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DE VOLTOOID TOEKOMENDE TIJD  (V.Tk.T.) 

 

1. De o.tk.t. en de v.tk.t. 

 

 Enkele zinnen op het bord als voorbeeld: 

Als ik morgenvroeg naar school kom zal het geijzeld hebben volgens de weerman. Ik zal 

dus heel voorzichtig stappen en ik zal proberen om niet uit te glijden. Ik zal mijn 

huiswerk dan ook al gemaakt hebben en vóór ik thuis vertrek zal ik ook al ontbeten 

hebben. In de zomervakantie zullen we naar Frankrijk gaan. Maar vóór het zo ver is zal ik 

goed gewerkt hebben op school. Al mijn taken zullen afgewerkt zijn. Ik zal ook toneel 

gespeeld hebben met mijn klas.  

 

 Dit is een planning, een vooruitzicht: het is toekomst.  

Maar in die toekomst zullen er sommige zaken al gebeurd zijn, vóór de geplande 

activiteit.  

Wat zal ik gedaan hebben vóór ik naar Frankrijk ga in de zomervakantie?  

 Ik zal goed gewerkt hebben. 

 Al mijn taken zullen afgewerkt zijn. 

 Ik zal toneel gespeeld hebben. 

Wat zal er gebeurd zijn vóór ik morgen naar school kom?  

 Het zal geijzeld hebben. 

 Ik zal mijn huiswerk gemaakt hebben.  

 

Omdat sommige zaken helemaal afgewerkt of gebeurd zullen zijn vóór de andere aan 

bod komen, zijn deze zaken VOLTOOID. Ze zijn in de Toekomst al VOLTOOID vóór de 

volgende zaken aan bod komen.  

Maar zijn ze nu al gebeurd? Nee, ze moeten nog gebeuren in de toekomst, daarom is het 

ook een TOEKOMENDE TIJD.  

 

2. Waarom heet deze tijd de voltooid toekomende tijd?  

Omdat het hulpwerkwoord ZULLEN er in staat; daarom is het een TOEKOMENDE TIJD. 

 Omdat er een VOLTOOID DEELWOORD in staat; daarom is het een VOLTOOIDE TIJD.  
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3. De vervoeging van de VOLTOOID TOEKOMENDE TIJD 

  

SPELEN 

 

 Ik zal gespeeld hebben   ik 

 Jij zal gespeeld hebben   jij  zal gespeeld hebben 

 Hij zal gespeeld hebben   hij 

 Wij zullen gespeeld hebben   wij 

 Jullie zullen gespeeld hebben   jullie  zullen gespeeld hebben 

 Zij zullen gespeeld hebben   zij 

  

4. De werkwoorden onder nr. 6 van de voltooid tegenwoordige tijd in de v.tk.t. vervoegen. (zie ook nr. 4 

in de les over de voltooid verleden tijd).  

 

5. O.tk.t. omzetten in de v.tk.t.  (De leerkracht geeft enkele zinnen op, de leerlingen zoeken er 

ook nog enkele zelf). 

 Korte zinnen met een werkwoord in de o.tk.t. omzetten in de v.tk.t. 

  

 Voorbeeld:  

 Jij zult straks naar buiten gaan         Jij zult straks naar buiten gegaan zijn.  

  

 

6. V.tk.t. omzetten in o.tk.t. (de leerkracht geeft enkele zinnen op). 

 

 Korte zinnen met een werkwoord in de v.tk.t. omzetten in de o.tk.t. 

  

 Voorbeeld:  

 Morgen zal de zon geschenen hebben.     Morgen zal de zon schijnen.  

 

 

7. Van v.t.t. naar v.tk.t. .  (de leerkracht geeft enkele zinnen op, de leerlingen zoeken maken er 

ook nog enkele zelf). 

 

 Korte zinnen met een werkwoord in de v.t.t. omzetten in de v.tk.t. 

 

 Voorbeeld:  

 De boom is omgehakt.      De boom zal omgehakt zijn. 
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8. De o.t.t. gevolgd door de v.tk.t. 

Korte zinnen waarin een onvoltooid tegenwoordige tijd voorafgaat aan een voltooid 

toekomende tijd. (De leerkracht geeft enkele zinnen op, de leerlingen zoeken maken er ook nog 

enkele zelf, of de leerkracht kan enkele zinnen laten aanvullen). 

 

 Voorbeeld:  

 Vóór we naar huis gaan, zullen we gezongen hebben. 

    Vóór de juf naar de kapper gaat, ….. 

 Vóór je aan tafel gaat, ……. 

 Vóór de kleuter gaat slapen, …. 

 

9. Herhaling van leerstof die eerder aan bod kwam. Plus een gedicteerd vraagstuk.  

 

10. Redekundige en taalkundige ontleding.  


