
Uitleg:   vervoeging regelmatige werkwoorden in het Spaans.   

In het Spaans kun je de regelmatige werkwoorden in 3 groepen verdelen: werkwoorden met als laatste letters: 
ar / er / ir .  
 

Laatste 2 letters van het 
werkwoord  

 - ar - er - ir 

Lesboek blz:   Blz.25 Blz.38 Blz.39 

Voornaamwoorden  SP NL    

(yo)                                 ik + o + o + o 

(tú)                               jij + as + es + es 

(él, ella, usted)     hij/zij/u/ het + a + e + e 

(nosotros/as)               wij + amos + emos + imos 

(vosotros/as)              jullie + áis + éis + ís 

(ellos, ellas, ustedes)  zij/u meerv. + an + en + en 

 
Hoe vervoeg je een werkwoord in het Spaans? Volg deze 3 stappen.: 

1. Kijk naar de laatste 2 letters van het werkwoord: 
In welke groep hoort het werkwoord dat je gaat vervoegen? 
Werkwoorden die eindigen op AR – ER – IR ? 

2. De stam: Haal die laatste 2 letters van het werkwoord af.  
Je hebt nu de ‘stam’van het werkwoord: het werkwoord is nu nog niet af. 

3. Kijk om welke persoon het gaat in de zin. 
Is het een zin met : ik- jij of …? Kijk in het schema en zet die letters achter de stam. 

4. In het Spaans zet je yo, tú él etc. er alleen bij als je nadruk wilt geven, maar anders niet. 
Het staat er dus bijna nooit bij. 

 
Opdracht 1: Schrijf nu de rijtjes uit van de volgende werkwoorden: 
 

 hablar (=spreken) trabajar (=werken) Estudiar (= studeren) 

Ik    

Jij    

Hij/zij/u/het    

Wij    

Jullie    

Zij/u    

 
 

 Beber (=drinken) Aprender (=leren) Comprender(= begrijpen) 

Ik    

Jij    

Hij/zij/u/het    

Wij    

Jullie    

Zij/u    

 

 Vivir (=wonen) Escribir (=schrijven) Partir (=vertrekken) 

Ik    

Jij    

Hij/zij/u/het    

Wij    

Jullie    

Zij/u    

 



Opdracht 2: 
Maak nu zinnen & vragen door de werkwoorden hierboven én deze woorden te gebruiken. 
Minimaal: 2 x een zin of vraag met 1 van de werkwoorden AR/ER/IR. 
Kruis de woorden die je gebruikt hebt aan. 
 

Qué 
(mag je vaker 
gebruiken) 

A las tres 
(om 15.00 uur) 

Un café alemán Sí Un correo 
electrónico 
(+een e-mail) 

La pregunta 
(=de vraag) 

español Dónde Cuándo 
(=wanneer) 

Un vino blanco A las ocho 
(om 8.00 uur) 

El tren Una carta 
(=een brief) 

El autobús y No En un pueblo 

Turismo Organización 
de eventos 

En un 
restaurante 

En un 
supermercado 

  

 

Bijvoorbeeld….. ¿Cuándo parte el tren?    El tren parte a las ocho 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


