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UITLEGKAART B HET PERFECTUM

NT2
taalspel
werkwoorden & woordvolgorde

ZWAK / REGELMATIG STERK / ONREGELMATIG

Verandert niet van klank in de verleden tijd
Bijvoorbeeld: werken en verven

Stap 1: laatste letter stam
werken - ik werk
halen - ik haal
Stap 2: laatste letter komt voor in het woord:

      ‘t ex kofschip
      JA           NEE

  ge- + t        ge- + d
  gewerkt        gehaald

Let op!
Werkwoorden die beginnen met her-, ont-, ver-, be-, ge-, 
krijgen GEEN ge-!
(bijv: herhalen - herhaald, verwachten - verwacht, 
bemoeien - bemoeid, geloven - geloofd, ontmoeten - 
ontmoet)

Laatste letter van de stam is de oorspronkelijke letter!
  verven – verf (verv) – geverfd
  blozen – bloos (bloz) – gebloosd

Scheidbaar:
prefix + ge + persoonsvorm
(instappen – in + ge + stapt)

Verandert van klank in de verleden tijd
Uit het hoofd leren: zie lijst onregelmatige werkwoorden.

Spreken:  sprak   Ik heb gesproken
Staan:   stond   Ik heb gestaan
Lezen:  las    Ik heb gelezen
Kiezen:  koos   Ik heb gekozen

Let op!
werkwoorden kunnen ook alleen een onregelmatig 
participium op –en hebben:
bakken  bakte   ik heb gebakken
wassen  waste   ik heb gewassen
of alleen een onregelmatige persoonsvorm:
vragen  vroeg   ik heb gevraagd

HEBBEN OF ZIJN?
Wanneer vervoegen met hebben en wanneer met zijn? 
In de meeste gevallen: hebben

Enkele regels:
Bij werkwoorden die een object bij zich kunnen hebben: 
hebben (Ik heb een drukke dag gehad / Ik heb een stuk 
taart gegeten).

ZIJN bij verandering van situatie (Ik ben hem 
tegengekomen / Ik ben gescheiden)

Bij werkwoorden die beweging aanduiden (lopen, fietsen, 
zwemmen, reizen):
 - Bij beweging zonder richting: HEBBEN 
(Ik heb in het park gelopen / Ik heb veel gereisd)

 - Bij beweging met richting: ZIJN 
(Ik ben naar school gelopen / we zijn naar Parijs ge-
fietst)

Altijd ZIJN (onvolledige lijst):
gaan, komen, beginnen, opstaan, gebeuren, slagen, 
eindigen, blijven, groeien, vallen, zijn.

WERKWOORD


