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A 

1  T1 Lees de tekst over wat Jorien elke dag doet. 

Door de week zijn mijn dagen allemaal hetzelfde. Ik sta om zeven uur op en maak mijn bed op. Na 

het douchen kleed ik me aan. Tijdens het ontbijt lees ik de krant en daarna doe ik de afwas. Om 

een uur of acht pak ik de fiets en ga naar mijn werk. Op het werk doe ik allerlei verschillende 

dingen bijvoorbeeld vergaderen of aan projecten werken. Meestal heb ik geen tijd voor een 

uitgebreide lunch en dus eet ik tussendoor een broodje. Tegen vijf uur fiets ik weer naar huis. 

Soms doe ik op weg naar huis boodschappen. Thuis maak ik dan het avondeten klaar. Na het eten 

kijk dan wat tv, lees een boek of bel een vriendin op. 

_______________________ 

woordenschat bij de tekst 

door de week = in der Woche   meestal = meistens 

de krant = die Zeitung    uitgebreid = ausgiebig 

vergaderen = eine Versammlung abhalten tussendoor = zwischendurch 

soms = manchmal 

 

2 Lees de onderstaande vragen.  Kruis  de juiste antwoorden aan. 

1 Wat doet Jorien ’s morgens meteen  2 Hoe laat fietst Jorien naar haar werk? 

 na het opstaan? 

a  Ze poetst haar tanden.   a  Ze fietst niet. Ze loopt. 

b  Ze ontbijt.     b  Tegen acht uur. 

c  Ze maakt haar bed op.   c  Om zeven uur. 

 

3 Wat doet Jorien op haar werk?  4 Wat kookt Jorien?  

a  Ze leest een boek..    a  Dat zegt ze niet. 

b  Ze vergadert.     b  Ze maakt pasta. 

c  Ze doet boodschappen.   c  Ze kookt nooit. 

 

3 Lees de tekst T1 nog eens.  Vul dan de tabel aan. 

‘s morgens ‘s middags ‘s avonds 

 
zeven uur opstaan 
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4  Zet de woorden in de juiste volgorde. 

 soms ⚫ vaak ⚫ nooit ⚫ altijd ⚫ af en toe ⚫ meestal 

 

Jorien staat altijd / _________ / _________ / _________ / _________ / nooit om zeven uur op. 

 

5  En wat doe jij elke dag? Schrijf alles op wat in je opkomt (Woran du spontan denkst).  

   

 

 

 

 

 

6 T2 Lees de tekst. Wat heeft Jorien gisteren anders gedaan? 

Wil je weten wat ik gisteren gedaan heb? Nou, ik heb me verslapen en ben pas om acht uur 

opgestaan. Vervolgens heb ik snel mijn bed opgemaakt, gedoucht en me aangekleed. Bij het 

ontbijt heb ik de krant gelezen. Om een uur of negen ben ik naar mijn werk gefietst. Ik heb het 

gisteren wel heel erg druk gehad op mijn werk. Eerst heb ik nog een paar klussen van eergisteren 

afgemaakt. Daarna heb ik vergaderd met een aantal collega’s van een andere afdeling. Met de 

lunch heb ik een tijdje met Annelies en Jos op een terrasje gezeten. Dat doen we helaas niet zo 

vaak. Na de lunch ben ik met de voorbereiding van een nieuw project begonnen. Tegen zes uur 

ben ik naar huis gegaan. Thuis heb ik eerst de poes geaaid. Daarna heb ik een beetje 

schoongemaakt. Daar houd ik niet zo van, maar ja, het moet wel gebeuren. Ik heb de 

boekenplanken in de woonkamer afgestoft en de was gedaan. Na het eten heb ik met de poes op 

de bank gezeten, een lekker glaasje wijn gedronken en tot half twaalf een boek gelezen. 

______________________ 

woordenschat bij de tekst T2 

gisteren = gestern   de afdeling = die Abteilung 

zich verslapen = verschlafen  een tijdje = eine Weile 

pas = erst    de poes = die Katze 

vervolgens = dann   aaien = streicheln 

de klus = die kleinere Aufgabe  gebeuren = passieren / geschehen 

eergisteren = vorgestern  schoonmaken = sauber machen 

afmaken = erledigen   afstoffen = abstauben 

de was doen    Wäsche waschen 

op school 

thuis 

vrije tijd 

relaxen 
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B 

1  Lees de volgende uitleg (Erklärung) bij het perfectum. 

Het perfectum das Perfekt 

Infinitiv (Grundform) Präsens (Gegenwart) Perfekt (Vergangenheit) 

douchen ik douch ik heb gedoucht 

gaan ik ga ik ben gegaan 

 
Das Perfekt wird wie im Deutschen mit einer Form eines Hilfsverbs (hebben oder zijn) und dem Partizip 

Perfekt (participium perfectum) des Hauptverbs (z.B. gedoucht oder gegaan) gebildet. 

 
Verben, deren Partizip Perfekt auf –t oder –d endet, nennt man schwache oder auch regelmäßige Verben. 

Beispiel  gedoucht 

Verben, deren Partizip Perfekt auf –en oder –n endet, nennt man starke oder auch unregelmäige Verben. 

Beispiel  gegaan 

 

2  Zoek de participia perfectum in de tekst T2 en vul de tabel aan. 

participia perfectum op –t / -d participia perfectum op –en / -n 

opgemaakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gedaan 

 
3  De participia van zwakke (schwache) en sterke (starke) werkwoorden (Verben). 

 

schwache Verben  starke Verben 

fietsen fiets ge + fiets + t  zitten zit ge + zet + en 

aaien aai ge + aai + d gaan ga ge + gaa + n 

Infinitiv Stamm Partizip Perfekt Infinitiv Stamm Partizip Perfekt 
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REGELN zur Bildung der starken und schwachen Verben im Perfekt 

 

Das Partizip Perfekt der schwachen 
Verben besteht normalerweise aus der 
Vorsilbe ge-, dem Stamm des Verbs und der 
Endung –t oder –d. 

Beispiel:  ge + maak + t  gemaakt 

              ge + hoor + d   gehoord 

Die Endung –t verwendest du, wenn der 
Verbstamm auf c / ch / f / k / p / s / t oder x 
endet: 

Beispiel:  werken     werk    gewerkt 

Wenn das nicht zutrifft, dann verwendet man 
die Endung –d. 

Beispiel:   wonen      woon      gewoond 

 

Achtung! 

Endet der Stamm bereits auf –t oder –d, 
dann hängst du kein zusätzliches t oder d an. 

Beispiel:   praten      praat      gepraat 

                leiden      leid         geleid 

Achtung! 

Steht im Infintiv ein v oder z, aus dem im 
Partizip Perfekt f/s wird (Wechsel von f zu v 
und s zu z), endet das Partizip Perfekt 
trotzdem auf -d. 

Beispiele:   proeven      proef     geproefd 

                 reizen          reis       gereisd 

 Das Partizip Perfekt der starken Verben 
besteht aus der Vorsilbe ge-, dem Stamm 
des Verbs (häufig mit Vokalwechsel) und der 
Endung –en oder –n. 

 

 

ESELSBRÜCKE 

Die Konsonanten, nach denen die Endung –t 
kannst du anhand der Wortgruppe  

´t sexy fokschaap merken 

 Lerne das Partizip Perfekt immer mit dem 
Infinitiv deines starken Verbs zusammen. 

 

Eine Tabelle mit den Partizipien der starken 
Verben findest du im Anhang. 

 

4  Neem de regel over in je schrift en vul hem aan. 

  Vollverb ⚫ Hilfsverb ⚫ hebben ⚫ gedoucht ⚫ zijn ⚫ gegaan 

 
Das Perfekt wird wie im Deutschen mit einer Form eines _________________ ( _________________ oder 

________________ ) und dem Partizip Perfekt des ____________________ ( z.B. ____________________ 

oder ____________________ ) gebildet. 
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5  Hebben oder  zijn? 

Ik heb in Enschede gewoond. 

Ik ben thuis gebeleven. 

Ik heb/ben mijn boek vergeten. 

Ik ben zijn telefoonnummer vergeten. 

Ik ben begonnen Nederlands te leren. 

 

Ik ben naar het park gereden. 

Ik heb in het park rondgereden. 

Die Wahl des Hilfsverbs im Niederländischen stimmt 
mit der im Deutschen normalerweise überein. 
Ausnahmen sind die Verben vergeten und 
beginnen. 

 

 

 

Bewegungsverben (z.B. lopen / fietsen / rijden) 

mit Richtungsangabe (z.B. naar) bilden das Perfekt 
mit zijn, Bewegungsverben ohne Richtungsangabe 
bilden das Perfekt mit hebben. 

 

 

C 

1  Schrijf het participium perfectum op. 

1. slapen  ____geslapen______  2. antwoorden  _______________ 

3. koken  _________________  4. poetsen  _______________ 

5. studeren _________________  6. maken   _______________ 

7. luisteren _________________  8. verhuizen  _______________ 

 

2  Maak van elk werkwoord (Verb) een participium en schrijf het in de juiste kolom. 

 wonen ⚫ werken ⚫ bellen ⚫ vragen ⚫ leren ⚫ poetsen ⚫ studeren ⚫ koken ⚫ maken ⚫ 

 fietsen ⚫ horen ⚫ lunchen  

 

ge + stam + d ge + stam + t 

gewoond  
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3  Vul het juiste hulpwerkwoord in 

1) Peter _____________________ voor zijn ouder koffie gezet. (hebben) 

2) Afgelopen jaar __________________ ik naar Spanje en Portugal gefietst. (zijn) 

3) Hij __________________ zijn boek thuis vergeten. (zijn) 

4) Ik __________________ mijn huiswerk niet gemaakt. (hebben) 

5) Anja __________________ Femke rondgeleid. (hebben) 

6) Remco __________________ een nieuw mobieltje gekocht. (hebben) 

 

4  Kies het juiste werkwoord en vul de werkwoordsvorm in. Gebruik het perfectum. 

 Achtung! Du musst bei dieser Aufgabe immer eine Form von hebben oder zijn + das  richtige 

 Partizip Perfekt eintragen. 

 

 afmaken ⚫ zijn ⚫ geven ⚫ opbellen ⚫ verhuizen ⚫ doen ⚫ praten ⚫ beginnen 

 
1. Gisteren ____heeft_______ Mia haar huiswerk eindelijk ____afgemaakt___ . 

2. Mia en Marc __________________ in december naar Moskau __________________ . 

3. Femke __________________ Anja in het weekend twee keer __________________ . 

4. We __________________eergisteren bij Jans ouders op bezoek __________________ . 

5. Jo en Jana __________________ eindelijk met elkaar __________________ . 

6. __________________ de les Nederlands vandaag __________________ ? 

7. __________________ je al boodschappen __________________ ? 

8. Mehmet __________________ het boek aan mij __________________ . 

 

5  Schrijf de stam en het participium perfectum op. 

1. maken   ____maak_____  ____gemaakt________ 

2. reizen   ______________  ___________________ 

3. wonen   ______________  ___________________ 

4. winkelen  ______________  ___________________ 

5. praten   ______________  ___________________ 

6. lusiteren  ______________  ___________________ 

7. werken  ______________  ___________________ 

8. fiesten   ______________  ___________________ 

9. dansen  ______________  ___________________ 

10. zeggen  ______________  ___________________ 

11. lunchen  ______________  ___________________ 

12. groeten  ______________  ___________________ 


