
*
Schrijf je het werkwoord

in de tegenwoordige tijd

met een d, t of dt?

Taal   maat

 d, t of dt?

 



Werkwoord*

Met het werkwoord geef je aan 

welke handeling, welk proces of 
welke toestand in de zin centraal 
staat: Wat gebeurt er? Wat is er 

aan de hand? Wat is het geval?  




Tegenwoordige tijd*

Tijd waarmee je een handeling 
beschrijft die nú (op het moment 
waarop je de zin uitspreekt) aan de 
gang is, of waarmee je een toestand 
beschrijft waarvan nú sprake is.

















Onderwerp*

In bijvoorbeeld ‘De kaars brandt’ en 
‘De kat is lief’ zijn de kaars en de kat 
het onderwerp. 
 

Het onderwerp dóét namelijk iets 
(bijvoorbeeld ‘branden’) óf ís iets 
(bijvoorbeeld ‘lief’). 



Als het onderwerp een enkelvoud is, 
is het werkwoord dat ook. 








































Werkwoord*

Met het werkwoord geef je aan 

welke handeling, welk proces of 
welke toestand in de zin centraal 
staat: Wat gebeurt er? Wat is er 

aan de hand? Wat is het geval?  




Stam*

De stam vind je door van het hele 
werkwoord -en af te halen. 



Bijvoorbeeld:
 de stam van branden is bran
 de stam van kleven is klev



Let op: je schrijft ‘ik kleefde’ (niet 
kleevde) en ‘ik raasde’ (niet raazde).
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     Voorbeelden



Jij smurft te veel.

Jij klaagt te veel.


	

Mark smurft graag.  

Mark kleurt graag.


   

Sam smurft een goede    

keeper.

Sam wordt een goede keeper.  



U smurft het goed.

U raadt het goed.



Waar smurft u ons?

Waar vindt u ons?



      Eindigt de stam op een d?   

      Dan geldt nog steeds stam + t. 

      Daarom eindigen bijvoorbeeld 

      hij wordt, jij raadt en 

      u vindt op dt.

•    
    

•    
    

•    
    
    

•    
    

•    
    

Ja


Ja


Ga naar het advies 

over ’t kofschip.

Ik smurf nooit!

Ik klaag nooit!



Morgen smurf ik je fiets.

Morgen leen ik je fiets. 



Smurf jij later rijk, smurf je?

Word jij later rijk,  denk je?



Ik smurf het goed.

Ik raad het goed.



Waar smurf ik jullie?

Waar vind ik jullie?

Voorbeelden

Geen t achter de stam:

     Ik smurf / Smurf ik?

     Smurf je/jij?



Wel een t achter de stam:

     Jij/je smurft

     U smurft / Smurft u?

     Het smurft / Smurft het?

     Hij smurft / Smurft hij?

     Zij smurft /Smurft zij?

     Men smurft / Smurft men?  


•
•

•
•
•
•
•
•

Ja Nee


Schrijf stam + t

Schrijf het

hele werkwoord

Schrijf geen t  
achter de stam

Nee


+

*
*

Staat het werkwoord    in de 
tegenwoordige tijd?



Is het onderwerp   enkelvoud?

*

Vervang het werkwoord    in 

de zin door een vervoeging 


van het werkwoord smurfen. 



Komt er een t achter de 

stam    van het werkwoord 


smurfen te staan?
*

*

Nee
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