
	  
	  
	  
	  
	  

OEFENING	  
WERKWOORDSPELLING	  
TEGENWOORDIGE	  TIJD	  

	  
	  
	  
	  

Hieronder	  staan	  25	  zinnen.	  In	  elke	  zin	  staat	  een	  werkwoord	  tussen	  haken.	  Noteer	  de	  juiste	  
vorm	  van	  het	  werkwoord,	  in	  de	  tegenwoordige	  tijd.	  In	  de	  eerste	  zin	  hebben	  we	  het	  

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

	  
Veel	  succes!	  

	  
	  
	  
	  
1) Hij	  (worden)	  vaak	  als	  gastspreker	  gevraagd.	  Hij	  wordt	  
2) Jouw	  goedkeuring	  (betekenen)	  veel	  voor	  de	  afdeling.	  
3) Het	  (gebeuren)	  vaak	  dat	  mensen	  op	  het	  laatst	  nog	  afzeggen.	  
4) Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  goed	  naar	  klanten	  (luisteren).	  
5) Weet	  je	  wat	  er	  van	  je	  gevraagd	  (worden)?	  
6) Zij	  (timmeren)	  aardig	  aan	  de	  weg	  als	  consultant.	  
7) Deze	  opdrachtgever	  (betalen)	  vaak	  laat.	  
8) Mijn	  collega	  (waarderen)	  mijn	  inzet	  in	  dit	  project	  gelukkig	  zeer	  positief.	  
9) Ik	  begrijp	  dat	  je	  annuleringskosten	  (berekenen).	  
10) Ik	  (vinden)	  dat	  heel	  begrijpelijk.	  
11) (Worden)	  je	  vaak	  voor	  zulke	  opdrachten	  gevraagd?	  
12) De	  klant	  (beoordelen)	  deze	  website	  zeer	  positief.	  
13) Ik	  hoop	  dat	  u	  mij	  de	  informatie	  vandaag	  nog	  (toesturen).	  
14) Zij	  (vinden)	  je	  presentatie	  indrukwekkend.	  
15) U	  (worden)	  zo	  snel	  mogelijk	  geholpen	  door	  onze	  medewerkers.	  
16) Dit	  bedrijf	  (rekenen)	  geen	  verzendkosten	  binnen	  Nederland.	  
17) Dat	  (worden)	  door	  de	  klanten	  zeer	  gewaardeerd.	  
18) Het	  onderzoek	  (tonen)	  aan	  dat	  we	  de	  juiste	  beslissing	  hebben	  genomen.	  
19) Met	  vragen	  (wenden)	  u	  zich	  tot	  de	  klantenservice.	  
20) Mijn	  leidinggevende	  (accorderen)	  de	  offerte	  vanmiddag.	  
21) Informatie	  (verouderen)	  snel	  in	  onze	  branche.	  
22) Hij	  (beloven)	  altijd	  van	  alles,	  maar	  komt	  dat	  niet	  altijd	  na.	  
23) Dat	  (worden)	  je	  derde	  reis	  deze	  maand!	  
24) Ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  hij	  mij	  niet	  altijd	  alles	  (vertellen)	  
25) Het	  werkt	  makkelijker	  als	  je	  de	  producten	  scant	  voordat	  je	  ze	  (invoeren)	  in	  het	  systeem.	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
Antwoorden	  bij	  de	  oefening	  werkwoordspelling	  tegenwoordige	  tijd:	  
	  
	  
	  
	  

1) Hij	  wordt	  vaak	  als	  gastspreker	  gevraagd.	  Hij	  wordt	  
2) Jouw	  goedkeuring	  betekent	  veel	  voor	  de	  afdeling.	  
3) Het	  gebeurt	  vaak	  dat	  mensen	  op	  het	  laatst	  nog	  afzeggen.	  
4) Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  goed	  naar	  klanten	  luistert.	  
5) Weet	  je	  wat	  er	  van	  je	  gevraagd	  wordt?	  
6) Zij	  timmert	  aardig	  aan	  de	  weg	  als	  consultant.	  
7) Deze	  opdrachtgever	  betaalt	  vaak	  laat.	  
8) Mijn	  collega	  waardeert	  mijn	  inzet	  in	  dit	  project	  gelukkig	  zeer	  positief.	  
9) Ik	  begrijp	  dat	  je	  annuleringskosten	  berekent.	  
10) Ik	  vind	  dat	  heel	  begrijpelijk.	  
11) Word	  je	  vaak	  voor	  zulke	  opdrachten	  gevraagd?	  
12) De	  klant	  beoordeelt	  deze	  website	  zeer	  positief.	  
13) Ik	  hoop	  dat	  u	  mij	  de	  informatie	  vandaag	  nog	  toestuurt.	  
14) Zij	  vindt	  je	  presentatie	  indrukwekkend.	  
15) U	  wordt	  zo	  snel	  mogelijk	  geholpen	  door	  onze	  medewerkers.	  
16) Dit	  bedrijf	  rekent	  geen	  verzendkosten	  binnen	  Nederland.	  
17) Dat	  wordt	  door	  de	  klanten	  zeer	  gewaardeerd.	  
18) Het	  onderzoek	  toont	  aan	  dat	  we	  de	  juiste	  beslissing	  hebben	  genomen.	  
19) Met	  vragen	  wendt	  u	  zich	  tot	  de	  klantenservice.	  
20) Mijn	  leidinggevende	  accordeert	  de	  offerte	  vanmiddag.	  
21) Informatie	  veroudert	  snel	  in	  onze	  branche.	  
22) Hij	  belooft	  altijd	  van	  alles,	  maar	  komt	  dat	  niet	  altijd	  na.	  
23) Dat	  wordt	  je	  derde	  reis	  deze	  maand!	  
24) Ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  hij	  mij	  niet	  altijd	  alles	  vertelt.	  
25) Het	  werkt	  makkelijker	  als	  je	  de	  producten	  scant	  voordat	  je	  ze	  invoert	  in	  het	  systeem.	  

	  


