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ONREGELMATIGE WERKWOORDEN 

 

1. Sommige werkwoorden zijn niet sterk en niet zwak. Je zou ze supersterk kunnen noemen, maar meestal noemt men ze ONREGELMATIG.  

De leerlingen nemen de onderstaande tabellen over of vullen ze in op gekopieerde bladen.  

 

Twee van die onregelmatige werkwoorden hebben we al eens ontmoet. Het zijn:  

HEBBEN en ZIJN 

     

HEBBEN 

 O.TK.T. V.TK.T. O.T.T. V.T.T. O.V.T. V.V.T. 

       
1e pers.enkv. Ik zal hebben Ik zal gehad hebben Ik heb Ik heb gehad Ik had Ik had gehad 
2e pers.enkv. Jij zal hebben Jij zal gehad hebben Jij hebt-heb je Jij hebt gehad Jij had Jij had gehad 
3e pers.enkv. hij zal hebben Hij zal gehad hebben Hij heeft Hij heeft gehad Hij had Hij had gehad 
1e pers.mv. Wij zullen hebben Wij zullen gehad hebben Wij hebben Wij hebben gehad Wij hadden Wij hadden gehad 
2e pers.mv. Jullie zullen hebben Jullie zullen gehad hebben Jullie hebben Jullie hebben gehad Jullie hadden Jullie hadden gehad 
3e pers.mv. Zij zullen hebben Zij zullen gelopen hebben Zij hebben Zij hebben gehad Zij hadden Zij hadden gehad 

 

 

ZIJN 

 

 O.TK.T. V.TK.T. O.T.T. V.T.T. O.V.T. V.V.T. 

       
1e pers.enkv. Ik zal zijn Ik zal geweest zijn Ik ben  Ik ben geweest Ik was Ik was geweest 
2e pers.enkv. Jij zal zijn Jij zal geweest zijn Jij bent Jij bent geweest Jij was Jij was geweest 
3e pers.enkv. Hij zal zijn Hij zal geweest zijn Hij is Hij is geweest Hij was Hij was geweest 
1e pers.mv. Wij zullen zijn Wij zullen geweest zijn Wij zijn  Wij zijn geweest Wij waren Wij waren geweest 
2e pers.mv. Jullie zullen zijn Jullie zullen geweest zijn Jullie zijn Jullie zijn geweest Jullie waren Jullie waren geweest 
3e pers.mv. Zij zullen zijn Zij zullen geweest zijn Zij zijn Zij zijn geweest Zij waren Zij zijn geweest 
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Er zijn nog meer onregelmatige werkwoorden:  

 

WILLEN 

 

 O.TK.T. V.TK.T. O.T.T. V.T.T. O.V.T. V.V.T. 

       
1e pers.enkv. Ik zal willen Ik zal gewild hebben Ik wil Ik heb gewild Ik wou - wilde Ik had gewild 

2e pers.enkv. Jij zal willen Jij zal gewild hebben Jij wil (Vl) – jij wilt (Nl) Jij hebt gewild Jij wou - wilde Jij had gewild 

3e pers.enkv. Hij zal willen Hij zal gewild hebben Hij wil Hij heeft gewild Hij wou Hij had gewild 

1e pers.mv. Wij zullen willen Wij zullen gewild hebben Wij willen Wij hebben gewild Wij wilden Wij hadden gewild 

2e pers.mv. Jullie zullen willen Jullie zullen gewild hebben Jullie willen Jullie hebben gewild Jullie wilden Jullie hadden gewild 

3e pers.mv. Zij zullen willen Zij zullen gewild hebben Zij willen Zij hebben gewild Zij wilden Zij hadden gewild 

 

KUNNEN 

 

 O.TK.T. V.TK.T. O.T.T. V.T.T. O.V.T. V.V.T. 

       
1e pers.enkv. Ik zal kunnen Ik zal gekund hebben Ik kan Ik heb gekund Ik kon Ik had gekund 

2e pers.enkv. Jij zal kunnen  Jij zal gekund hebben Jij kan - kunt Jij hebt gekund Jij kon Jij had gekund 

3e pers.enkv. Hij zal kunnen Hij zal gekund hebben Hij kan Hij heeft gekund Hij kon Hij had gekund 

1e pers.mv. Wij zullen kunnen Wij zullen gekund hebben Wij kunnen Wij hebben gekund Wij konden Wij hadden gekund 

2e pers.mv. Jullie zullen kunnen Jullie zullen gekund hebben Jullie kunnen Jullie hebben gekund Jullie konden Jullie hadden gekund 

3e pers.mv. Zij zullen kunnen Zij zullen gekund hebben Zij kunnen Zij hebben gekund Zij konden Zij hadden gekund 

 

MOGEN 

 

 O.TK.T. V.TK.T. O.T.T. V.T.T. O.V.T. V.V.T. 

       
1e pers.enkv. Ik zal mogen Ik zal gemogen hebben Ik mag Ik heb gemogen Ik mocht Ik had gemogen 

2e pers.enkv. Jij zal mogen Jij zal gemogen hebben Jij mag Jij hebt gemogen Jij mocht Jij had gemogen 

3e pers.enkv. Hij zal mogen Hij zal gemogen hebben Hij mag Hij heeft gemogen Hij mocht Hij had gemogen 

1e pers.mv. Wij zullen mogen Wij zullen gemogen hebben Wij mogen Wij hebben gemogen Wij mochten Wij hadden gemogen 

2e pers.mv. Jullie zullen mogen Jullie zullen gemogen hebben Jullie mogen Jullie hebben gemogen Jullie mochten Jullie hadden gemogen 

3e pers.mv. Zij zullen mogen Zij zullen gemogen hebben Zij mogen Zij hebben gemogen Zij mochten Zij hadden gemogen 
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En er is ook nog een onregelmatig werkwoord dat gebrekkig is. Het kan niet in alle tijden vervoegd worden:  

 

ZULLEN 

 

 O.TK.T. V.TK.T. O.T.T. V.T.T. O.V.T. V.V.T. 

       
1e pers.enkv.   Ik zal  Ik zou  
2e pers.enkv.   Jij zal – jij zult – zul je  Jij zou  
3e pers.enkv.   Hij zal  Hij zou  
1e pers.mv.   Wij zullen  Wij zouden  
2e pers.mv.   Jullie zullen  Jullie zouden  
3e pers.mv.   Zij zullen   Zij zouden  

 

 

2. Herhaling van zaken die in de voorbije lessen aan bod gekomen zijn.  

 

3. Redekundige en taalkundige ontleding 

 


