
	  
	  
	  
	  
	  

OEFENING	  
WERKWOORDSPELLING	  
VOLTOOID	  DEELWOORD	  

	  
	  
	  
	  

Hieronder	  staan	  20	  zinnen.	  In	  elke	  zin	  staat	  een	  werkwoord	  tussen	  haken.	  Noteer	  de	  juiste	  
vorm	  van	  het	  werkwoord	  (als	  voltooid	  deelwoord).	  In	  de	  eerste	  zin	  hebben	  we	  het	  voorgedaan,	  

als	  voorbeeld.	  
De	  juiste	  antwoorden	  vind	  je	  onderaan,	  op	  de	  tweede	  pagina.	  

	  
Veel	  succes!	  

	  
	  
	  
	  
1) Zijn	  bijdrage	  heeft	  veel	  voor	  de	  afdeling	  (betekenen).	  Heeft	  betekend	  
2) De	  office	  manager	  heeft	  het	  volledige	  archief	  (reorganiseren).	  
3) Ik	  heb	  hem	  nooit	  om	  hulp	  (vragen),	  want	  hij	  heeft	  het	  al	  zo	  druk.	  
4) Je	  had	  (beloven)	  om	  me	  te	  helpen.	  
5) Mijn	  baas	  heeft	  me	  erg	  (matsen)	  met	  die	  regeling.	  
6) Het	  bedrijf	  heeft	  al	  onze	  onkosten	  (vergoeden).	  
7) De	  catering	  heeft	  deze	  lunch	  goed	  (verzorgen).	  
8) De	  afdeling	  is	  volledig	  in	  kerstsfeer	  (versieren).	  
9) Je	  hebt	  zojuist	  drie	  keer	  achter	  elkaar	  (niezen).	  
10) Alle	  documenten	  zijn	  inmiddels	  (vernietigen).	  
11) Er	  is	  uren	  aan	  dit	  decor	  (klussen).	  
12) Hij	  heeft	  dit	  project	  behoorlijk	  ruim	  (budgetteren).	  
13) De	  stagiaire	  heeft	  zich	  snel	  (aanpassen)	  aan	  de	  afdeling.	  
14) De	  muren	  en	  plafonds	  zijn	  opnieuw	  (verven).	  
15) Zij	  heeft	  haar	  werk	  (afraffelen).	  
16) In	  deze	  stad	  heb	  ik	  jarenlang	  met	  plezier	  (wonen).	  
17) Dit	  is	  niet	  hoe	  ik	  het	  me	  had	  (voorstellen).	  
18) De	  schoonmakers	  hebben	  alle	  bureaus	  (stoffen).	  
19) Hij	  heeft	  zijn	  cadeau	  nauwelijks	  een	  blik	  waardig	  (keuren).	  
20) We	  hebben	  ons	  ernstig	  in	  hem	  (vergissen).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

Antwoorden	  bij	  de	  oefening	  werkwoordspelling	  tegenwoordige	  tijd:	  
	  
	  
	  
	  

1) Zijn	  bijdrage	  heeft	  veel	  voor	  de	  afdeling	  betekend.	  
2) De	  office	  manager	  heeft	  het	  volledige	  archief	  gereorganiseerd.	  
3) Ik	  heb	  hem	  nooit	  om	  hulp	  gevraagd,	  want	  hij	  heeft	  het	  al	  zo	  druk.	  
4) Je	  had	  beloofd	  om	  me	  te	  helpen.	  
5) Mijn	  baas	  heeft	  me	  erg	  gematst	  met	  die	  regeling.	  
6) Het	  bedrijf	  heeft	  al	  onze	  onkosten	  vergoed.	  
7) De	  catering	  heeft	  deze	  lunch	  goed	  verzorgd.	  
8) De	  afdeling	  is	  volledig	  in	  kerstsfeer	  versierd.	  
9) Je	  hebt	  zojuist	  drie	  keer	  achter	  elkaar	  geniesd.	  
10) Alle	  documenten	  zijn	  inmiddels	  vernietigd.	  
11) Er	  is	  uren	  aan	  dit	  decor	  geklust.	  
12) Hij	  heeft	  dit	  project	  behoorlijk	  ruim	  gebudgetteerd.	  
13) De	  stagiaire	  heeft	  zich	  snel	  aangepast	  aan	  de	  afdeling.	  
14) De	  muren	  en	  plafonds	  zijn	  opnieuw	  geverfd.	  
15) Zij	  heeft	  haar	  werk	  afgeraffeld.	  
16) In	  deze	  stad	  heb	  ik	  jarenlang	  met	  plezier	  gewoond.	  
17) Dit	  is	  niet	  hoe	  ik	  het	  me	  had	  voorgesteld.	  
18) De	  schoonmakers	  hebben	  alle	  bureaus	  gestoft.	  
19) Hij	  heeft	  zijn	  cadeau	  nauwelijks	  een	  blik	  waardig	  gekeurd.	  
20) We	  hebben	  ons	  ernstig	  in	  hem	  vergist.	  

	  


