
 

 

 

Voltooide tijd 

Werkblad 1  

 

Opdracht: Maak goede zinnen. Kies het juiste hulpwerkwoord (hebben of zijn). Let 

op: je moet het hulpwerkwoord ook in de goede vorm zetten. 

 

Voorbeeld: (Hebben/zijn) je me gisteren gebeld? -  Heb je me gisteren gebeld? 

 

1) Ik (hebben/zijn) gisteren voor de hele familie gekookt. 

2) Mijn woonkamer (hebben/zijn) wit geschilderd.  

3) Ik (hebben/zijn) gisteren naar het centrum gewandeld. 

4) Hij (hebben/zijn) nog nooit van deze man gehoord.  

5) Mijn zoon (hebben/zijn) zijn computer verkocht. 

6) Jason (hebben/zijn) door de klas geschreeuwd. 

7) Jan (hebben/zijn) Maria een bloem gegeven.  

8) Wat (hebben/zijn) jij vannacht gedroomd?  

9) Waar (hebben/zijn) je dit boek gevonden? 

10) (Hebben/zijn) je mijn portemonnee gezien? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voltooide tijd 

Werkblad 2  

 

Opdracht: Corrigeer de fouten in de zinnen. 

Voorbeeld: Ik ben gisteren in het park gewandeld.  

De correcte zin: Ik heb gisteren in het park gewandeld. 

 

1) Luuk en Nick zijn hun eigen kleding gewassen. 

2) Anton zijn gevallen en is zijn arm gekneusd. 

3) Volgens mij heeft wij dit boek nog nooit gelezen. 

4) Wij zijn dit werk gedaan. 

5) Julia hebben me geduwd.  

6) Zij zijn antwoord op de vraag van de docent gegeven.  

7) Lucas heb de steentjes uit het zand gezeefd.  

8) Ik zijn dat niet gekund.  

9) De politieman hebben de hangjongeren gewaarschuwd.  

10) Eliza was erg blij toen zij de loterij is gewonnen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voltooide tijd 

Werkblad 3 

 

Opdracht: De zinnen zijn in de tegenwoordige tijd. Verander deze zinnen in 

voltooide tijd.  

Voorbeeld: Ik ga naar de bibliotheek. – Ik ben naar de bibliotheek gegaan. 

 

1) Ik wil graag gaan wandelen. 

2)  De lamp is aan. 

3) Wij gaan bij oma logeren. 

4) Mijn telefoon is uit. 

5) Wanneer ga je op vakantie? 

6) Wat doe je? 

7) Ik leer Nederlands. 

8) Ik wil Nederlands leren. 

9) Ik laat mijn auto wassen. 

10) Waar ben je? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voltooide tijd 

Werkblad 4 

Opdracht: Maak goede zinnen. Kies het juiste hulpwerkwoord (hebben of zijn). Let 

op: je moet het hulpwerkwoord ook in de goede vorm zetten. 

 

Voorbeeld: (Hebben/zijn) je lekker gegeten? -  Heb je lekker gegeten? 

 

1) Wij (zijn/hebben) sinds 2 jaar naar een andere stad verhuisd. 

2) Mijn broer (hebben/zijn) onze spullen met zijn vrachtwagen verhuisd. 

3) Gisterenochtend (hebben/zijn) we in de regen naar de stad gelopen. 

4) Het is lang geleden dat ik in de deze prachtige stad gelopen (hebben/zijn). 

5) De politie (hebben/zijn) gekomen omdat de vrouw geslagen (hebben/zijn). 

6) Tijdens het feest (hebben/zijn) verschillende gasten elkaar geslagen. 

7) Ik (hebben/zijn) de hele dag op de bank gelegen. 

8) Ik (hebben/zijn) daar nog nooit geweest. 

9) Hij (hebben/zijn) deze woorden al zo vaak herhaald. 

10) Deze film (hebben/zijn) inmiddels zo vaak herhaald. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voltooide tijd 

Werkblad 5 

Opdracht: Welke zinnen zijn goed? 

 

1    a    Ik heb een fiets gekoopt.  

     b    Ik ben een fiets gekocht. 

     c    Ik heb een fiets gekocht. 

 

2   a    Heb je de oefeningen gemaakt? 

     b    Ben je de oefeningen gemaakt? 

     c    Heb je de oefeningen gemaken? 

 

3   a    We hebben naar de stad geweest. 

     b    We zijn naar de stad geweest. 

     c    We zijn naar de stad gewezen. 

 

4   a    Ze heeft op de computer gewerkt. 

     b   Ze is op de computer gewerkt. 

     c   Ze heeft op de computer gewerkten. 

 

5   a    Ik heb lekkere koffie gedrinkt. 

     b    Ik ben lekkere koffie gedronken. 

     c    Ik heb lekkere koffie gedronken 

 

 

 

 

 


