
P L U S Q U A M P E R F E C T U M
( N A D A T / V O O R D A T )

VO LTO O I D  V E R L E D E N  T I J D



WAT IS  “VOLTOOID VERLEDEN TIJD”?
We gaan eerst een verhaal lezen. (Al deze zinnen staan in de voltooide tijd) 

Ik heb vorige maand rijexamen gedaan. Ik ben voor mijn rijexamen geslaagd. Ik heb mijn rijbewijs 
gekregen. Ik heb een auto gekocht. Ik ben met de auto op vakantie naar Spanje gegaan.

Nu gaan we het tweede verhaal lezen. (Al deze zinnen staan in de voltooid verleden tijd)

Nadat ik voor het examen was geslaagd, heb ik mijn rijbewijs gekregen.

Nadat ik mijn rijbewijs had gekregen, heb ik een auto gekocht.

Nadat ik een auto had gekocht, ben ik met de auto op vakantie naar Spanje gegaan.

Voordat ik mijn rijbewijs heb gekregen, was ik voor mijn rijexamen geslaagd.

Voordat ik een auto heb gekocht, had ik mijn rijbewijs gekregen.

Voordat ik met de auto op vakantie ben gegaan, had ik een auto gekocht.



VERGELIJK DEZE ZINNEN:

• 1) Ik werk (nu)   tegenwoordige tijd (t.t)

• 2) Ik heb gewerkt (gisteren of vorige week) voltooide tijd (v.t.)

• 3) Ik had gewerkt (lang geleden) voltooid verleden tijd (v.v.t.) = plusquamperfectum

• 1) Ik ga naar school (nu) tegenwoordige tijd (t.t.)

• 2) Ik ben naar school gegaan (gisteren of vorige week) voltooide tijd (v.t.)

• 3) Ik was naar school gegaan (lang gelezen) voltooid verleden tijd (v.t.t.) = plusquamperfectum

Het verschil zit in het werkwoord “hebben” of  in het werkwoord “zijn”



HOE COMBINEREN WE 2 ZINNEN:
• Soms moet je de volgorde in de zin aangeven. Wat heb je als eerst gedaan en wat heb je daarna 

gedaan. In dit geval kun je 2 zinnen in 1 combineren (een samengestelde zin maken).

• Tip: Je moet eerst bepalen wat als eerst was. Met deze zin gebruik je “nadat”

Voorbeeld 1:

1) Ik ben gisteren naar school geweest.

2) Daarna heb ik gesport.

In dit geval kun je zeggen:

Nadat ik naar school was geweest, heb ik gesport.

Voordat ik gesport heb, was ik naar school geweest.

Voorbeeld 2:

1) Eerst heb ik met hem een afspraak gemaakt.

2) Daarna heb ik een boek gelezen.

Dan zeg je:

Nadat ik met hem een afspraak had gemaakt, heb ik een boek gelezen.

Voordat ik een boek gelezen heb, had ik met hem een afspraak gemaakt.



WAAROM HEET DEZE TIJD “VOLTOOID 
VERLEDEN TIJD”? 

• VOLTOOID omdat er een voltooid deelwoord in staat. 

• VERLEDEN omdat het hulpwerkwoord in de verleden tijd staat. 

Voorbeelden: 

1) Ik was naar school gegaan => was = hulpwerkwoord “zijn” in de o.v.t. “gegaan” = voltooid 

deelwoord van gaan. 

2) Ik had een afspraak gemaakt => had = hulpwerkwoord “hebben” in de o.v.t. “gemaakt” = 

voltooid deelwoord van maken.



OPDRACHT 1:  MA AK 1 ZIN VAN 2 ZINNEN,  GEBRUIK EERST “NADAT” EN 
DA ARNA “VOORDAT”

Voorbeeld: 
1) Eerst heb ik gedoucht. 
2) Daarna ben ik naar bed gegaan.
Nadat ik gedoucht had, ben ik naar bed gegaan.

Voordat ik naar bed ben gegaan, had ik gedoucht.

1) Eerst had ik met haar gesproken. Daarna ben ik naar huis gegaan.

2) Eerst waren wij uitgenodigd. Daarna hebben wij besloten om thuis te blijven.

3) Eerst hadden we deze jas gekocht. Daarna hebben we ons bedacht.

4) Eerst waren we naar de bioscoop geweest. Daarna hebben we lekker gegeten.

5) Eerst had mijn moeder het diner gemaakt. Daarna hebben we samen gegeten.

6) Eerst hadden we veel gelezen. Daarna hebben wij besloten om TV te kijken.

7) Eerst had ik mijn huiswerk gemaakt. Daarna ben ik naar buiten gegaan.

8) Eerst had ik Nederlands geleerd. Daarna ben ik begonnen met mijn werk.

9) Eerst had  ik gesport. Daarna heb ik gedoucht.

10) Eerst hadden wij gezwommen. Daarna hebben wij een boek gelezen.



OPDRACHT 1  ANT WOORDEN

1) Nadat ik met haar gesproken had, ben ik naar huis gegaan. Voordat ik naar huis gegaan ben, had ik met 
haar gesproken.

2) Nadat wij uitgenodigd waren, hebben wij besloten om thuis te blijven. Voordat wij besloten hebben om 
thuis te blijven, waren wij uitgenodigd.

3) Nadat wij deze jas gekocht hadden, hebben wij ons bedacht. Voordat wij ons hebben bedacht, hadden 
we deze jas gekocht.

4) Nadat wij naar de bioscoop waren geweest, hebben wij lekker gegeten. Voordat wij lekker gegeten 
hebben, waren wij naar de bioscoop geweest.

5) Nadat mijn moeder het diner had gemaakt, hebben wij samen gegeten. Voordat wij samen hebben 
gegeten, had mijn moeder het diner gemaakt.

6) Nadat wij veel gelezen hadden, hebben wij besloten om TV te kijken. Voordat wij besloten hebben om 
TV te kijken, hadden wij veel gelezen.

7) Nadat ik mijn huiswerk gemaakt had, ben ik naar buiten gegaan. Voordat ik naar buiten ben gegaan, had 
ik mijn huiswerk gemaakt.

8) Nadat ik Nederlands had geleerd, ben ik met mijn werk begonnen. Voordat ik met mijn werk begonnen 
ben, had ik Nederlands geleerd.

9) Nadat ik gesport had, heb ik gedoucht. Voordat ik gedoucht heb, had ik gesport.

10) Nadat wij gezwommen hadden, hebben wij een boek gelezen. Voordat wij een boek gelezen hebben, 
hadden wij gezwommen.



OPDRACHT 2 (SPREEKOEFENING)
BEANTWOORD DE VRAGEN. GEBRUIK “NADAT”

• Voorbeeld:Wat deed je nadat je gisteren gedineerd had?

• Antwoord: Nadat ik gisteren gedineerd had, heb ik TV gekeken.

1) Wat deed je nadat je vanochtend had ontbeten?

2) Wat deed je nadat je uit je werk thuisgekomen was?

3) Wat deden jullie nadat jullie koffie hadden gedronken?

4) Wat deed je nadat de les gisteren afgelopen was?

5) Wat deden jullie nadat jullie naar de bioscoop waren geweest?

6) Wat deed je nadat de accu van je telefoon leeg was?

7) Wat deed je nadat het vliegtuig was geland?

8) Wat deed je nadat je voor je examen was geslaagd?

9) Wat deed je nadat je had geluncht?

10) Wat deed hij nadat hij deze jas had gekocht?



OPDRACHT 3 M A A K  1  Z I N  VA N  2  Z I N N E N ,  G E B R U I K  E E R S T  “ N A D AT ”  E N  D A A R N A  “ V O O R D A T ”

Voorbeeld: 
1) Eerst heb ik gedoucht. 
2) Daarna heb ik een boek gelezen.

Antwoord: Nadat ik gedoucht had, heb ik een boek gelezen. Voordat ik een boek gelezen heb, 

had ik gedoucht.

1) Eerst heeft het hard geregend. Daarna is de zon begonnen te schijnen.

2) Eerst hebben wij in het restaurant gegeten. Daarna hebben wij nog in een café koffie gedronken.

3) Eerst heeft  Hassan zijn huiswerk gemaakt. Daarna is hij naar de sportschool gegaan.

4) Eerst had een voetballer een knieblessure gekregen. Daarna heeft hij ook nog zijn enkel gebroken.

5) Eerst is Henk een halfjaar werkloos geweest. Daarna heeft hij een leuke baan gevonden.

6) Eerst heb ik op het MBO gezeten. Daarna heb ik me bij Hogeschool Utrecht ingeschreven.

7) Eerst heb ik een kopje koffie gedronken. Daarna heb ik nog een stukje taart gegeten.

8) Eerst zijn we naar Amsterdam gegaan. Daarna zijn we op bezoek bij mijn moeder geweest.

9) Eerst heb ik een leuke film gekeken. Daarna heb ik een online les gehad.

10) Eerst zijn we op bezoek bij mijn buurvrouw geweest. Daarna zijn we naar huis gegaan.



O P D R A C H T  3  A N T W O O R D E N

1) Nadat het hard geregend had, is de zon begonnen te schijnen. Voordat de zon is begonnen te schijnen, had 
het hard geregend.

2) Nadat wij in het restaurant gegeten hadden, hebben wij nog in een café koffie gedronken. Voordat wij in een 
café koffie hebben gedronken, hadden wij in het restaurant gegeten.

3) Nadat Hassan zijn huiswerk had gemaakt, is hij naar de sportschool gegaan. Voordat Hassan naar de 
sportschool is gegaan, heeft hij zijn huiswerk gemaakt.

4) Nadat een voetballer een knieblessure gekregen had, heeft hij ook nog zijn enkel gebroken. Voordat een 
voetballer zijn enkel heeft gebroken, had hij een knieblessure gekregen.

5) Nadat Henk een halfjaar werklook was geweest, heeft hij een leuke baan gevonden. Voordat Henk een leuke 
baan heeft gevonden, was hij een halfjaar werkloos geweest.

6) Nadat ik op het MBO had gezeten, heb ik me bij Hogeschool Utrecht ingeschreven. Voordat ik me bij 
Hogeschool Utrecht ingeschreven heb, had ik op het MBO gezeten.

7) Nadat ik een kopje koffie gedronken had, heb ik nog een stukje taart gegeten. Voordat ik een stukje taart 
gegeten heb, had ik een kopje koffie gedronken. 

8) Nadat wij naar Amsterdam waren gegaan, zijn wij op bezoek bij mijn moeder geweest. Voordat wij op bezoek 
bij mijn moeder zijn geweest, waren wij naar Amsterdam gegaan.

9) Nadat ik een leuke film had gekeken, heb ik een online les gedaan. Voordat ik een online les heb gehad, had ik 
een leuke film gekeken. 

10) Nadat wij op bezoek bij mijn buurvrouw waren geweest, zijn wij naar huis gegaan. Voordat wij naar huis zijn 
gegaan, waren wij bij mijn buurvrouw op bezoek geweest. 



O P D R A C H T  4  ( S P R E E K O E F E N I N G )

W E R K  I N  T W E E TA L L E N .  M A A K  D E  A N T WO O R D E N  C O M P L E E T.
V O O R B E E L D :
WAT  H E B  J E  G E D A A N  N A D AT  J E  J E  S T U D I E  H A D  A F G E M A A K T ?
A N T W O O R D :
N A D AT  I K  M I J N  S T U D I E  H A D  A F G E M A A K T,  B E N  I K  M E T  M I J N  W E R K  B E G O N N E N .

1) Wat heb je gisteren gedaan nadat je opgestaan was? 

Nadat ik opgestaan was, …..

2)    Wat heb je vanochtend gedaan nadat je had ontbeten? 

Nadat ik had ontbeten, …

3)    Wat heb je gedaan nadat jij in Nederland was aangekomen? 

Nadat ik in Nederland was aangekomen, …

4)    Wat heb jij gedaan nadat je middelbare school afgerond had? 

Nadat  ik middelbare school afgerond had, …

5)    Wat heb je vanochtend gedaan, nadat jij wakker geworden was? 

Nadat ik vanochtend wakker was geworden, …



Opdracht 5 (maak de antwoorden compleet)

1)    Wat heeft de leraar gedaan, nadat hij het huiswerk had nagekeken? 

Nadat de leraar het huiswerk had nagekeken, …

2)    Wat heb je gisteren gedaan nadat je het diner gegeten had? 

Nadat ik gisteren het diner gegeten had, …

3)    Wat heeft Anna gedaan nadat zij een auto gekocht had? 

Nadat Anna een auto gekocht had, …

4)    Wat heb je gedaan nadat je het boek gelezen had? 

Nadat ik een boek gelezen had, …

5)  Wat hebben de studenten gedaan nadat zij voor hun examen geslaagd waren?

Nadat de studenten voor hun examen geslaagd waren, …



OPDRACHT 6 

Maak de zinnen af:

1) Nadat John voor zijn eindexamen was geslaagd, … .  Daarvoor moest hij naar Amsterdam 
verhuizen.

2) Wij hebben een groot bord spaghetti gegeten, nadat … . We hadden namelijk enorme trek 
gekregen.

3) Nadat … , is hij met zijn vrienden naar het restaurant gegaan.

4) … , nadat ze naar Amsterdam waren geweest.

5) Ik was heel erg blij nadat … .

6) Voordat Patrick naar Groningen is verhuisd, … . Hij wilde de stad alvast een beetje leren 
kennen.

7) Toen … , was hij erg verbaasd. Waarom had niemand dat eerder tegen hem gezegd?

8) Sophie heeft de radio aangezet, nadat … . Nu kon ze lekker meezingen met haar favoriete 
liedjes.

9) Ik was wakker geworden, voordat … .

10) Nadat ik mijn voicemail had afgeluisterd, … . Ze was blij dat ik haar terugbelde.



HEB JE NOG VRAGEN?


