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PTA – WERKWOORDSVORMEN

In deze samenvatting staan de onderdelen die je op de toets moet kunnen toepassen.
De volgende onderdelen krijgt zowel oranje, geel als rood op de toets in de toetsweek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Future met will en going to
Zinnen vragend maken
Zinnen ontkennend maken
Onregelmatige werkwoorden

Voor geel komen hier nog een aantal specifieke opdrachten bovenop naast die van oranje:
1.
2.
3.
4.

Verschil simple present – present continuous
Verschil simple past – present perfect
Verschil past continuous – simple past
Verschil will en going to

Voor rood moet je naar de eisen van oranje en geel kijken. Daar komt dit nog bij:
1.
2.
3.
4.
5.

Signaalwoorden van de verschillende tijden
Fijne jas hè
Vragen met WH-questions
Alle tijden random door elkaar
Eenvoudige vertalingen

Alle PowerPoint van de grammatica onderdelen zijn geüpload op de portal bij trede 21.
Mocht je tussendoor nog vragen hebben: stel ze alsjeblieft.
Heel veel succes met leren!
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PRESENT SIMPLE
1. ‘TO BE’
‘To be’ vertaald naar het Nederlandse is het werkwoord ‘zijn’. Hieronder in het figuur zie je nogmaals de
vormen van het werkwoord. Let op: dat dit alleen voor de tegenwoordige tijd is.

Het wordt aangeraden om dit uit je hoofd te
leren.
Als er een naam van een persoon of ding in
de zin staat zoals bijvoorbeeld:
- Jack … (to be) a nice guy.
Gebruik je ook ‘is’!
- Jack is a nice guy.

2. PRESENT SIMPLE (VERVOEGEN VAN WERKWOORDEN)
De present simple is in het Nederlands de tegenwoordige tijd. Je gebruikt de present simple als we het
hebben over: - Feiten
- Gewoonten
- Dingen die we met regelmaat doen

This book has a red color.

(feit)

Sanne always bites her nails.

(gewoonte)

These kids often play with each other. (regelmatige
gebeurtenis)

Ik ren naar huis.

I run home.

Jij rent naar huis.

You run home.

Hij rent naar huis.

He runs home.

Zij rent naar huis.

She runs home.

Het rent naar huis.

It runs home.

Wij rennen naar huis.

We run home.

Vaak staan er in een zin signaalwoorden. Dat zijn
Jullie rennen naar huis.
woorden die het signaal afgeven dat de zin in de
Zij rennen naar huis.
present simple, oftewel in de tegenwoordige tijd staat,
bijvoorbeeld: always, never, frequently, often, sometimes, seldom,
on Saturdays, in the weekend, during the week

You run home.
They run home.
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Hoe maak je de present simple?
In het Nederlands kennen we bijvoorbeeld bij het werkwoord rennen de volgende vervoeging: Ik ren, jij
rent, wij rennen. Maar hoe ziet de vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd in het Engels
eruit?

Zoals je hier ziet, voegen we een -s toe indien je een werkwoord gebruikt in de 3e persoon
enkelvoud: He swims, My sister plays hockey, My brother loves his son. Je kunt dit onthouden met
de shit-regel. In het woord shit zit namelijk She, He en IT, alles binnen de 3e persoon enkelvoud:
- she
- he
- it

 She swims fast.
 He swims fast.
 It swims fast.

Vergeet niet dat namen (bijv: James en Jenny), dieren (bijv: the dog, the elephant) en mensen (bijv: The
teacher) ook onder he / she en it vallen.
Er zijn uitzonderingen waar je op moet letten bij het vervoegen van een werkwoord; namelijk wanneer
het werkwoord eindigt op een –y. De –y wordt dan vervangen door –ies.
- study
- cry
- spy
MAAR!

 He studies English
 She cries a lot.
 He spies on his brother.
Als een woord eindigt op –y, maar daarvoor staat een KLINKER (a, e, i, o en u)
dan zet je de –s gewoon achter het werkwoord.

- play
- buy

 He plays tennis.
 She buys

Woorden die eindigen op –oes veranderen niet bij he/she/it.
In alle andere gevallen (dus bij geen vorm van he/she/it) gebruik je gewoon het hele werkwoord (ook
wel de stam genoemd):
- to run
- to speak
- to see

 They run across the street.
 You speak very well.
 I see him over there.
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PRESENT CONTINUOUS
De present continuous is in het Nederlands de duurvorm van de tegenwoordige tijd. Je gebruikt de
present continuous als iets NU aan de gang is.
Signaalwoorden voor de present continuous zijn: right now, at the moment en now, etc.
Als een zin begint met: ‘’Look!’’ of ‘’Listen!’’ … dan moet je ZEKER WETEN de present continuous
toepassen.

Je maakt de present continuous door middel van een vorm van ‘to be’ te gebruiken, het werkwoord en ing erachter te plaatsen. Zie het plaatje hieronder.

1) vorm van 'to be'
I am
You are

2) werkwoord

3) + ing

bijvoorbeeld: walk

bijvoorbeeld: walking

He / she / it is
They are
We are

Bijvoorbeeld:
I am walking home right now.

I’m walking home right now.

She is reading a book at the moment.

She’s reading a book at the moment.

They are studying for the English test.

They’re studying for the English test.

My mother and I are going to the supermarket. (Hier is geen kortere versie van)
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PAST SIMPLE
De past simple is in het Nederlands de verleden tijd. We gebruiken de verleden tijd als iets in het
verleden is gebeurd.
Signaalwoorden voor de past simple zijn: yesterday, last week, last year, in 1994, five hours ago, etc.

wer

regelmatige
werkwoorden

werkwoord +
-ed of -d
Walk → walked
live → lived

Past simple
Leer deze woorden uit je
hoofd!
onregelmatige
werkwoorden

De onregelmatige
werkwoorden staan op
de volgende blz. Je moet
hiervoor het 2e rijtje
hebben.

De past simple maakt onderscheid tussen 2 verschillende vormen werkwoorden:
1.

Regelmatige werkwoorden

2.

Onregelmatige werkwoorden

Op de volgende bladzijde vind je meer uitleg over de past simple.
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REGELMATIGE WERKWOORDEN
Bij regelmatige werkwoorden is het zo dat er –ed of -d achter het werkwoord wordt geplaatst in de
verleden tijd. Voorbeelden hiervan zijn:
o

Lopen

walk

walked

o

Praten

talk

talked

o

Huilen

cry

cried

o

Proberen

try

tried

o

Genieten

enjoy

enjoyed

(zie je dat de -y verandert naar -i?)

De –y verandert naar –ie als er een medeklinker voor de –y staat. Indien er een klinker (a, o, i, e of u)
voor de –y staat, blijft het gewoon –y: zoals bij het werkwoord ‘enjoy’.
o

Dansen dance

danced

In dit geval zet je alleen een –d achter het werkwoord.

ONREGELMATIGE WERKWOORDEN
Hieronder vind je een lijst met onregelmatige werkwoorden. Leer deze woorden uit je hoofd! Er worden
er namelijk een aantal gevraagd op de toets.
Rijtje 1 = Tegenwoordige tijd
Rijtje 2 = verleden tijd (Past simple)
Rijtje 3 = voltooid deelwoord (Present perfect)
Rijtje 4 = Nederlandse vertaling
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Tegenwoordige tijd

Verleden tijd

Voltooide tijd

Nederlands

Be

Was / were

Been

Zijn

Begin

Began

Begun

Beginnen

Break

Broke

Broken

Breken

Build

Built

Built

Bouwen

Buy

Bought

Bought

Kopen

Do

Did

Done

Doen

Eat

Ate

Eaten

eten

Fall

Fell

Fallen

vallen

Find

Found

Found

vinden

Forget

Forgot

Forgotten

vergeten

Go

Went

Gone

krijgen

Have

Had

Had

hebben

Know

Knew

Known

Weten, kennen

Lose

Lost

Lost

verliezen

Meet

Met

Met

ontmoeten

Pay

Paid

Paid

betalen

Read

Read

Read

lezen

Ring

Rang

Rung

bellen

Run

Ran

Run

rennen

Say

Said

Said

zeggen

See

Saw

Seen

zien

Sell

Sold

Sold

verkopen

show

showed

shown

Laten zien

Sing

Sang

Sung

zingen

Sit

Sat

Sat

zitten

Sleep

Slept

Slept

slapen

Steal

Stole

Stolen

stelen

Swim

Swam

Swum

zwemmen

Tell

Told

Told

vertellen

Write

Wrote

Written

schrijven
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PAST CONTINUOUS
UITLEG
De past continuous is in het Nederlands de duurvorm van de verleden tijd. Dit houdt in dat iets in het
verleden een tijdje bezig was. Een voorbeeld zin is:

I was walking (to walk) to school when I dropped my phone.

We maken de past continuous in 3 stappen.

Je kijkt eerst of je was of were nodig hebt. Hieronder kan je zien wanneer je deze gebruikt. Daarna zoek
je het werkwoord op in de zin, deze staat altijd tussen haakjes, en daar plak je –ing achter.

De past continuous wordt vaak gebruikt in combinatie met de
past simple (die we hiervoor hebben besproken). In de
hierboven voorbeeld zie je dat de actie (naar school lopen)
onderbroken werd door de telefoon die viel. De actie dat
diegene nog steeds aan het lopen was – was dus een tijdje
bezig.
Signaalwoorden van de past continuous zijn: yesterday, last
week, last year, three days ago, a long time ago, in 1989, etc.
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Dus nog een aantal voorbeelden…
I … (to walk) to work this morning, when I found a dollar.
I was walking to work this morning, when I found a dollar.

She … (to help) her mother in the kitchen.
She was helping her mother in the kitchen.

They … (to swim) to the shore, when it started raining.
They were swimming to the shore, when it started raining.
(Zie je dat de –m na swim verdubbelt? Hieronder zijn meer uitzonderingen.)

Er zijn een aantal uitzonderingen waar je rekening mee moet houden bij het vervoegen van de
werkwoorden bij de present continuous.
1. Werkwoorden die eindigen op -e, krijgen -ing in de plaats van -e:
- to bake: We were baking pie, while Jim arrived.
2. Werkwoorden die eindigen op -c, krijgen een k erbij voor -ing:
- to panic: She was panicking, when she heard the bad news.
3. Werkwoorden die kort zijn, één klinker in zich hebben en waarbij maar één klemtoon mogelijk
is, schrijf je met een extra laatste medeklinker voor -ing:
- to swap: They were swapping their iPods, while they were listening each others music.
4. Werkwoorden die eindigen op een l, met één klinker ervoor krijgen een extra l:
- to travel: I was travelling to Africa, when Julie tried to call me.
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PRESENT PERFECT
De present perfect is in het Nederlands de voltooid tegenwoordige tijd. We gebruiken de present
perfect wanneer is iets gestart in het verleden en nog invloed/resultaat heeft in het nu.
Een ezelsbruggetjes voor de signaalwoorden van de Present Perfect is: FYNE JAS HE
For / Yet / Never / Ever / Just / Already / Since / How long
We maken de present perfect door middel van twee stappen.

Let erop dat er ook hier weer sprake kan zijn van een onregelmatig werkwoord. Hiervoor kan je terug
kijken op bladzijde 6. In het geval van de present perfect kijk je naar het 3e rijtje in de tabel.
A) Iemand doet nog iets of er is nog iets aan de gang dat in het verleden begonnen is.
Voorbeeld:
1. He has lived here for six years.  Hij woont hier al 6 jaar, dus nu nog steeds.
2. He has played with this band since 1990.  Hij speelt bij deze band sinds 1990, en nu nog
steeds.
B) Iemand heeft iets gedaan of er is iets gebeurd waarvan het resultaat nu nog merkbaar of zichtbaar
is. Het is niet belangrijk wanneer het gebeurd is.
Voorbeeld:
1. She has passed her driving test.  Ze heeft in het verleden haar rijexamen gehaald, maar
mag nog steeds rijden.
2. It has rained. The streets are still wet.  Het regent nu niet meer, maar het gevolg is nog
steeds te zien: de straten zijn nog nat.

Regelmatige werkwoorden
Je krijgt has/have + voltooid deelwoord. Regelmatige werkwoorden krijgen –ed erachter.
Rain – rained
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Walk – Walked
Talk - talked
Wanneer het werkwoord al op een -e eindigt voeg je alleen een –d- toe
hate – hated
dance - danced
Wanneer het werkwoord eindigt op een medeklinker + y krijg je ‘ied’ erachter.
Cry – cried
Study - studied

Er zijn een aantal uitzonderingen waar je rekening mee moet houden. Regelmatige werkwoorden
(to live, to work, etc.) krijgen dus -ed erachter als voltooid deelwoord. Belangrijke uitzonderingen zijn:


Werkwoorden die eindigen op -e, krijgen alleen -d erachter:
- to bake: baked



Werkwoorden die eindigen op -c, krijgen -ked erachter:
- to panic: panicked



Werkwoorden die eindigen op -y, met een medeklinker ervoor, krijgen -ied:
- to marry: married



Werkwoorden die kort zijn, één klinker in zich hebben en waarbij maar één klemtoon mogelijk
is, schrijf je met een extra laatste medeklinker voor -ed:
- to swap: swapped, to drop: dropped



Werkwoorden die eindigen op een l, met één klinker ervoor krijgen een extra l:
- to travel: travelled
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FUTURE
De toekomende tijd gebruik je om over de toekomst te praten.
De toekomende tijd kun je vormen door will + hele werkwoord en to be going to + hele
werkwoord.

WILL + HELE WERKWOORD
Je gebruikt will + hele werkwoord als:
- Iemandeen voorspelling doet zonder dat er bewijs is/
Als je denkt dat iets gaat gebeuren.
- Iemand iets van plan is/
Een beslissing maakt en dat op dat moment aangeeft.

Zie de volgende voorbeelden:
A. Iemand een voorspelling doet zonder bewijs.
- I think that the weather will be fantastic tomorrow.
- Perhaps the sun will shine tomorrow afternoon.
B. Iemand is iets van plan / maakt een beslissing.
- Mary: Let’s go on holiday with a nice group of friends.
- Patrick: What a good plan! We will invite our friends to come with us.
TO BE GOING TO + HEL E WERKWOORD:
Je gebruikt to be (am, is of are) going to + hele werkwoord als:
- Iemand een voorspelling doet met bewijs / Als je zeker weet dat iets gaat gebeuren.
- Iemand iets van plan is/een beslissingmaakten dat al vast staat/
eerder is afgesproken.

Zie de volgende voorbeelden:
A. Iemand een voorspelling doet met bewijs.
- He read that the weather is going to be great next week.
- Look at the disappearing clouds. It is going to rain any moment now.
B. Iemand iets van plan / maakt een beslissing dat eerder vaststaat.
- John: Lisa told me you’re going on holiday.
- Fatima: Yes, we are going to invite our
dearest friends to come with us.
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QUESTIONS AND NEGATIONS
Er zijn verschillende manieren waarop vragen gemaakt worden. Het ligt voornamelijk aan het
werkwoord in de zin.
1.
2.
3.
4.
5.

Hulpwerkwoorden (could, should, would, can, must, may, might)
Zinnen met ‘have’
Zinnen met ‘have got’
Zinnen met andere werkwoorden (daar gebruiken we do en does)
Er staat WH in de zin.

1. ZINNEN MET HULPWERKWOORDEN
Dit zijn hulpwerkwoorden: can, could, may, might, would, should, will, must. Het is handig om deze uit je
hoofd te leren.
Als er een hulpwerkwoord in de zin staat zoals hier:
- I must go to the gym now.
- She can dance like the best!
Moet het hulpwerkwoord naar voren halen om er een vraagzin van te maken. Je wisselt dus eigenlijk het
onderwerp en het werkwoord om het vragend te maken:
- Must I go to the gym now?
- Can she dance like the best?
De rest van de zin mag je gewoon herhalen achter het hulpwerkwoord. Vergeet niet een vraagteken aan
het einde van de zin toe te voegen.

ONTKENNEND
Als je een zin met een hulp werkwoord moet ontkennen doe je dat door het woord ‘not’ toe te voegen
achter het hulpwerkwoord.
Bevestigend
I must go to the gym now.
She can dance like the best!

ontkennend
I mustn’t go to the gym now.
She can’t dance like the best!
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2. ZINNEN MET ‘HAVE’
Je hebt eerder in dit boekje gezien hoe we ‘have’ bij bevestigende zinnen moeten gebruiken. Bij
vraagzinnen doen we het zo:
I have a cute hamster.
She has blond hair.

Do I have a hamster?
Does she have blond hair?

Hier gelden dus de regels van vragen maken met ‘do’. Let erop dat bij SHIT het werkwoord in een
vraagzin naar de tegenwoordige tijd verandert.
3. ZINNEN MET HAVE GOT.
‘Have got’ vertaald in het Nederlands naar: ‘hebben’.
Je moet weten hoe je het werkwoord ‘have got’ vervoegd in een zin. Gebruik daarbij het onderstaande
rijtje en leer dit goed!

Nederlands

Engels

Ik heb

I have got

Jij hebt

You have got

Zij heeft

She has got

Hij heeft

He has got

Het heeft

It has got

Jullie hebben

You have got

Zij hebben

They have got

Wij hebben

We have got

Het kan ook zijn dat je een vraagzin moet maken met
‘have got’. Dit doe je door have aan het begin van de
zin te zetten. De rest van de zin blijft hetzelfde.

I have got a hamster named Peggy.
Have I got a hamster named Peggy?

ONTKENNEND
Ook kan een zin ontkennend worden gemaakt. Hiervoor gebruiken wij het woord: not.

Bevestigend
I have got a hamster named Peggy.
She has got a nice looking sweater.

Ontkennend
I haven’t got a hamster named Peggy.
She hasn’t got a nice looking sweater.
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4. QUESTIONS MET ‘TO DO’ (ZINNEN MET ANDERE WERKWOORDEN)
We gebruiken do en does om vragen te maken in de tegenwoordige tijd.
Om dit uit te leggen gebruik ik twee voorbeeldzinnen:
They speak English.
She speaks English.

do

I / you / we / they

does

He / she / it

Do they speak
English?

Does she speak
English?

Zoals je hierboven kan zien gebruiken we ‘do’ bij I, you, we, they en ‘does’ bij he, she en it.
Do they speak English?
Does she speak English?
Is het je opgevallen dat de –s van speaks bij she is weggevallen? Ik hoop van wel!
Indien er SHIT in de zin staat valt ALTIJD de –s achter het werkwoord weg. Je zet het werkwoord dan als
het ware weer terug naar de stam.

We gebruiken did om vragen te maken in de verleden tijd. Je gebruikt did voor alle persoonlijke
voornaamwoorden in de verleden tijd.
Je moet altijd goed kijken in welke tijd de zin is geschreven. Voor regelmatige werkwoorden is dit heel
makkelijk: er staat dan namelijk –ed of –d achter het werkwoord zoals bij walked, talked of danced.
I danced all night.
Did I dance all night?
They danced all night.
Did they dance all night?
Zie je dat ook hier de –ed of –d eigenlijk wegvalt? Ook in een zin in de verleden tijd wordt het
werkwoord naar de tegenwoordige tijd gezet (stam).
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5. ZINNEN MAKEN MET ‘WH’
Wat bedoelen we met ‘WH’? De WH-vragen zijn: wie, wat, waar, wanneer,
en hoe. In het figuur hiernaast zie je de vertalingen van de WH
woorden.
Over het algemeen staan de WH woorden als in een vraagzin.

welke
Wie

Wat

=

= What

Who

Wanneer
=

Waar =

Hieronder zie je wanneer je welk WH wordt gebruikt.

Where

Hoe

Who?

When
Welke

=

=

How

Which

= wie?
Vraagt naar personen
Who was that girl you were talking to?

what?

= wat?

vraagt naar dingen (en dieren)
What do you want?

when?

= wanneer

vraagt naar een tijdstip
When does the train arrive?

where?

= waar?

vraagt naar een plaats
Where did you park your car?

which?

= welke

vraagt naar personen en dingen als een
keuze gemaakt moet worden uit een
beperkt aantal
Which one do you like? The blue one or
the red one?

why?

= waarom?

vraagt naar een reden
Why are you late?

how?

= hoe?

vraagt naar een manier
How did you get here? I came by bike.
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6. ONTKENNEND MAKEN
Om een zin ontkennend te maken heb je ‘not’ nodig. Hieronder zie je een aantal variaties hiervan. Het
handigste is om naar de werkwoorden te kijken hoe deze ontkennend zijn gemaakt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I did my homework.
 I did not (didn’t) do my homework.
She likes to play videogames.
 She doesn’t like to play videogames.
The hamsters were playing in their cage.  The hamsters weren’t playing in their cage.
The Avengers are very cool.
 The Avengers aren’t very cool.
My parents are throwing a party tonight.  My parents aren’t throwing a party tonight.
She bakes very nice cookies.
 She doesn’t bake very nice cookies.
I bake very nice cookies.
 I don’t bake very nice cookies.
We should go play outside.
 We shouldn’t go play outside.
Mom has got a new car.
 Mom hasn’t got a new car.
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