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22 Werkwoordschema zwakke, sterke en gemengde werkwoorden:
hele werkwoord

1e persoon ev ik stam
o.v.t. ev2e persoon ev jij/je/u stam + t

3e persoon ev hij/zij/het stam + t
1e persoon mv wij

hele werkwoord o.v.t. mv2e persoon mv jullie
3e persoon mv zij

voltooid deelwoord
bijvoeglijk naamwoord van voltooid deelwoord

werken/volgen/geloven/verhuizen
1e persoon ev ik werk/volg/geloof/verhuis

Werkte/volgde/geloofde/verhuisde2e persoon ev jij/je/u werkt/volgt/gelooft/verhuist
3e persoon ev hij/zij/het werkt/volgt/gelooft/verhuist
1e persoon mv wij

werken/volgen/
geloven/verhuizen

werkten/volgden/geloofden/verhuisden2e persoon mv jullie
3e persoon mv zij

gewerkt/gevolgd/geloofd/verhuisd
gewerkte/gevolgde/geloofde/verhuisde

schrijven/kiezen/zenden
1e persoon ev ik schrijf/kies/zend

schreef/koos/zond2e persoon ev jij/je/u schrijft/kiest/zendt
3e persoon ev hij/zij/het schrijft/kiest/zendt
1e persoon mv wij

schrijven/kiezen/
zenden

geschreven/gekozen/ gezonden2e persoon mv jullie
3e persoon mv zij

geschreven/gekozen/gezonden
geschreven/gekozen/gezonden

Aandachtspunten bij werkwoordsvormen:
– Werkwoorden waarvan de stam eindigt op een t, krijgen in 2e en 3e persoon enkelvoud  

geen dubbele t.
– Werkwoorden die in 2e persoon enkelvoud (jij/je/u) t hebben gekregen, verliezen die t 

weer als jij/je achter de werkwoordsvorm staat indien ‘je’ vervangen kan worden door ‘jij’ 
en als ‘je/jij’ onderwerp is en geen bezittelijk voornaamwoord:

 Jij dicteert een brief  Dicteer jij een brief? Jij wordt arts  Word jij arts? Je dochter 
wordt advocate  Wordt je dochter advocate?

– Als het voltooid deelwoord eindigt op een d of een t en een korte klinker gaat direct 
vooraf, dan verdubbelt de d of t in het bijvoeglijk naamwoord:

 vatten – vatte – gevat  de gevatte opmerking
– Als het voltooid deelwoord eindigt op een d of een t en een lange klinker gaat direct 

vooraf, dan een open lettergreep houden in het bijvoeglijk naamwoord (dus zo kort 
mogelijk): vergroten – vergrootte – vergroot  de vergrote foto

– Het onvoltooid deelwoord eindigt altijd op een d: fluitend, werkend, luisterend, 
 overtredend, slapend.
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23Oefening 3.1

Vul de hiernavolgende ontbrekende werkwoordsvormen in de o.t.t./v.t.t. in.
(Bron: Jurofoon, 2010)

1. (Stellen)   , dat er met een ontslagvergunning een einde (worden) 

   (maken)     aan je dienstverband, (weten)    jij 

dan of je recht (hebben)     op een  ontslagvergoeding?

2. Inge (hebben)     mij (e-mailen)     over een 

nieuwe  sollicitatieprocedure, zoals die sinds kort (worden)     

(inzetten)     bij een aantal grote organisaties: iedere sollicitant  

(worden)     (sms’en)    bij ontvangst van de 

 sollicitatiebrief en je (ontvangen)     als je dat (prefereren)

     ook een sms’je als je (worden)    (uitnodigen) 

     voor een eerste gesprek.

3. De personeelsmanager (sturen)     wel gewoon een brief per post, 

waarin hij je (uitleggen)     waarom je eventueel (worden)              

(afwijzen)     voor de functie waarop je (hebben)    

 (solliciteren)    .

4. Annelies (werken)    inmiddels al jaren voor een advocaat en op verjaar-

dagen (vertellen)    zij wel eens over de zaken die (zijn)    

(voorleggen)    .

5. Zij (noemen)     daarbij weliswaar nooit namen, maar het 

(bevreemden)     me toch dat zij haar geheimhoudingsplicht  schijnbaar 

luchthartig (overtreden)     .

6. Annelies (menen)    echter, dat dit geen kwaad (kunnen)   . 

Ze (vertellen)     alleen over zaken die al (zijn)   

(afhandelen)    en waarover de rechter al uitspraak (hebben)   

(doen)   . Zij (vinden)    het interessant te (weten) 

    of onze mening (overeenkomen)     met de uit-

spraak van de rechter.

7. Vandaag (hebben)    ze de volgende vraag aan ons  

(voorleggen)    : (kunnen)    bij een echtscheiding 

(worden)     (verlangen)     dat de man 

alimentatie (betalen)    , als – zo (hebben)     een 

man aan zijn advocaat (verklaren)     – de vrouw hem (hebben) 

    (bedriegen)     door haar meervoudige 

 persoonlijkheidsstoornissen voor hem te (verzwijgen)    ?
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