
Checklist Engelse werkwoorden vervoegen 

 

Tegenwoordige tijd (present tense) 

• Present Simple 

Bij he, she en it een -s achter het werkwoord plaatsen. Behalve bij sisklank op het einde, dan komt er een extra ‘e’  

voor de -s.  

Werkwoord eindigt op een medeklinker + -y, dan –ies. Behalve als een a, e, o of u voor de -y staat, dan alleen een -s. 

• Present continuous 

To be (am/is/are) + een werkwoord met –ing. 

Je gebruikt de present continuous wanneer iets op dit moment aan de gang is, wanneer je je ergert aan iets wat vaker 

gebeurt, of wanneer iets in de nabije toekomst plaats zal vinden. 

• Present perfect 

Has/have + voltooid deelwoord. 

Je gebruikt de present perfect wanneer iets in het verleden begonnen is en nu nog steeds doorgaat of als iets in het 

verleden is gebeurd, maar er niet direct bij staat wanneer dat gebeurd is.  

 

Verleden tijd (past tense) 

• Past Simple 

De regelmatige werkwoorden worden gevormd door er –ed achter te zetten. 

Werkwoord eindigt op een medeklinker + -y, dan –ied. Behalve wanneer er een a,e,o of u voor de –y staat, dan  

alleen –ed. 

Werkwoord die eindigt op een medeklinker met daarvoor een korte, beklemtoonde klinker , dan de laatste medeklinker 

verdubbelen. 

Je gebruikt de past simple als iets in het verleden is begonnen en reeds is afgelopen en als iets in het verleden is 

gebeurd en er bij staat wanneer dat gebeurd is. Staat dat er niet bij dan mag je ook de present perfect gebruiken. 

• Past continuous 

To be (was/were) gevolgd door het werkwoord + -ing.  

Je gebruikt de past continuous om aan te geven dat iets in het verleden een tijd duurde of dat iets op een bepaald 

moment in het verleden aan de gang was. 

• Past perfect (voltooid verleden tijd) 

Verledentijdsvorm van to have(had) + voltooid deelwoord van het werkwoord.  

Je gebruikt de past perfect om aan te geven dat iets in het verleden plaatsvond voordat er iets anders gebeurde. 

 

Toekomende tijd (future tense) 

• To be going to 

De vorm to be going to gebruik je om aan te geven wat je van plan bent, of wat er zal gebeuren. 

• Will / shall 

Will en shall gebruik je om aan te geven dat iets nog gaat gebeuren. Shall wordt voornamelijk gebruikt om een  

voorstel te doen.  

 

 


