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Kastje 12 gaat over de voltooide tijd. 
Zet een kruisje achter de zinnen die voltooid zijn.  
1. Ik heb de vloer geveegd.     … 
2. Ik fiets naar de stad.     …    
4. De appel is van de boom gevallen.  … 
5. Karlijn bijt in een appel.    … 

 

 verleden  voltooid 
ik fietste     ik heb gefietst 
………..      ……………….. 
………..      ……………….. 
………..      ……………….. 
Zet in de juiste rij: hij heeft gekookt; zij heeft gezien, zij zag, 
wij hebben gehoord, wij hoorden, hij kookte  

 
 
Het is over het is gedaan, de actie is voorbij 
Dit noem je voltooide tijd, klaar is het karwei 

Kastje 12 
 

 
voltooide tijd / v.t.t. 

Oefenblad 1 
!    **** / *****            
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   verleden tijd voltooide tijd 
werken  ik werkte  ik heb vandaag gewerkt 
knippen  ik knipte   ik heb het haar geknipt 
maken  ik …    ik heb de afvoer ….. 
koken  ik …    ik heb een ei …..  
schaken  ik …    ik heb …..  
gapen  ik …    ik heb steeds …..  
liften  ik …    ik ben naar Sneek …..  
stoppen  ik …    ik ben met roken …..  
hakken  ik …    ik heb hout …..   
harken  ik …    ik heb het pad …..  
haten  ik …    ik heb dat werk …..  
troosten  ik …    ik heb hem …..   
vissen  ik …    ik heb maandag …..  
missen  ik …    ik heb je …..   
	

Bij een regelmatig deelwoord zoals gefietst of 
geboord 
Hoor je altijd een t aan het eind van het woord 
	

Kastje 12 
 

 
regelmatig 

 
voltooide tijd / 
v.t.t. 

Oefenblad 2 
!    ***** /*****           



	
	
	

© 2017 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl/Reinders en Suilen B.V. 

	

	

   verleden tijd voltooide tijd 
staren  ik staarde  ik heb naar hem gestaard 
dammen  hij damde  hij heeft met opa gedamd 
duwen  zij …   zij heeft de kar …..   
remmen  jij …    jij hebt flink …..   
roeren  ik …    ik heb in de pan …..  
vullen  wij …   wij hebben de doos …..  
kammen  ik …    ik heb het haar …..   
boren  hij …   hij heeft een gat …..  
zaaien  hij …   de boer heeft koren …..  
maaien  jij …    jij hebt het gras …..   
vieren  ik …    ik heb feest  ….  
kennen  hij …   hij heeft de vrouw …..  
vegen  ik …    ik heb de vloer …..   
	
	
	

 
Maar soms schrijf je een d en dat zal pas blijken 
Als je naar de verleden tijd gaat kijken 
	

Kastje 12 
 

 
regelmatig 

 
voltooide tijd / 
v.t.t. 

Oefenblad 3 
!    **** / *****           
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v.t.   voltooide tijd 
zwemmen ik zwom  ik heb gezwommen 
lezen  hij las  hij heeft een boek gelezen 
springen  jij …   jij bent over de sloot …..  
rijden  wij …  wij zijn naar de stad …..  
zien   zij …  zij heeft de film …..   
spreken  hij …  hij heeft mooie woorden …..  
lopen  u …   u heeft in het park  …..   
schrijven  jij …   jij hebt een brief …..   
slapen  ik …   ik heb lekker …..   
kijken  wij …  wij hebben televisie …..   
liggen  ik …   ik heb in het gras …..    
kiezen  zij …  zij heeft de rode tol ….. 	
	
	
	
 
deze voltooid deelwoorden houden geen enkele regel 
aan 
ze beginnen wel met g e, maar er staat meestal en 
achteraan 

Kastje 12 
 

 
onregelmatig 

 
voltooide tijd / 
v.t.t. 

Oefenblad 4 
!    **** / *****            
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Vul in: 

o.v.t. voltooide tijd v.t.t. 
leggen  ik …  ik heb de pen op tafel ….. 
schrijven  hij … hij heeft de brief …..  
weten  wij … wij hebben het altijd …..  
kennen  ik …  ik heb haar …..   
zitten  zij … zij heeft in mijn klas …..   
doden  ik …  ik heb de spin …..   
merken  jij …  jij hebt het zeker …..   
   
Vul in: 
Ik heb de kar ………… (duwen) 
De kok heeft de biefstuk …………  (bakken)   
Het meisje heeft in de rivier …………  (zwemmen)  
De jongen heeft van dat meisje …………  (houden) 
De baas heeft de verkoper bij zich …………  (roepen)  
De dieven hebben de schilderijen ………… (stelen) 

 

Kastje 12 
 

 regelmatig 

 onregelmatig 

 

 
voltooide tijd 
/ v.t.t. 

Oefenblad 5 
!    **** / *****            
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Enkele onregelmatige voltooid deelwoorden eindigen niet op 
en. Vul in: 

                
ik koop    ik kocht  ik heb gekocht 
hij denkt    ……………  ……………………. 
u zoekt    ……………  ……………………. 
ik breng    ……………  ……………………. 
jij doet    ……………  ……………………. 
 
Als een werkwoord begint met be, ont of ver, begint het 
voltooid deelwoord ook zo: Vul in: 
1. Greta heeft een plan …………………….. (bedenken). 
2. De politie heeft de dief …………………….. (vervolgen). 
3. In deze storm is het schip …………………….. (vergaan). 
4. Columbus heeft Amerika …………………….. (ontdekken). 
  

Kastje 12 
 

 regelmatig 

 onregelmatig 

 

 
voltooide tijd 
/ v.t.t. 

Oefenblad 6 
!    **** / *****            
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Kastje 12 
  

Toets 
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Welke zin is waar?     waar niet waar  
1. Een voltooid deelwoord eindigt     0      0 
meestal op d, t of en. 
2. De voltooide tijd gaat over iets   0      0 
dat voorbij is. 
 
Welke voltooid deelwoorden horen bij elkaar?  
gemaakt, gezongen, geschreven, getekend, geplant, geslapen, 
gewandeld, gekeken 
Maak 2 rijtjes: 

 regelmatig    onregelmatig 
…………….    …………….   
…………….    …………….   
……………     .…………….  
…………….    …………….  
	
	
	
	
	
	

Kastje 12 
 

 
voltooide tijd / v.t.t. 

toets 
!    **** / *****            
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Kastje 12 
  

Antwoorden 
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Kastje 12 gaat over de voltooide tijd. 
Zet een kruisje achter de zinnen die voltooid zijn.  
1. Ik heb de vloer geveegd.     X 
2. Ik fiets naar de stad.     …    
4. De appel is van de boom gevallen.  X 
5. Karlijn bijt in een appel.    … 

 

 verleden  voltooid 
ik fietste      ik heb gefietst 
hij kookte     hij heeft gekookt 
zij zag      zij heeft gezien 
wij hoorden     wij hebben gehoord 
	
	
	
	
	
	
	

Het is over het is gedaan, de actie is voorbij 
Dit noem je voltooide tijd, klaar is het karwei 
	

Kastje 12 
 

 
voltooide tijd / v.t.t. 

Oefenblad 1 
!    **** / *****            
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   verleden tijd  voltooide tijd 
werken  ik werkte  ik heb vandaag gewerkt 
knippen  ik knipte   ik heb het haar geknipt 
maken  ik maakte  ik heb de afvoer gemaakt 
koken  ik kookte   ik heb een ei gekookt  
schaken  ik schaakte  ik heb geschaakt  
gapen  ik gaapte   ik heb steeds gegaapt  
liften  ik lifte   ik ben naar Sneekgelift  
stoppen  ik stopte   ik ben met roken gestopt 
hakken  ik hakte   ik heb hout gehakt   
harken  ik harkte   ik heb het pad geharkt  
haten  ik haatte   ik heb dat werk gehaat  
troosten  ik troostte  ik heb hem getroost   
vissen  ik viste   ik heb maandag gevist  
missen  ik miste   ik heb je gemist  

 
Bij een regelmatig deelwoord zoals gefietst of 
geboord 
Hoor je altijd een t aan het eind van het woord 
	

Kastje 12 
 

 
regelmatig 

 
voltooide tijd / 
v.t.t. 

Oefenblad 2 
!    **** / *****            
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   verleden tijd  voltooide tijd 
staren  ik staarde  ik heb naar hem gestaard 
dammen  hij damde  hij heeft met opa gedamd 
duwen  zij duwde   zij heeft de kar geduwd  
remmen  jij remde   jij hebt flink geremd  
roeren  ik roerde   ik heb in de pan geroerd  
vullen  wij vulden  wij hebben de doos gevuld  
kammen  ik kamde   ik heb het haar gekamd   
boren  hij boorde  hij heeft een gat geboord  
zaaien  hij zaaide   de boer heeft koren gezaaid 
maaien  jij maaide  jij hebt het gras gemaaid  
vieren  ik vierde   ik heb feest gevierd  
kennen  hij kende   hij heeft de vrouw gekend  
vegen  ik veegde  ik heb de vloer geveegd  
	
	
	

 
Maar soms schrijf je een d en dat zal pas blijken 
Als je naar de verleden tijd gaat kijken 
	

Kastje 12 
 

 
regelmatig 

 
voltooide tijd / 
v.t.t. 

Oefenblad 3 
!    **** / *****            
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   o.v.t.  voltooide tijd 
zwemmen   ik zwom    ik heb gezwommen 
lezen      hij las   hij heeft een boek gelezen 
springen    jij sprong  jij bent erover gesprongen 
rijden      wij reden    wij zijn naar de stad gereden  
zien       zij zag    zij heeft de film gezien   
spreken      hij sprak    hij heeft mooi  gesproken  
lopen      u liep  u heeft in het park gelopen  
schrijven    jij schreef   jij hebt een brief geschreven  
slapen      ik sliep    ik heb lekker geslapen   
kijken      wij keken    wij hebben televisie gekeken  
liggen      ik lag  ik heb in het gras gelegen    
kiezen      zij koos     zij heeft de rode tol gekozen 	
	
	

 
deze voltooid deelwoorden houden geen enkele regel 
aan 
ze beginnen wel met g e, maar er staat meestal en 
achteraan 

Kastje 12 
 

 
onregelmatig 

 
voltooide tijd / 
v.t.t. 

Oefenblad 4 
!    **** / *****            
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Vul in: 

o.v.t.  voltooide tijd v.t.t. 
leggen  ik legde  ik heb de pen op tafel gelegd. 
schrijven  hij schreef hij heeft de brief geschreven. 
weten  wij wisten wij hebben het altijd geweten. 
kennen  ik kende  ik heb haar gekend   
zitten  zij zat  zij heeft in mijn klas gezeten  
doden  ik doodde ik heb de spin gedood   
merken  jij merkte jij hebt het zeker gemerkt   
 
Vul in: 
Ik heb de kar geduwd. (duwen) 
De kok heeft de biefstuk gebakken. (bakken)   
Het meisje heeft in de rivier gezwommen. (zwemmen) 
De jongen heeft van dat meisje gehouden (houden) 
De baas heeft de verkoper bij zich geroepen. (roepen)  
De dieven hebben de schilderijen gestolen. (stelen) 
	
	
	

Kastje 12 
 

 regelmatig 

 onregelmatig 

 

 
voltooide tijd 
/ v.t.t. 

Oefenblad 5 
!    **** / *****            
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Enkele onregelmatige voltooid deelwoorden eindigen niet op 
en. Vul in: 

                
ik koop   ik kocht   ik heb gekocht 
hij denkt   hij dacht   hij heeft gedacht 
u zoekt   u zocht   u heeft gezocht 
ik breng   ik bracht   ik heb gebracht 
jij doet   jij deed   jij hebt gedaan 
 
Als een werkwoord begint met be, ont of ver, begint het 
voltooid deelwoord ook zo: Vul in: 
1. Greta heeft een plan bedacht. (bedenken) 
2. De politie heeft de dief vervolgd. (vervolgen) 
3. In deze storm is het schip vergaan. (vergaan) 
4. Columbus heeft Amerika ontdekt. (ontdekken) 
	
	
	

Kastje 12 
 

 regelmatig 

 onregelmatig 

 

 
voltooide tijd 
/ v.t.t. 

Oefenblad 6 
!    **** / *****            
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Welke zin is waar?     waar niet waar  
1. Een voltooid deelwoord eindigt     X      0 
meestal op d, t of en. 
2. De voltooide tijd gaat over iets   X      0 
dat voorbij is. 
 
Welke voltooid deelwoorden horen bij elkaar?  
gemaakt, gezongen, geschreven, getekend, geplant, geslapen, 
gewandeld, gekeken 
Maak 2 rijtjes: 

 regelmatig    onregelmatig 
gemaakt     gezongen   
getekend     geschreven   
geplant     geslapen  
gewandeld    gekeken  
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voltooide tijd / v.t.t. 

toets 
!    **** / *****            


