
Beter in spelling
Eric Tiggeler

spelling-herzien-3.indd   1spelling-herzien-3.indd   1 13-01-16   14:5713-01-16   14:57



Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u vinden via 
 www.boomuitgeversamsterdam.nl.

Gebruik onderstaande code om dit boek eenmalig toe te voegen aan je boekenplank 
op www.academicx.nl. Let op: je kunt deze code maar één keer gebruiken. 

© 2016 Eric Tiggeler
© 2016 Academic Service
Academic Service is een imprint van Boom uitgevers Amsterdam

1e druk 2013
2e druk 2016

Omslagontwerp: Studio Bassa, Culemborg
Ontwerp binnenwerk: Holland Graphics, Amsterdam

isbn 978 90 5875 427 1
nur 624

Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten 
aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Boom uitgevers 
Amsterdam en de auteur.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van 
artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de 
Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kb Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeel-
te(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient 
men zich te wenden tot de Stichting pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 
3060, 2130 kb Hoofddorp, www.cedar.nl). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve 
van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van 
eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) 
en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en 
onvolledigheden.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmit-
ted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the 
publisher’s prior consent.
While every eff ort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, 
Boom uitgevers Amsterdam neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts respon-
sibility for errors or omissions or their consequences.

spelling-herzien-3.indd   2spelling-herzien-3.indd   2 13-01-16   14:5713-01-16   14:57



3

Hoe gebruik je dit boek? 

Beter in spelling helpt je om je kennis van de spellingregels van het Neder-
lands op te frissen. In zeven hoofdstukken komen alle belangrijke spelling-
kwesties aan bod: van werkwoordspelling tot meervoudsvorming en van 
hoofdletters tot interpunctie. 

Doe eerst de begintoets op academicx.nl
Academicx.nl is de toetsportal van Academic Service. De portal hoort bij de 
boekenreeks Beter in … Je start op de portal academicx.nl met een begintoets. 
De feedback op je toetsresultaten geeft aan welke onderdelen uit het boek 
je aandacht nodig hebben. Met de extra oefeningen per hoofdstuk train je 
deze onderdelen totdat je de stof voldoende beheerst.

Inloggen
Om je te registreren en in te loggen op academicx.nl heb je een activerings-
code nodig. Je vindt die code op de pagina hiernaast. 

Persoonlijke voortgang
De toetsportal houdt je score bij, ook als je even stopt met de toets. Je kunt 
ook vragen overslaan, of teruggaan naar eerdere vragen. Dat is prettig, want 
soms verwerf je een bepaald inzicht als je wat meer vragen beantwoord 
hebt. Per toets zie je de score en de voortgang. Hierdoor kun je zelfstandig 
werken. 

Woordenlijst achterin
In Beter in spelling gebruiken we zo min mogelijk vaktaal. Maar om woorden 
als werkwoord en persoonsvorm kunnen we natuurlijk niet heen. Achter in 
het boek vind je daarom een lijst met uitleg bij zulke termen. De woorden 
die achterin verklaard worden, herken je aan deze onderstreping.

 C 
Tips en waarschuwingen herken je aan deze opmaak.

Een *sterretje voor een woord geeft aan dat het woord een fout bevat.

Bij de tweede, herziene druk
In oktober 2015 verschenen de nieuwe Dikke Van Dale en de nieuwe offi  ciële 
woordenlijst van de Nederlandse taal, het Groene Boekje (van die laatste 
vind je online de uitgebreide versie op www.woordenlijst.org). Hoewel er 
geen spellingregels veranderd zijn, zijn beide naslagwerken toch grondig 
gewijzigd. Er zijn veel nieuwe woorden opgenomen (zoals whatsappen en 
Koningsdag) en fouten uit het vorige Groene Boekje zijn gecorrigeerd. In de 
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nieuwe, herziene versie van Beter in spelling houd ik rekening met de aan-
vullingen en aanpassingen in de offi  ciële woordenlijst. Zo vind je er nieuwe 
voorbeeldwoorden in, en een aantal nieuwe paragrafen en oefeningen. Ook 
heb ik op verzoek van gebruikers enkele onderwerpen en oefeningen toe-
gevoegd. Natuurlijk blijven opmerkingen en suggesties van harte welkom. 
Gebruik daarvoor het contactformulier op academicx.nl 

Kijk op academicx.nl voor oefenmateriaal en extra uitleg.
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De serie Beter in …

Meer inzicht in de regels van de taal
De serie Beter in … onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, met 
een minimum aan theorie en een maximum aan direct toepasbare regels 
en voorbeelden. Alle regels én voorbeelden worden helder en systematisch 
gepresenteerd in overzichtelijke tabellen. Zo leer je sneller en doorzie je 
gemakkelijker hoe de Nederlandse taal werkt.
Op de portal academicx.nl vind je informatie over bestaande en nieuwe 
titels in deze reeks, zoals Beter in Nederlands, Beter in corresponderen en Beter 
rapporteren.

Voor wie?
Beter in spelling richt zich op hbo-studenten. Door de systematische en 
laagdrempelige opzet is het zeer geschikt voor gebruik tijdens de les én 
voor zelfstudie. Het is een echte praktijkhulp, gebaseerd op de vragen en 
behoeften in het onderwijs.

Waarom?
Hbo-studenten van nu leren anders dan hbo-studenten van tien jaar 
geleden. Beter in … speelt daarop in. Overzichtelijke korte teksten, altijd een 
praktijkgericht voorbeeld, en de portal academicx.nl met oefeningen en 
heldere feedback op onjuiste antwoorden. 

Oefeningen: in het boek en online
Per onderwerp test je je kennis in korte oefeningen; elk hoofdstuk sluit af 
met een heldere puntsgewijze samenvatting en afsluitende oefeningen. Op 
de portal academicx.nl vind je een begintoets bij het boek en extra oefenin-
gen bij elk hoofdstuk.
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1 Werkwoorden

Veel mensen vinden de spelling van werkwoorden lastig. Je komt in allerlei 
teksten dan ook fouten tegen met d’s en t’s:

*De decaan ondersteund de studenten. (moet zijn: ondersteunt)
*Ik wordt moe van die kritiek. (moet zijn: word)

De spellingcontrole van de tekstverwerker helpt niet als je deze fouten 
wilt opsporen. De vormen ondersteund en wordt komen namelijk wél voor, 
alleen zijn ze hier niet goed gebruikt. In de ene zin moet je de vorm op een 
t gebruiken, en in een andere zin de vorm op een d. Om de goede keuze te 
maken, moet je de regels kennen. 
Gelukkig zijn de regels voor d’s en t’s niet zo ingewikkeld als het lijkt. Ken je 
een paar basisregels, dan kun je ze probleemloos toepassen op alle regel-
matige werkwoorden in het Nederlands.
In dit hoofdstuk leer je welke stappen je moet zetten om werkwoorden goed 
te spellen. 

1.1 Inhoud van dit hoofdstuk
1.2 De persoonsvorm in de tegenwoordige tijd | hij loopt
1.3 De persoonsvorm in de verleden tijd | hij bakte
1.4 Het voltooid deelwoord | hij heeft betaald
1.5 De gebiedende wijs | word lid
1.6 Engelse werkwoorden | shoppen, stressen, saven
1.7 Werkwoorden met afkortingen | sms’en

1.2 De persoonsvorm in de tegenwoordige tijd | hij loopt
Hieronder lees je hoe je de persoonsvorm schrijft, maar hoe herken je 
de persoonsvorm in de zin? Het is de vorm van het werkwoord  die bij 
het onderwerp hoort. Is het onderwerp enkelvoud? Dan staat de per-
soonsvorm ook in het enkelvoud: het bestuur vergadert. Is het onderwerp 
meervoud, dan verandert de persoonsvorm mee: de bestuursleden vergaderen.
Je vindt de persoonsvorm als je de zin vragend maakt. Dan komt de per-
soonsvorm vooraan te staan: Het meisje fi etst naar de bioscoop → Fietst het meisje 
naar de bioscoop?
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 C
Je kunt de persoonsvorm ook vinden door een zin die in het enkelvoud 
staat, in het meervoud te zetten (of andersom). Dan verandert de persoons-
vorm: Het meisje fi etst naar de bioscoop → De meisjes fi etsen naar de bioscoop.

1.2.1 Basisregel | ik loop, jij loopt, hij loopt
Staat het werkwoord in de tegenwoordige tijd? Dan hoef je je alleen maar 
af te vragen: schrijf ik een t of niet? Bij ik schrijf je alleen de stam, bij alle 
andere vormen voeg je een t toe. In dit schema staan de twee mogelijkheden:

Zo vorm je de persoonsvorm van de 
tegenwoordige tijd

Voorbeelden

Is ik onderwerp? Dan schrijf je alleen 
de stam. 

ik loop
ik ondersteun
ik werk

Is er een ander onderwerp? 
Schrijf stam + t.

hij loopt, zij loopt, het loopt, u loopt
zij ondersteunt
hij werkt

Wat is de stam?
Als je wilt bepalen hoe je het werkwoord vervoegt, moet je in veel gevallen 
kijken naar de ‘basisvorm’ van het werkwoord: de stam. Je vindt die door 
van het hele werkwoord -en af te halen: bij fi etsen is dat fi ets, bij werken is dat 
werk. 
Bij sommige werkwoorden krijg je niet meteen een bruikbare vorm als je 
-en weglaat. De stam van leven is lev, maar de werkwoordsvorm is (ik) leef. 
Bij zulke werkwoorden passen we een paar uitspraakregels toe op de stam. 
Dat is nodig om de stap te zetten naar een werkwoordsvorm die je goed 
kunt uitspreken. Als Nederlands je moedertaal is, pas je die uitspraakregels 
waarschijnlijk al ‘vanzelf ’ toe. Dit zijn die regels: 
1. klag wordt klaag

Hoor je een lange klinker in het hele werkwoord? Verdubbel dan die 
klinker in de stam. De stam van klagen is klag. De [a] in ‘klagen’ is een 
lange klank, dus als je de stam toepast in een werkwoordsvorm, wordt 
het klaag: ik klaag, ik klaagde, wij klaagden.

2. reiz wordt reis, lev wordt leef
Eindigt de stam op een z of v? Dan vervang je bij het maken van de 
verleden tijd de z in de stam door een s, en de v door een f. Reiz wordt reis, 
lev wordt leef. In die laatste vorm verandert dus de e in ee (regel 1) en de v 
in f. 
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3. pakk wordt pak
Eindigt de stam op twee medeklinkers? Dan moet je er één weglaten 
bij het vormen van de verleden tijd. De stam pakk wordt pak. De juiste 
vormen zijn dus bijvoorbeeld ik pak, ik pakte. 

Let op als de stam eindigt op d
Hierboven zag je dat je bij een tegenwoordige tijd alleen een t kunt 
toevoegen, nooit een d. Vormen als *hij werkd en *zij loopd zijn dus niet 
mogelijk; het is hij werkt, zij loopt. 
Toch zijn er persoonsvormen op een d mogelijk. Maar dat kan alleen als 
die d al in het werkwoord zit: als de stam eindigt op een d, zoals bij worden, 
vinden, melden. Bij dit soort d-werkwoorden blijft de d gewoon staan als 
ik onderwerp is: ik vind, ik word, ik meld. 
Verder gaan ook bij d-werkwoorden de bovenstaande regels gewoon op. Na 
de d die er al staat, volgt een t in bijvoorbeeld hij wordt. Dezelfde regels als 
hierboven, maar nu toegepast op d-werkwoorden: 

Ook d-werkwoorden volgen 
dezelfde regels 

Voorbeelden

Is ik onderwerp? Dan schrijf je alleen 
de stam. 

ik vind
ik word

Is er een ander onderwerp? 
Schrijf stam + t.

jij vindt
hij wordt

Bij d-werkwoorden kun je niet horen of je een t toevoegt: word en wordt 
klinken hetzelfde. Dan is er toch een eenvoudige manier om te bepalen 
wanneer je een t schrijft: vergelijk het werkwoord met een vorm van lopen. 
Als je een t hoort in een vorm van lopen, dan schrijf je die.

Wel of niet een t na de stam? Voorbeelden

Hoor je geen t in lopen? Schrijf geen t. ik loop  → ik word
ik loop  → ik vind
ik loop  → ik vermeld
dan loop ik  → dan rijd ik

Hoor je wél een t in een vorm van 
lopen? Schrijf een t.

de chauff eur loopt → de chauff eur rijdt
het rapport loopt →  het rapport 

vermeldt
de leraar loopt → de leraar vindt
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Valkuil | word je of wordt je?
Soms staat je na de persoonsvorm: Dan word je ziek. In deze zin is 
je onderwerp. Dan schrijf je geen t. Maar als je géén onderwerp is, schrijf je 
wel een t. Bijvoorbeeld: Soms wordt je (= aan jou) van alles beloofd. 
Hieronder zie je hoe je kunt bepalen of je te maken hebt met een onderwerp. 

Persoonsvorm + je: word je of wordt je Voorbeelden

Is je te vervangen door jij? Schrijf geen t. Word je/jij ingezet?
Dan word je/jij ziek.
Hoe vind je/jij deze muziek?

Is je te vervangen door jou/jouw? 
Schrijf wel een t.

Wordt je (= jou) al een baan aangeboden?
Soms wordt je (= jou) van alles beloofd.
Soms wordt je (= jouw) broer van alles 
beloofd.

 C
Als je te vervangen is door jij, dan weet je zeker dat je onderwerp is. Als je te 
vervangen is door jou of jouw, dan is iets anders dan je onderwerp.
Ook bij deze twijfelgevallen kun je weer de vergelijking met een vorm van 
lopen maken. Het is: dan loop je (zonder t), dus ook: dan word je ziek.

1.2.2 Meervoud | zij lopen
Is het onderwerp een woord in het meervoud? Voorbeelden van een 
onderwerp in het meervoud: wij, we, jullie, zij, de mensen, de fi etsen, de 
gebouwen. Dan is de persoonsvorm het hele werkwoord.

Zo vorm je het meervoud van de 
tegenwoordige tijd

Voorbeelden

Staat het onderwerp in het meervoud? 
Schrijf het hele werkwoord.

wij zoeken, wij lopen, wij ondersteunen
jullie zoeken, jullie lopen, jullie 
ondersteunen
zij zoeken, zij lopen, zij ondersteunen

1.2.3 Onregelmatige werkwoorden | jij bent, hij heeft 
De werkwoordregels die je hierboven las, gaan over regelmatige werkwoor-
den. Ze hebben in de tegenwoordige tijd een regelmatige vorm: ik werk, jij 
werkt, hij werkt, wij werken, jullie werken, zij werken. 
Maar er zijn ook onregelmatige werkwoorden, zoals hebben en zijn. Die 
hebben in sommige gevallen een eigen vervoeging, bijvoorbeeld ik ben, 
jij bent, hij is. Ook hebben heeft een afwijkende vervoeging: het is niet hij 
hebt, maar hij heeft. Voor dit soort onregelmatige werkwoorden bestaan 
geen regels. Hoe je die vormt, is een kwestie van weten. Bij twijfel kun je 
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de woorden opzoeken in een woordenboek of online: zoek op ‘vervoeging 
onregelmatige werkwoorden’, dan vind je onder andere een goed overzicht 
op Wikipedia.

Oefening 1
Vul de juiste vorm in: de persoonsvorm van de tegenwoordige tijd.
1. Dat onderwerp (boeien) mij niet.
2. U (melden) zich bij de balie.
3. Op deze website (vinden) je de benodigde informatie.
4. Waarom (benijden) jij jouw vriendin?
5. Mijn vader (rijden) een oude Citroën.
6. Hij (lachen) om elke grap.
7. De directeur (werken) keihard voor zijn bedrijf.
8. Waarom (antwoorden) je niet?
9. Hij (huren) een klein appartement.

10. Mijn vader(besteden) veel tijd aan het huishouden.
11. Ik (worden) gevraagd voor een bestuursfunctie.
12. Wanneer (worden) je broer opgeroepen?

1.3 De persoonsvorm in de verleden tijd | hij bakte
1.3.1 Basisregel | hij bakte, hij studeerde

De verleden tijd van de persoonsvorm maak je door achter de stam te of de te 
zetten:

Zo maak je de verleden tijd 
enkelvoud

Voorbeelden

Staat het onderwerp in het enkelvoud? 
Schrijf stam + te of stam + de. 

ik merkte, ik voetbalde 
jij/u merkte, jij/u voetbalde
hij/zij/het merkte
hij/zij/het voetbalde

Wanneer gebruik je nu een verleden tijd met te en wanneer met de? Vaak 
kun je dat wel horen: je zult niet snel ik *merkde schrijven. Maar lastiger is 
bijvoorbeeld de keuze tussen hij juichte en hij *juichde. Hoe weet je nu dat hij 
juichte de juiste vorm is? Daarvoor is ’t ex-kofschip een hulpmiddel. Dat werkt 
als volgt:

 ■ Neem het hele werkwoord zonder de uitgang -en. 
 ■ Kijk of de laatste letter voorkomt in ’t ex-kofschip. 
 ■ Schrijf alleen een t als dat zo is.
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In het onderstaande schema zie je hoe je ’t ex-kofschip toepast aan de hand 
van voorbeelden.

Zo kies je tussen de en te in de 
verleden tijd

Voorbeelden

Eindigt het werkwoord zonder -en op 
een van de letters t, x, k, f, s, ch of p? 
Schrijf de verleden tijd met een t.

juich → hij juichte
beheers → jij beheerste
fax → ik faxte
let → zij lette

Eindigt het werkwoord zonder -en niet 
op een van de letters t, x, k, f, s, ch of p?
Schrijf de verleden tijd met een d.

verhuiz → hij verhuisde
lev → hij leefde
vrez → ik vreesde
klag → ik klaagde

 C
Het volgende zinnetje helpt je om te onthouden hoe de regel van ’t ex-kofschip 
precies werkt: ‘Op ’t ex-kofschip schenkt men thee’. Met andere woorden, als 
’t ex-kofschip van toepassing is, staat er een t in de werkwoordsuitgang.

1.3.2 Meervoud | zij bakten, zij studeerden
Als je de regel voor het enkelvoud van de verleden tijd kent, dan is het 
meervoud ook gemakkelijk te bepalen. In het meervoud voeg je ten of den 
toe aan de stam.

Zo maak je de verleden tijd 
meervoud

Voorbeelden

Staat het onderwerp in het meervoud? 
Schrijf stam + ten of stam + den.

wij/jullie/zij merkten
wij/jullie/zij voetbalden

Ook hier pas je ’t ex-kofschip toe om te zien of je een t of d schrijft. De k van 
merk zit in ’t ex-kofschip, dus de verleden tijd is merkten. De l van voetbal zit 
niet in ’t ex-kofschip, dus de verleden tijd is voetbalden.

1.3.3 Valkuil | zij kleedde, wij sportten
Eindigt het hele werkwoord zonder -en op een d of een t? Denk bijvoorbeeld 
aan kleden, dat zonder -en eindigt op een d: kled. Of aan sporten, dat zonder 
-en eindigt op een t: sport. Ze volgen gewoon de regels voor de verleden tijd: 
in het enkelvoud voeg je de of te toe, in het meervoud den of ten. Maar let bij 
deze werkwoorden extra goed op: je krijgt een resultaat met dd of tt erin: de 
d of t die er al stond, en de d of t die je toevoegt. Kijk maar:

spelling-herzien-3.indd   14spelling-herzien-3.indd   14 13-01-16   14:5713-01-16   14:57



1 Werkwoorden

15

Schrijf met dd of tt Voorbeelden

Eindigt het werkwoord zonder -en op d? 
Voeg de(n) toe.

verkleed → zij verkleedde zich 
land → de mensen landden

Eindigt het werkwoord zonder -en op t? 
Voeg te(n) toe.

vlucht → wij vluchtten
wacht → ik wachtte 

 C
Let op het verschil tussen ik miste haar (mis + te, van het werkwoord missen) 
en het mistte in Friesland (mist + te, van het werkwoord misten). 

1.3.4 Onregelmatige werkwoorden | hij leed, hij sloeg
Onregelmatige werkwoorden (ook wel sterke werkwoorden genoemd) 
volgen niet de algemene regels voor de verleden tijd die je hierboven las. Je 
schrijft dus geen de of te in de verleden tijd. Bij onregelmatige werkwoorden 
verandert in de verleden tijd een klinker:

Zo maak je de verleden tijd bij 
onregelmatige werkwoorden

Voorbeelden

Is het werkwoord onregelmatig? 
Bijvoorbeeld lopen, spreken, lijden? Dan 
verandert de klinker in de verleden 
tijd. Er is geen regel die bepaalt hoe de 
klinker verandert. Er zijn maar twee 
vormen: één voor het enkelvoud en één 
voor het meervoud.

ik liep, ik sprak, ik leed
jij/u liep, jij/u sprak, jij/u leed
wij/jullie/zij liepen, spraken, leden

Let op bij de volgende twijfelgevallen:

Regelmatig of onregelmatig? Voorbeelden

lijdde of leed? Lijden is een onregelmatig 
werkwoord.

ik lijd, ik leed, ik heb geleden

zweerde of zwoer? Zweren (een eed doen) 
is een onregelmatig werkwoord.

ik zweer, ik zwoer, ik heb gezworen 

koopte of kocht? Kopen is een 
onregelmatig werkwoord. 

ik koop, ik kocht, ik heb gekocht

neigde of neeg? Neigen is een regelmatig 
werkwoord.

ik neig, ik neigde, ik heb geneigd
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