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De stam van een werkwoord vind je door –en van het hele werkwoord af te halen. Bij sommige 
werkwoorden haal je alleen de –n eraf. Bijvoorbeeld bij ‘zien’ en ‘doen.’ De stam wordt ook wel 
de ik-vorm van een werkwoord genoemd. Je gebruikt de stam als het onderwerp in de zin ik is, 
als je / jij achter het werkwoord staat en als de zin in de gebiedende wijs staat.

In het schema hierboven zie je dat je niet altijd een juiste stam overhoudt als je –en van het hele 
werkwoord afhaalt. De stam van het werkwoord ‘koken’ is niet juist. Het is niet (ik) ‘kok’, maar
(ik) ‘kook.’ Deze stam moet je nog veranderen, zodat je de juiste stam krijgt.

Een stam die je nog moet veranderen noemen we een ruwe stam. De stamregels in het 
onderstaande schema laten zien wanneer en hoe je een ruwe stam moet veranderen.

Hele werkwoord –en eraf De stam
zingen zing(en) (ik) zing
groeien groei(en) (ik) groei
lachen lach(en) (ik) lach
koken kok(en) (ik) kok  kook

De stam

Werkwoordstam

In deze oefeningen leer je:
• wat de (ruwe) stam van een werkwoord is,
• welke regels er zijn om een ruwe stam te veranderen naar een juiste stam,
• hoe je de stam van een werkwoord op de juiste manier moet spellen.

Werkwoordstam

   Stamregels

Hele werkwoord Ruwe stam De stam
Lange klinker vragen vrag + a (ik) vraag

Dubbele medeklinker klimmen klimm - m (ik) klim

Ruwe stam eindigt op –v blijven blijv v = f (ik) blijf

Ruwe stam eindigt op –z blazen blaz z = s (ik) blaas

Trema in het werkwoord sleeën slee - ën (ik) slee
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Oefening 6: Maak de puzzel.
Schrijf de juiste vorm van het werkwoord in de puzzel. Tussen de dikgedrukte lijnen lees je de 
oplossing van de puzzel. Dit woord moet je daarna nog vervoegen in de verleden tijd.

Oefening 5: Zet een streep onder de persoonsvorm in de zin. Zet de juiste vorm er in de 
verleden tijd achter.

Michelle verandert de persoonsvorm.     
----------------------------------------------------------

1. Het water druppelt in mijn nek.     
----------------------------------------------------------

2. Na een lange dag ploffen wij moe op de bank.   
----------------------------------------------------------

3. Jesse belooft mij niet meer te storen.    
----------------------------------------------------------

4. De dj draait de hele avond mooie muziek.      
----------------------------------------------------------

5. Het ruimtestation lanceert een raket.    
----------------------------------------------------------

6. Ik hoef geen spruitjes meer!       
----------------------------------------------------------

7. Bas pest soms zijn kleine zusje.     
----------------------------------------------------------

8. Wat wens jij voor je verjaardag?      
----------------------------------------------------------

9. Er grenzen twee landen aan Nederland.    
----------------------------------------------------------

10. De sterren schitteren aan de hemel.      
----------------------------------------------------------

veranderde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

De oplossing van de puzzel is: 
------------------------------------------------------------

Verleden tijd enkelvoud:   
------------------------------------------------------------

Verleden tijd meervoud:  
------------------------------------------------------------

1. Lieke      ?      (verrassen, vt)

2. Wij      ?      (nieten, vt)

3. Rick      ?      (verraden, vt)

4. Hij      ?      (tobben, vt)

5. Ik      ?      (razen, vt)

6. De man      ?      (zweten, vt)

7. Opa      ?      (geloven, vt)

8. Wij      ?      (bonzen, vt)



16 Voltooid deelwoord | Zwakke werkwoorden

Voltooid deelwoord | Zwakke werkwoorden

In deze oefeningen leer je:
• wat voltooide tijd is,
• dat een zin in de voltooide tijd altijd een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord heeft,
• dat je zwakke werkwoorden in de voltooide tijd vervoegt met: ge + stam + t of ge + stam + d.

Als je wilt vertellen dat iets al gebeurd is, dan gebruik je de voltooide tijd. Voltooid betekent 
dat iets af is. Er gebeurt daarna niets meer. Een zin die in de voltooide tijd staat, heeft altijd een 
hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord.

Veelvoorkomende hulpwerkwoorden zijn: zijn, hebben en worden. Het hulpwerkwoord 
verandert als je de zin in een andere tijd zet of als je het onderwerp verandert van enkelvoud 
naar meervoud.

In het schema hieronder zie je de vervoegingen van deze hulpwerkwoorden in de 
tegenwoordige tijd en in de verleden tijd.

Oefening 1: Vul het juiste hulpwerkwoord in. Het voltooid deelwoord staat dikgedrukt.

1. Pepijn 
--------------------------------------------

 (hebben, tt) de vlek van zijn trui verwijderd.

2. 
--------------------------------------------

 (Worden, vt) jij gisteren opgehaald door jouw oma?

3. Anne-Lynn 
--------------------------------------------

 (zijn, tt) in al die jaren niets veranderd.

4. Hij 
--------------------------------------------

 (hebben, vt) hard gerend om de bus te halen.

5. Waarom 
--------------------------------------------

 (zijn, vt) niemand gewaarschuwd voor de storm?

ik ... jij / je? u, jij / je, hij, zij / ze, het wij, jullie, zij

zijn (tt) ben ben bent is zijn

zijn (vt) was was was was waren

hebben (tt) heb heb hebt heeft hebben

hebben (vt) had had had had hadden

worden (tt) word word wordt wordt worden

worden (vt) werd werd werd werd werden

Hulpwerkwoorden

Let op: Het werkwoord ‘hebben’ kan in de u-vorm tegenwoordige tijd ook vervoegd worden als 
‘heeft.’ In de jij- / je-vorm kan dit niet.
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Hele werkwoord Voorvoegsel           Werkwoord            Voltooid deelwoord

1. uitleggen   
----------------------------

           
--------------------------------------

           
----------------------------------------------------------------

2. afpakken   
----------------------------

           
--------------------------------------

           
----------------------------------------------------------------

3. voorproeven  
----------------------------

           
--------------------------------------

           
----------------------------------------------------------------

4. indrukken   
----------------------------

           
--------------------------------------

           
----------------------------------------------------------------

5. wijsmaken   
----------------------------

           
--------------------------------------

           
----------------------------------------------------------------

6. neerzetten   
----------------------------

           
--------------------------------------

           
----------------------------------------------------------------

7. uitlenen   
----------------------------

           
--------------------------------------

           
----------------------------------------------------------------

8. toewensen   
----------------------------

           
--------------------------------------

           
----------------------------------------------------------------

Oefening 6: Vul het schema in.

Tip: Je kunt een streepje zetten onder de laatste letter van de (ruwe) stam.

leggenuit

In het Nederlands kennen we ook scheidbare werkwoorden. Deze werkwoorden kun je 
splitsen in twee losse woorden, namelijk het voorvoegsel en het werkwoord. Bijvoorbeeld: het 
werkwoord ‘opbellen’ bestaat uit het voorvoegsel ‘op’ en het werkwoord ‘bellen.’

Scheidbare werkwoorden staan in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd vaak gescheiden 
in een zin. In de voltooide tijd staan ze altijd aan elkaar. Het voltooid deelwoord begint dan niet 
met ge–, maar je plaatst dit tussen het voorvoegsel en het werkwoord.

Voor het juist schrijven van het voltooid deelwoord kun je ook weer ’t x-kofschip gebruiken. 
De regels van ’t x-kofschip gelden alleen voor het werkwoord. Je kijkt bij de ruwe stam van dit 
werkwoord naar de laatste letter. Zit deze in ’t x-kofschip (de o en i tellen niet mee), dan eindigt 
het voltooid deelwoord op een –t. Zit deze letter niet in ’t x-kofschip, dan eindigt het voltooid 
deelwoord op een –d.

Het voorvoegsel blijft bij het voltooid deelwoord hetzelfde. Deze verandert niet. 

Voorvoegsel Werkwoord Ruwe stam ’t x-kofschip Voltooid deelwoord

schoonmaken schoon maken mak ja schoongemaakt

opruimen op ruimen ruim nee opgeruimd

aanpassen aan passen pass ja aangepast

weggooien weg gooien gooi telt niet mee weggegooid

Scheidbare werkwoorden


