
   

Werkwoord is: 1. Persoonsvorm  
  
 

Ø  STAM (+T)  
 
Tegenwoordige tijd Enkelvoud 
1a. STAM = Ik-vorm 
IK = ONDERWERP (Ik loop.) 
JE / JIJ (als ONDERWERP) staat achter de persoonsvorm (Help jij haar?). 
Bij een ‘BEVEL’ (de gebiedende wijs): Loop maar door. Help haar even. Raad maar. 
 
1b. STAM + T bij je, jij, hij, zij, u, het - (Zij wordt verkoopster.) Let op bij je of jij! (zie hierboven). 
   
Tegenwoordige tijd Meervoud  
1c. hele werkwoord (bijv.: wij / jullie lezen, schrijven) 
 

Ø  xtc-koffieshop (1) - haal van het hele werkwoord en af (zie opmerking i  
Verleden tijd Enkelvoud 
1d. letter staat WEL in xtc-koffieshop: STAM+TE - praatte 
 
Verleden tijd Meervoud  
1E. letter staat WEL in xtc-koffieshop: STAM+TEN - praatten 
 
Verleden tijd Enkelvoud 
1f. letter staat NIET in xtc-koffieshop: STAM + DE raden – raad (stam) – raadde  
  
Verleden tijd Meervoud 
1g. letter staat NIET in xtc-koffieshop: STAM + DEN - raden – raad (stam) – raadden   
      
Werkwoord is: 2. Voltooid deelwoord 
 

Ø  xtc-koffieshop (2) - haal van het hele werkwoord en af - zie opmerkingii    
In de zin staat, behalve de persoonsvorm, een tweede werkwoord: 
VB 1: Hij heeft zijn prijs met mij gedeeld (persoonsvorm + voltooid deelwoord)   
VB 2: Zij is vanochtend een Porsche gaan kopen. (persoonsvorm + heel werkwoord)   
 
Het 2e werkwoord is een voltooid deelwoord  
2a. letter staat WEL in xtc-koffieshop: fietsen –heb gefietst / juichen – wordt gejuicht / beslissen – is 
beslist 
 
2b. letter staat NIET in xtc-koffieshop: beweren – er is beweerd / durven – heeft gedurfd / beloven - 
beloofd)   
 
3. Voltooid deelwoord als Bijvoeglijk naamwoord: zo kort mogelijk 
De (verkleden) kinderen zijn verstoppertje aan het spelen. De verklede kinderen zijn verstoppertje aan het 
spelen. Maar (!): De gewitte muur. 
                                                
i	  Deze	  regel	  gebruik	  je	  alleen	  bij	  zwakke	  werkwoorden:	  werkwoorden	  die	  bij	  verandering	  van	  tijd	  niet	  van	  klank	  veranderen.	  Sterke	  
werkwoorden	  veranderen	  van	  klank	  als	  je	  de	  tijd	  verandert:	  	  vind/vond	  –	  zwem/zwom	  –	  zijn/was	  –	  word/werd	  –	  blijf/bleef.	  
ii	  In	  de	  voltooide	  tijd	  gebruik	  je	  vaak	  twee	  regels.	  In	  deze	  tijd	  heb	  je	  namelijk	  te	  maken	  met	  minimaal	  twee	  werkwoorden.	  Daarom	  pas	  je	  
dus	  op	  het	  ene	  werkwoord	  (de	  persoonsvorm	  of	  hulpwerkwoord)	  vaak	  de	  regel	  STAM	  (+T)	  toe	  en	  op	  het	  andere	  werkwoord	  (het	  
voltooid	  deelwoord)	  de	  regel	  xtc-‐koffieshop	  
 


