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INLEIDING 
Vorig jaar had ik groep 8 en bemerkte ik dat werkwoordspelling niet voldoende beheerst werd. Zelf had ik vroeger ook veel 
problemen met werkwoordspelling en kreeg het idee dat er op mijn oude basisschool onvoldoende aandacht aan was gegeven. Ik 
wilde mijn groep een goede basis meegeven. 
 
Het doel is om mijn instructie van de werkwoordspelling persoonsvorm v.t. en t.t. te verbeteren,  
Bijkomend doel is: De leerlingen de regels van de persoonsvorm v.t. en t.t. zich beter eigen maken. 

METHODE 
• Ik heb samengewerkt met mijn parallelcollega Maartje Hillige.  
• De proefpersonen waren de 2 groepen 7A en 7B, beide bestaande uit 16 leerlingen (evenveel jongens als meisjes).  
• Mijn stappenplan is een mix van eigen ideeën en die van “De spellingschecker” Duforce/ Eduforce, jaar van uitgave 2010 
• Beide groepen hebben hetzelfde aanbod gekregen wat betreft werkwoordspelling. Na de nulmeting; een dictee van 25 zinnen waarbij ze de juiste werkwoordsvorm moesten invullen. 
• Groep  7B ging aan het werk met een stappenplan en 7A niet. Beide groepen deden na 6 weken weer dezelfde toets, maar dan als eindmeting. De resultaten heb ik verwerkt in een 

grafiek. De top 4 zijn de sterke spellers en de bottom 4 zijn de zwakke spellers. 
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CONCLUSIES 
 
De groep die het stappenplan heeft gevolgd laat meer vooruitgang tussen de voor- en 
nameting zien dan de controlegroep. De beste spellers (top 4) laten evenveel 
vooruitgang zien als de zwakkere spellers (bottom 4). Het stappenplan heeft  dus zeker 
gewerkt, ook voor de zwakkere werkwoordspellers.Toch is de grootste groei te zien bij 
de leerlingen die al redelijk tot sterk waren in werkwoordspelling. 
 
Tussentijdse conclusies/bevindingen: 
Leerlingen hadden moeite met het vinden van het onderwerp in de zin. Ook kwam ik er 
tijdens het werken met stappenplan erachter dat ik vergeten was te vermelden dat je 
“en” van het hele werkwoord af moet halen. Na de tweede les kwam ik erachter dat ik 
het stappenplan ook in het HD programma kon openen. Zo kon ik mee schrijven met de 
leerlingen. De leerlingen bleven zo beter bij de les.Nu zijn alle stappenplannen 
gelamineerd en schrijven de leerlingen met white- board markers mee. Dat gaat erg goed 
en de leerlingen zijn er serieus mee bezig. 

VERVOLG 
Ik merk dat een stappenplan pas echt effect heeft, als je als leerkracht precies weet hoe 
de stappen werken en waarom het stappenplan zo in elkaar zit. Je staat dan volkomen 
achter datgene wat je aan het doen bent. Niet elk stappenplan is voor elke leerkracht 
geschikt. Dat zou dus ook voor de leerlingen kunnen betekenen dat het ene 
stappenplan niet beter werkt dan het andere. Voor mij werkte het goed omdat ik het zelf 
had gemaakt en erover had nagedacht. 
 
Zelf krijg ik beide groepen 7 volgend jaar als één groep 8. Ik ga door met dit stappenplan 
en zal  groep 7A hiermee leren werken. Ik zal mijn stappenplan ook presenteren aan mijn 
collega’s. De Cito toets is dan een mooie graadmeter 
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ONDERZOEKSVRAAG 
Wat is het effect van het werken met een 
stappenplan op de resultaten van de 
werkwoordspelling van de persoonsvorm 
verleden tijd en tegenwoordige tijd? 
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Stappenplan 
Hoe leer ik werkwoordspelling ? 

 

Stap 1  
Wat is de persoonsvorm? 

• De zin vragend te maken (wie) 
• De zin in een andere tijd te zetten. 
• De zin omzetten in meervoud en 

enkelvoud. 

 

Stap 2  
Wat is het hele werkwoord?   
Stap 3   
Wat is de stam van het werkwoord? 
Stam is de IK vorm (ik smurf) 

 

Stap 4  
Wat is het onderwerp? 
Het onderwerp vind je door? 
Wie of wat + de persoonsvorm   
Is het onderwerp een: ik vorm, hij/zij vorm, wij 
vorm? 

e.v     of    m.v 

Stap 5  
In welke tijd komt het werkwoord te staan? 

• In de tegenwoordige tijd (tt): ga naar 
schema  A 

• In de verleden tijd (vt): ga naar schema 
B 

• In de voltooide tijd. Het is dus een 
voltooid deelwoord. Ga naar schema C 

 

A Tegenwoordige tijd B verleden tijd 
Ik                             stam 
                                stam jij                                                   
Jij                             stam+ t 
Hij/ zij /u                stam+ t 
Zij/ wij/jullie          hele werkwoord 

Kijk naar het hele werkwoord. Haal EN eraf. 
Staat de laatste letter in het                                
KOFSCHIPTAXI ?   Zo ja? 
Stam + te   ( Ik, hij/zij/jij ) 
Zo nee? 
stam+ de   ( Ik/ hij/ zij/ jij ) 
 
                                  KOFSCHIPTAXI 
Jullie, wij, zij 
stam+ den of ten 

                                                C voltooid deelwoord  
Aan het begin komt  vaak ge, be, ver en ont te staan.  Kijk naar het hele werkwoord. Haal EN er weer 
af. Staat de laatste letter in het KOFSCHIPTAXI, dan volgt er een t. 
Zo niet, dan een d op het einde. Of maak het woord langer. Gestuurd/ gestuurde 

Ik fiets naar huis. 
Ik ben naar huis gefietst.                                                                   
(ben = hier het hulpwerkwoord) 
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