
   

Werkwoord is:  
 
1. Persoonsvorm – Tegenwoordige tijd  
  
 

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) 
 
1A. Persoonsvorm  Verleden tijd (Zwakke werkwoorden) 
 

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

Ø  KoFSCHiPTaXi (2) - haal van het hele werkwoord en af - zie opmerking 2 ii    
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 KoFSCHiPTaXi: fietsen –heb gefietst / juichen – wordt gejuicht / beslissen – is 
beslist 
 
2b. letter staat NIET in KoFSCHiPTaXi: 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  1)  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  2)  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  KoFSCHiPTaXi   
 
4. Het 2e werkwoord is een heel werkwoord (infinitief)  
In de zin staat, behalve de persoonsvorm, een tweede werkwoord. Dat is een heel werkwoord. 
 
VB: Dat kan toch niet zo moeilijk zijn.  
 
 
 
 
 
Oefeningen volgorde 
 

1.   Werkwoorden (persoonsvorm, voltooid deelwoord, heel werkwoord) herkennen en regels 
toepassen in oefening enkelvoudige zin; 

2.   verschil weten tussen enkelvoudige en samengestelde zin; 
3.   werkwoorden ( …) herkennen en regels toepassen in oefening samengestelde zin; 
4.   werkwoorden herkennen en regels toepassen in je eigen mails, brieven, verslagen, 

enzovoorts. 
 



 

1 Nu (fokken) hij paarden, straks wil hij handelaar worden. 

2 Het doel (worden – tegenwoordige tijd) uitstekend door de doelman (verdedigen). 

3 Het (sparen) geld moet nu opnieuw (tellen) worden. 

4 Afgelopen woensdag (bevrijden) de brandweer de kat uit zijn benarde situatie. 

5 Ik (vinden – tegenwoordige tijd) het vreemd om te ontdekken dat hij vroeger al die 

praatjes (geloven). 

6 Piet (wedden) gisteren om tien euro dat Ajax zal winnen. 

7 De moeder van Marit (vinden – tegenwoordige tijd) het beter dat ze door de week 

niet uitgaat. 

8 8 De rechtbank heeft gisteren op aandringen van de advocaat een zaak (uitstellen). 

9 Nederlands (behoren – tegenwoordige tijd) tot de (verplichten) vakken op school. 

10 (Schelden o.t.t.) je wel eens? 

11 De machine (worden) elke dag (repareren) door een monteur.  

12 Hij belooft dat hij de schuilplaats van zijn vriendje niet (verraden). 

13 Heeft hij dit echt (beweren)?   

14 Op de EHBO-post hebben ze de man (opereren). 

15 Chantal wordt door de leraar niet (motiveren). 



16 Hij zag dat de verkoopster sieraden (ontvreemden) uit de winkel. 

17 Ik zeg tegen hem dat ik er niet goed van (worden). 

18 Van het op het strand (aanspoelen) hout, maken we een hut. 

19 Als je je voortaan (aanwennen) om je huiswerk direct te maken, kom je nooit in 

tijdnood. 

20 Mijn vriendin (beloven – verleden tijd) mij dat ze met me uit zou gaan. 

  

 


