreven stam noemen we: valse -s en valse -f, omdat het niet dezelfde letters zijn als 

die aan het eind van de eigenlijke stam. De laatste letter van de eigenlijke stam bepaalt of je een -t of -d schrijft. Zo wordt 

het voltooid deelwoord van geloven niet geschreven als gelooft maar als geloofd. De eigenlijke stam van geloven eindigt 

immers op de -v, die niet in 't ex-kofschip voorkomt.  

Infinitief min –en: let hierbij dus extra goed op bij werkwoorden met een lange klank in het infinitief, een dubbele 
medeklinker –z en –v óf dubbele klinker op het eind van de stam van het infinitief, zoals in bidden, bluffen, chatten, 
redden, pakken, porren, tutten, schatten,  schudden, snappen, voetballen, vullen, wedden, wissen, zetten. Daar zet je 
gewoon volgens de regel  –te of –de achter de geschreven stam.   

Stam eindigt op sisklank 
Als de stam van een werkwoord eindigt op een sisklank /sj/, krijgt het werkwoord in de verleden tijd en het voltooid 
deelwoord een -t. 

douchen – douchte – gedoucht 
crashen – crashte – gecrasht 
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Voltooid deelwoorden beginnen vaak met het voorvoegsel ge-.  

We hebben tot laat aan het bewateringsproject gewerkt. 

hebben = hulpwerkwoord en tevens persoonsvorm (pv):  

gewerkt = voltooid deelwoord {vd}    

hebben gewerkt = werkwoordelijk gezegde {wg}  

De hovenierster wordt bijna iedere week door bouwvakkers nagefloten.  
wordt = hulpwerkwoord en tevens persoonsvorm 
nagefloten = voltooid deelwoord 
wordt nagefloten = werkwoordelijk gezegde 

Er zijn ook andere voorvoegsels mogelijk. Instinkers. Werkwoorden die beginnend met: ge-, be-, ver-, ont-, er-, her-, 
of onder-. Daar komt vrijwel nooit ge- voor. Let op: de voltooid deelwoorden van de werkwoorden die beginnen met deze 
voorvoegsels lijken op de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd enkelvoud, omdat deze voltooide deelwoorden geen 
ge- krijgen. Het enige verschil is de -t of de -d aan het einde.  

Check: bij een voltooid deelwoord heb je in de zin ook te maken met een persoonsvorm in de vorm van een 
hulpwerkwoord (zijn, hebben, doen, laren, kunnen, moeten, mogen, willen, worden en zullen). Hulpwerkwoorden helpen 
om in een zin bijvoorbeeld de tijds aan te geven. Twijfel je of je te maken hebt met de tegenwoordige tijd of met een 
voltooid deelwoord? Kijk dan of er elders in de zin een hulpwerkwoord staat. Ja? Doe dan de TIJDPROEF: zet de zin in 
een andere tijd en de persoonsvorm verandert mee. De andere werkwoordsvormen in de zin – waaronder het voltooid 
deelwoord- veranderen niet. Je weet dan dat je bij de niet-veranderende vorm met het voltooid deelwoord hebt te 
maken. Pas dan de hoorcontroles toe of het ex-kofschip voor de einduitgang. 

 

Doel: ik haal de regels op en ik onthoud ze. 
Oefening. Vul de juiste vorm van elk werkwoord in.  
1. Een veehouder in Boxtel is maandag jongstleden …………………. (belonen) met het Beter Leven Keurmerk.  

2. Deze feestelijke nominatie, die …………. (worden) ………. (vormen) door een officiële bekendmaking met 
persaandacht daaromheen, …………………. (herhalen) zich op het zelfde tijdstip bij acht andere boeren.  

3 Eén ster is iets waarmee een boerenbedrijf zich al wel …………………. (onderscheiden) en twee sterren betekent  dat 
de dierenverzorging echt al heel prima op orde is.  

4. Maar de hoogste onderscheiding  …………………. (gelden) voor dierenbedrijven met drie sterren, waarvan Nederland 
er steeds meer ……………. (koesteren).  

5. Biologisch boerende bedrijven  hebben niet het alleenrecht op 3 sterren. Ook andere vormen van veehouderij die qua 
dierenwelzijn vergelijkbaar goed scoren)   …………………. (worden) door het keurmerk tot deze driesterrenlabelhouders 
…………………. (rekenen).  

6. Tijdens de uitreiking stelt een journalist de volgende vraag aan de boer: ‘…………………. (houden) je het eerder voor 
mogelijk wat  hier vandaag …………………. (gebeuren)?’  

7. Het boerenbedrijf……………. (azen) volgens insiders al geruime tijd op deze erkenning.  

8. De bedrijfsleider ……………..(antwoorden) geëmotioneerd: ‘…………………. (houden) alsjeblieft op. Ik 
…………………. (vinden) het een …………………. (enerveren) idee, maar …….. (durven) er niet over te speculeren.’  

9. ‘Onze dieren genieten veel ruimte en het veevoer ………. (bereiden) ik met zorg, maar verder leef ik met de dag.’  
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10. Niet lang nadat hij dit …………………. (zeggen) …………………. (hebben), …………………. (barsten) het 
feestgedruis los.  
 

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 

Voltooide deelwoorden worden vaak bijvoeglijk gebruikt; ze worden dan bijvoeglijke naamwoorden genoemd en staan 

voor zelfstandige naamwoorden. Ze geven dan een eigenschap aan van het zelfstandig naamwoord. Zoals het mooie 

cadeau (= het cadeau is mooi) . Zo ook: het belegde broodje (= het broodje is belegd). Je maakt van het cd een 

bijvoeglijk naamwoord door simpelweg een –e toe te voegen aan het voltooid deelwoord. Schrijf het zo kort mogelijk.  

de gevolgde route, (= de route is gevolgd - vd)  het geslachte vee (= het vee is geslacht - vd) 

het weggegooide geld (= het geld is weggegooid – vd),  een gemiste kans,  (= de kans is genist –vd)   

de verbrande kerstbomen (= de kerstbomen zijn verbrand – vd) 

           

MAAR: de verbrede weg (= de weg is verbreed) / de vergrote foto  (de foto is vergroot - vd): enkel een =e 

toevoegen gaat niet, want dan krijg je een klankverandering. Voor de uitspraak moet je dan een klinker (-e / -o) 

weghalen. 

MAAR:   de gewitte muur (de muur is wit)  / de geredde zwemmer (de zwemmer is gered – vd): enkel een –e 

toevoegen gaat niet, want dan krijg je klankverandering. Voor de uitspraak moet je dan de medeklinker (-t / -d)  

verdubbelen.   

Als een voltooid deelwoord eindigt op -en, dan schrijf je ook -en als je dit voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 
gebruikt.  

de verkozen directeur   de bereden politie 
het afgesloten bedrijfspand de verloren moeite 
het omgestoten glas  een getrokken pistool 
 

Onvoltooid deelwoord 

Het onvoltooid deelwoord (ovd) (of: tegenwoordig deelwoord) geeft aan dat een handeling zich aan het voordoen is. Het 

onvoltooid deelwoord bestaat uit het hele werkwoord (ofwel infinitief genoemd) + -d of -de. 

Zittend op een kistje rustte ze uit van het melken.  

De tractor kwam hortend en stotend tot stilstand.  

Schoorvoetend gaf de stagiair zijn vergissing toe. 

 

Onvoltooide deelwoorden worden net als het voltooid deelwoord vaak gebruikt als bijvoeglijk naamwoord of bijwoord. Ze 

geven dan een eigenschap  / een bezigheid aan van het zelfstandig naamwoord. 

 
De sputterende motor maakte het lastig om  de maisruggen te bezaaien (bijvoeglijk naamwoord) 
Al harkend haalde de hovenier het verdorde gevallen blad van het gras.  (bijwoord) 
 

Ook in samenstellingen (plakwoorden opgebouwd uit twee of meer woorden) kan een onvoltooid deelwoord staan. 
 

Het werken op het land is behoorlijk tijdrovend. 
In mei zijn veel studenten  werkzoekend. 
 

Doel: ik haal de regels op en ik onthoud ze 
Oefening. Vul de juiste vorm van elk werkwoord in.  
1.Eind 2019 ……… (verschijnen) de autografie van Johan Cruyff van Auke Kok bij uitgeverij Hollands Diep. Vrijwel 
iedereen denkt Johan Cruijff te kennen en dat is niet zo gek: zijn illustere carrière …….. (voltrekken) zich grotendeels in 
de schijnwerpers. 
2. In dit boek …………………. (worden) een ……………….........…. (spraakmaken) 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 gaat in op allerlei vragen. Zoals waarom ………. (vechten) hij zoveel conflicten uit en waarom ging hij niet naar 
het WK 1978 en werd hij geen bondscoach in 1994? Wat stond er in de psychologische rapporten over hem?  
5. Ook bevat het allerlei anekdotes, zoals over de dag in 1960 waarop de jonge Cruyff zich in een tabakszaak 
………………….(melden) en zijn eerste pakje sigaretten …………………. (aanschaffen). 
6. 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).’ 
7. Het mocht niet …………………. (baten): in 1991 kreeg Cruyff een hartinfarct en 24 jaar later was longkanker hem 
fataal. 
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8. Wat deze man heeft …………………. (beleven) gedurende zijn levensjaren kan niet door velen worden 
…………………. (navertellen) 
9. Cruyff was een fenomenale buitenspeler, …………………. (roemen) vanwege zijn techniek en spelinzicht. 
10. Hij …………………. (verrichten) zijn kunsten voor onder meer Ajax en Barcelona, clubs die later ook door hem 
werden …………………. (coachen).  
11. Maar op het veld was hij al een voetballer die zijn medespelers …………………. (managen); met Cruyff als dirigent 
………………….(behalen) ze vele landstitels en Europese bekers. 
12. Opvallend genoeg …….. (zijn) er nu weer een Nederlander hoofdtrainer van Barca. Ronald Koeman  …… (staan) 
onder contract tot juni 2022.  Tussen 1989 en 1995 …………(uitkomen) hij zelf uit voor FC Barcelona.  
 
Oefenen:  alle werkwoorden door elkaar. 
Oefentoets:  Oefentoets werkwoordspelling (2F/3F) Kies de juiste schrijfwijze (In Microsoft Forms) 
  Oefentoets Werkwoordspelling. (In Microsoft Forms)      
 
Filmpjes met uitleg: 
Enkelvoudige en samengestelde zin 
Werkwoordspelling tegenwoordige tijd 
Werkwoordspelling verleden tijd 
Werkwoordspelling het voltooid deelwoord 
Werkwoordspelling gebiedende wijs 
Werkwoordspelling Engelse werkwoorden 
Werkwoordspelling voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 
d/t poepsimpel uitgelegd 

 
REFLECTIE 

 
Doel: ik schat op basis van de gemaakte opdrachten in waar ik sta.  
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: persoonsvorm verleden tijd  (pvtt), persoonscorm verleden tijd (pvvt), voltooid 

deelwoord (vd), onvoltooid deelwoord (ovd), infinitief (inf). & gebiedende wijs (gw)  Ja/nee  

Ik kan de persoonsvorm tegenwoordige tijd herkennen en vervolgens goed spellen. Bijvoorbeeld: ‘word’ /  ‘wordt’. 
Ja/nee  

Ik kan de persoonsvorm verleden tijd herkennen en vervolgens goed spellen. Bijvoorbeeld : ‘stichtte’ /  ‘stichtten’. 
Ja/nee  

Ik kan het voltooid deelwoord herkennen en vervolgens goed spellen.  Bijvoorbeeld ‘geschrobd’ / . ‘schoongemaakt’ 
Ja/nee  
 

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

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

Ik kan de gebiedende wijs herkennen en vervolgens goed spellen. Bijvoorbeeld  ‘Word … !’ Ja/nee 
 
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) (ow) 
geserveerd. (Dertien personen die dachten dat ze normale cake aten) (ow), werden misselijk of duizelig, 
meldden diverse (Duitse media) (ow) afgelopen dinsdag.(De condoleance) (ow vond plaats in een restaurant 
in het dorp in het noorden van Duitsland. (De Spacecake) (ow) werd meegebracht door de medewerker die 
verantwoordelijk is voor de cakes. (De medewerker) (ow) vroeg haar achttienjarige dochter een cake te 
bakken, zoals (ze) (ow) wel vaker deed. (Deze) (ow) werd vervolgens in de vriezer bewaard. (De moeder) 
(ow) nam per ongeluk een ingevroren spacecake, die ook door de dochter was gemaakt, mee naar haar 
werk. (Gasten) (ow) aten de spacecake zonder te weten dat er wiet in was verwerkt. Volgens Duitse media 
kregen (dertien personen) (ow), onder wie de weduwe, te maken met symptomen als misselijkheid en 
duizeligheid. (Een van hen) (ow)  zou door een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. (Meerdere 
personen) (ow) gingen zelf naar de eerste hulp. (Het incident) (ow) vond in augustus plaats, maar is uit 
respect voor de nabestaanden niet eerder door de politie naar buiten gebracht. (Er) (ow) wordt nog 
onderzoek gedaan naar de achttienjarige vrouw. (Ze) (ow) wordt onder meer verdacht van het toebrengen 
van gevaarlijk lichamelijk letsel en overtreding van de drugswet.     
Ingevroren: voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt. Het toebrengen: zelfstandig naamwoord.  
Overtreding = de overtreding: zelfstandig naamwoord.  

https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-alle-werkwoordsvormen-door-elkaar/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hopk68AFDUq7n8E2W-xu47pLXckYotZFixV8HVw13_5UNkM1NVpUWFRaN0lKVFpDVFBSV1laNEhaTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hopk68AFDUq7n8E2W-xu47pLXckYotZFixV8HVw13_5UQ0tDMk1GVTcyTkZEMFAxMFNVODhUSDNYRy4u
https://www.youtube.com/watch?v=1ayatkQ9l0A&list=PLf04GMbvNrx2NJc9YFPgEZWgi93Nzz3Rx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fhOcn_VMDX0&list=PLf04GMbvNrx2NJc9YFPgEZWgi93Nzz3Rx&index=32&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=FzpIxeiD6-Y&list=PLf04GMbvNrx2NJc9YFPgEZWgi93Nzz3Rx&index=79&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=Ogw4O_nKZD4&list=PLf04GMbvNrx2NJc9YFPgEZWgi93Nzz3Rx&index=33&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=G8o-v576lZw&list=PLf04GMbvNrx2NJc9YFPgEZWgi93Nzz3Rx&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=B1BSZx-Xmok&list=PLf04GMbvNrx2NJc9YFPgEZWgi93Nzz3Rx&index=133
https://www.youtube.com/watch?v=0cR3c7YMqc8&list=PLf04GMbvNrx2NJc9YFPgEZWgi93Nzz3Rx&index=67&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=FzpIxeiD6-Y&list=PLf04GMbvNrx2NJc9YFPgEZWgi93Nzz3Rx&index=79&t=25s
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WERKWOORDEN OM VAN BUITEN TE LEREN 
 
HEBBEN 
- ik heb 
- jij hebt 
- hij/zij heeft 
- wij/jullie/zij hebben 
 
ZIJN 
- ik ben 
- jij bent 
- hij/zij is 
- wij/jullie/zij zijn 
 
WILLEN 
- ik wil 
- jij wilt 
- hij/zij wil 
- wij/jullie/zij willen 
 
KUNNEN 
- ik kan 
- jij kunt 
- hij/zij kan 
- wij/jullie/zij kunnen 
 
ZULLEN 
- ik zal 
- jij zult 
- hij/zij zal 
- wij/jullie/zij zullen 
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