Werkwoordspelling
STAP 1: BEPAAL DE TIJD VAN HET WERKWOORD
Staat het werkwoord in de:

onvoltooid tegenwoordige tijd (O.T.T)

onvoltooid verleden tijd (O.V.T)

voltooid tegenwoordige tijd? (V.T.T)
De tijden van werkwoorden
o.t.t.
o.v.t.
v.t.t.

onvoltooid tegenwoordige tijd
onvoltooid verleden tijd
voltooid tegenwoordige tijd

Ik ga naar school.
Ik ging naar school.
Ik ben naar school gegaan.

STAP 2: VERVOEGEN

Staat het werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd? (O.T.T.)?
ik maak
jij maakt > let op: maak jij
hij maakt
wij maken
jullie maken
zij maken

ik meld
jij meldt > let op: meld jij
hij meldt
wij melden
jullie melden
zij melden

Let op: als ‘je’ of ‘jij’ achter de persoonsvorm staat, dan verdwijnt de ‘t’. Dus ‘loop jij’, maar ook
‘vind je’ en ‘raad je’. Als je het niet kan horen, omdat de persoonsvorm op een ‘d’ eindigt, neem
dan in gedachten het werkwoord ‘lopen’ als voorbeeld.



Staat het werkwoord in de onvoltooid verleden tijd? (O.V.T.)?

ik maakte
jij maakte
hij maakte
wij maakten
jullie maakten
zij maakten

ik meldde
jij meldde
hij meldde
wij meldden
jullie meldden
zij meldden

Als je niet weet of het –te of –de moet zijn, dan gebruik je de regel van ‘T KOFSCHIP.
1 Kijk naar de infinitief (het
verhuizen
maken
hele werkwoord)
2 Haal –en ervan af. Welke
Z
K
letter is dat?
3 Is het een medeklinker uit
Nee
Ja
’T K O F S C H I P?
4 Neem de ‘ik-vorm’ van de
verhuis
maak
onvoltooid tegenwoordige
tijd.
5 De verleden tijd is:
verhuisde
maakte
‘ik vorm’ + -te of –de
Let op: Bij sommige werkwoorden eindigt de ik-vorm van de o.t.t. op een f of s, terwijl het hele
werkwoord op een v of z eindigt. Je kijkt dus naar de v of z!
Bijvoorbeeld:
verhuizen > ik verhuisde
verven > ik verfde
reizen > ik reisde



Staat het werkwoord in de voltooid tegenwoordige tijd? (V.T.T.)?

Je hoort vaak of een voltooid deelwoord op een –t of –d eindigt door er een –e achter te denken.
Je hoort bijvoorbeeld dat gemeld op een –d eindigt, als je er de gemelde schade van maakt. Bij
twijfel kun je de regel van ‘T KOFSCHIP weer toepassen.
Je krijgt dan:
ge + ik-vorm + t /d
1 Kijk naar de infinitief (het
hele werkwoord).
2 Haal –en ervan af. Welke
letter is dat?
3 Is het een medeklinker uit
’T K O F S C H I P?
4 Neem de ‘ik-vorm’ van de
onvoltooid tegenwoordige
tijd.
5 Het voltooid deelwoord is:
ge + ik-vorm + t /d

reizen

maken

Z

K

Nee

ja

reis

Maak

gereisd

gemaakt

Let op: veel fouten worden gemaakt met woorden als gebeuren, bereiden en erkennen, waarbij
het voltooid deelwoord weinig verschilt van de tegenwoordige tijd. Je hebt bijvoorbeeld: het
gebeurt en het is gebeurd. Dit geldt voor alle werkwoorden die beginnen met be-, ge-, ver-, ont-,
er-, en her-.
Engelse werkwoorden in het Nederlands
De regel van ‘T KOFSCHIP geldt ook voor Engelse werkwoorden die in het Nederlands zijn
ingeburgerd. Je moet hierbij letten op de UITSPRAAK van de laatste letter van het hele werkwoord
min -en. Zo wordt het gefaxt met een t, ondanks dat de x niet in het kofschip staat, want het gaat
om een s-klank.
Andere voorbeelden:
Checken
hij checkt
Plannen
hij plant
Promoten
hij promoot
Speechen
hij speecht

Bron

hij
hij
hij
hij

checkte
plande
promootte
speechte

hij
hij
hij
hij

heeft
heeft
heeft
heeft

gecheckt
gepland
gepromoot
gespeecht

