
 

 

 

 

 

Onregelmatige voltooide deelwoorden 

Werkblad 1  

 

Opdracht: vul de voltooide deelwoorden in. 

 

1: Wij hebben met onze docent …….. (spreken). 

2: Ik heb nog nooit zo’n mooie vakantie ……. (hebben). 

3: Wij zijn vorig jaar naar Italië ……. (zijn). 

4: Heb je mijn nieuwe auto al ……. (zien)? 

5: Hebben jullie in dit park ook ……. (lopen)? 

6: Mijn vader is vanochtend naar de huisarts ……. (gaan). 

7: Wat heb je vanavond ……. (eten)? 

8: Zij heeft mij een interessant boek ……. (geven). 

9: Ik heb een kopje koffie ……. (nemen). 

10: Ik heb lekker ……. (slapen). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Onregelmatige voltooide deelwoorden 

Werkblad 2  

 

Opdracht: corrigeer de fouten in de zinnen. Schrijf de zinnen foutloos op. 

 

1. Wanneer zijn jullie voor het laatst in het buitenland gezijn? 

2. Heb je met hem al gespreken? 

3. Ik heb een hele leuke dag gehebt. 

4. Mijn buurvrouw heeft een leuke voorstelling zag. 

5. Ik ben naar mijn werk geliepen. 

6. Ik heb een lekker stukje taart eten. 

7. Hebben jullie bij dit hotel geslaapt? 

8. Wie heeft jou deze mooie bloemen gegeeft? 

9. Wij zijn naar de bibliotheek gingen. 

10. Ik heb een slokje wijn genemen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onregelmatige voltooide deelwoorden 

Werkblad 3  

 

Opdracht: vul de voltooide deelwoorden in. 

 

1: Maria heeft lekkere taart ……. (kopen). 

2: Ik heb tijdens de vakantie aan een mooi boek ……. (denken). 

3: Abdulrahman heeft heerlijke pannenkoeken met geitenkaas tijdens de lunch ……. 

(eten). 

4: Hussam heeft ……. (kiezen)  om het staatsexamen te doen. 

5: De leerlingen hebben hun jassen aan de nieuwe kapstok ……. (hangen). 

6: Bas heeft de richting economie ……. (kiezen). 

7: Zijn broek is in de wasmachine …….  (krimpen). 

8: De taxichauffeur heeft de drukke wegen ……. (vermijden). 

9: De docent heeft op de parkeerplaats van de school ……. (rijden). 

10: Ik heb dit jaar geen vakantie …….(nemen). 
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Werkblad 4  

Opdracht: kies het juiste voltooid deelwoord. 

 

1. Mijn moeder heeft een lekkere taart … 

a. gebakt 

b. gebakd 

c. gebakken 

2. Ik ben dit jaar met mijn studie … 

a. begon 

b. beginnen 

c. begonnen 

 

3. Deze hond heeft een voorbijganger … 

 

a. gebeten 

b. gebeet 

c. gebijten 

 

4. Hij is een weekje langer bij zijn familie … 

 

a. geblijven 

b. gebleven 

c. gebleeft 

 

5. Ik heb je mooie vaas per ongeluk … 

 

a. gebrook 

b. gebreken 

c. gebroken 
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Werkblad 5  

Opdracht: kies het juiste voltooid deelwoord. 

 

1. Mijn vriend heeft me naar huis … 

 

a. gebrengen 

b. gebrachen 

c. gebracht 

 

2. Wij zijn helemaal naar de top van de berg … 

 

a. geklomd 

b. geklommen 

c. geklimmen 

 

3. Waar heb je deze mooie laarzen … ? 

 

a. gekopen 

b. gekochd 

c. gekocht 

 

4. Van wie heb je deze prachtige ketting … ? 

 

a. gekrijgen 

b. gekreeg 

c. gekregen 

 

5. Dat wil ik niet meer accepteren! Jij hebt voor de derde keer … 

 

a. gelegen 

b. geliegen 

c. gelogen 

 

 

 


