
Schrijf je in de verleden tijd 

stam + -te of stam + -de?

Taal   maat

 ’t Kofschip

*

Ja


Ga naar het advies over  
sterke werkwoorden  

Staat het werkwoord 

in de verleden tijd? *

*

Nee


Nee
Ja


Ja


Nee
Ja


Ja


Is het een zwak werkwoord?*

Eindigt de stam   van het 

werkwoord op een medeklinker 


van ’t kofschip ?



Dus een t, k, f, s, ch of p ? 

*

Schrijf -te achter 
de stam

Schrijf -de achter 
de stam

Schrijf -ten achter

de stam

Schrijf -den 

achter de stam

Nee


Bijvoorbeeld: 

redden, krabden, kleurden, 

droomden, kleefden (stam klev), 
belden, legden, raasden (stam raz), 

duwden, leenden.



En: yogaden, sleeden, draaiden, 
kanoden, fonduden, vlijden, 

hockeyden

Bijvoorbeeld: 

zette, pakte, bofte, siste, 

glimlachte, stopte

Bijvoorbeeld: 

zetten, pakten, boften, sisten, 

glimlachten, stopten

Bijvoorbeeld: 

redde, krabde, kleurde, droomde, 
kleefde (stam klev), belde, legde, 
raasde (stam raz), duwde, leende.



En: yogade, sleede, draaide, 
kanode, fondude, vlijde, 

hockeyde



Nee


Eindigt de stam op een medeklinker 
van de bromvliegzwaan? Dus een 


d, b, r, m, v, l, g, z, w of n?



Of eindigt de stam op een klinker?

Dus een a, e, i, u, o, ij of y ?

Ja


Is het werkwoord    enkelvoud?

Nee


Ga naar het advies over

Engelse werkwoorden. 

De stam eindigt op een c of x, 
of op de letters -ce, -que, -sh, 

-ze, -dg of -ge.

Ga naar het advies over de 
tegenwoordige tijd.      

Nu kun je ook het 

voltooid deelwoord 


goed schrijven: 

dat eindigt op een d.



Bijvoorbeeld:

gered, gekleurd,  gekleefd, 
gebeld, geklaagd, geraasd, 

geleend, gekanood, gesleed, 
geyogaad, gevlijd, gefonduud

*

* *

 



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?  




Verleden tijd*

De werkwoordsvorm die aangeeft 
dat iets in het verleden gebeurde of 
het geval was. Bijvoorbeeld brandde 
in ‘Vanmorgen brandde de kaars 

nog steeds.’

















Zwak werkwoord*

Bij zwakke werkwoorden blijft de 
klinker van de stam in de verleden 
tijd hetzelfde. 



Bijvoorbeeld: 

klappen - klapten - geklapt.



Dat is anders bij een sterk 
werkwoord, bijvoorbeeld: 

helpen - hielp - geholpen. 

































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).



























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).




Voltooid deelwoord*

Voorbeelden van voltooide 
deelwoorden zijn gewerkt en 
gebrand. 



Het voltooid deelwoord gebruik je in 
zinnen als ‘Ik heb hard gewerkt’ en 
‘De kaars heeft lang gebrand.’ Het 
werken en het branden zijn in deze 
zinnen voltooid: klaar, afgelopen.  





























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).




Voltooid deelwoord*

Voorbeelden van voltooide 
deelwoorden zijn gewerkt en 
gebrand. 



Het voltooid deelwoord gebruik je in 
zinnen als ‘Ik heb hard gewerkt’ en 
‘De kaars heeft lang gebrand.’ Het 
werken en het branden zijn in deze 
zinnen voltooid: klaar, afgelopen.  



Is het werkwoord    enkelvoud?*

Nu kun je ook het 

voltooid deelwoord 


goed schrijven: 

dat eindigt op een t.


 

Bijvoorbeeld:


gezet, gepakt, geboft, 

gesist, geglimlacht, gestopt

*

*

* *
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