
 

 

Werkwoordspelling - d of - t of – dt? 

 
Waarom? Werkwoordspelling is belangrijk omdat je als (mogelijk toekomstig) zelfstandige veel 
communiceert via mail of brieven of offertes. Om professioneel over te komen is het belangrijk om correct 
te schrijven. Bovendien is het met onderstaande tips niet zo heel moeilijk. In het algemeen kun je 
natuurlijk je spellingscontrole aanzetten op je PC. Spellingscontrole herkent echter niet of een werkwoord 
met een - d of een - t aan het einde geschreven moet worden. Daarvoor gebruik je onderstaande tips.   
 

Tips werkwoordspelling   

Tip 1 
 
 

 
Allereerst zoek je de stam van het werkwoord. De stam is bijna altijd hetzelfde als de ik-

vorm van een werkwoord. En de ik-vorm krijg je vind je meestal door - en aan het einde 

van het werkwoord weg te laten Kijk maar: 
 

Werkwoord -en  = ik-vorm 

Wandelen Wandel Ik wandel 

Luisteren Luister Ik luister 

Tip 2 

 
De meeste stammen zijn hetzelfde als de ik-vorm. Soms moet je de stam een beetje 
aanpassen. Kijk maar: 
 

Werkwoord -en Maar de ik-vorm is 

Geven Gev Ik geef 

Verhuizen Verhuiz Ik verhuis 

Vervelen Vervel Ik verveel me 

Tip 3 
 

 
Als je de stam (en dus de ik-vorm) gevonden hebt dan kun je heel eenvoudig de rest van de 
vormen maken. Kijk maar: 
 

 Stam + ?   
Het meervoud is gelijk aan het 
werkwoord 

Ik Geen toevoeging Wandel Wij Wandelen 

Jij Stam + t Wandelt Jullie Wandelen 

Hij/Zij/U Stam + t Wandelt Zij Wandelen 

Als de ik-vorm op een t eindigt, zet je er natuurlijk geen t achter. Ik zit, jij zit 

Tip 4 

 
Twijfel je? 
 
Als je twijfelt of je er een –t achter met zetten of niet (bijvoorbeeld bij het werkwoord 
worden) vul je de goede vorm van lopen in. Bijvoorbeeld: 

 
Landen: 
Ik land (vervang door ik loop: je hoort geen t, dus je schrijft geen t) 
Jij landt (vervang door jij loopt: je hoor een t, dus je schrijft een t) 
Land jij? (vervang door loop jij?: je hoort geen t, dus je schrijft geen t) 



 

 

Toch nog hulp nodig? 

 

Faalangst is niet zo gemakkelijk op te lossen, dus we kunnen ons voorstellen dat je met deze 5 
tips niet volledig geholpen bent. Geen probleem, neem dan zeker contact op met de leercoaches.  
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E-mail: laurence.leen@syntra-limburg.be 
GSM: 0472/897097 
 
 
 
 
 
 
Voor campus Genk, Maaseik en Neerpelt 
Liesbeth Werelds 
E-mail: Liesbeth.werelds@syntra-limburg.be 
GSM: 0496/565296 

 
 
 
 
 
 

 


