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Tenses (tijden) 

CD simple present 

0 present 
continuous 

® simple past 

I often watch TV. 

He iswatchingTV. 

We got home at 10. 

© past continuous She was reading when I saw her. 

® present perfect 

® present perfect 
continuous 

(j) past perfect 

They have lived here for six years. 

I have been waiting for an hour. 

We had been waiting for an hour. 

o.t.t. altijd, nooit of regelmatig 

o.t.t. nu bezig of aan de gang 

o.v.t. een moment in het 
verleden 

o.v.t. toen aan de gang 

v.t.t. 

v.t.t. 

v.v.t. 

toen tot en met nu 

toen tot en met nu+ 
nadruk 

toen tot en met toen 
....................... ' ..... ~ ............... ' ........ _ ,_,, .......... ' ....................................... ' .............. _ ,_ ,_,, ............ " ..... ''" ........... -................... "'" .... ' "'' ........... _ ,_ ,_,, ......... ' ........ ,, .... "' .......................... ,,_ ......... "'" ......... ,,_,_,, ........... '" .................. "' ............. _ ,_,, ........ . 

® past perfect 
continuous 

We had lived there for five years by 
2012. 

v. v.t. toen tot en met toen + 
nadruk 

® future We will/shall arrive there at 9:00 a.m. 
We are eating out this evening. 
We are going to eat out this evening. 
Our train leaves at 8:00 a.m. 

o. t. t.t. toekomst 
van plan zijn 
van plan zijn 
toekomst 

CD Simple present (or present simple) (o.t.t.: onvoltooid tegenwoordige tijd) 

vorm Een werkwoord. Voorbeeld: I live. Bij he I she I it met -(e)s: He I she I it lives. 

gebruik 1 Als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt. 

I always get up at 6. lk sta altijd om zes uur op. 

Charley often goes out at the weekend. Charley gaat vaak uit in het weekend. 

2 Als het een feit is (tijd speelt geen rot). 

Water boils at 100 degrees Centigrade. Water kookt bij 100 graden Celcius. 

My town lies on the coast. Mijn woonplaats ligt aan de kust. 

3 Bij werkwoorden die een zintuigelijke waarneming aangeven (to see, to hear, 
to taste, to sound, to smelO. 

How does your soup taste? Hoe smaakt jouw soep? 

Your idea sounds good. Jouw idee klinkt goed. 

4 Bij werkwoorden die een geestelijke staat (to know, to understand, to believe, 
to realise, to doubt, enz.) of een voorkeur aangeven (to like, to love, to prefer, 
to hate, enz.) 

I understand what you mean. lk begrijp wat je bedoelt. 

I realise I've been taking the wrong turn. lk besef dat ik de verkeerde afslag heb 
gekozen. 

I hate that programme. lk heb een hekel aan dat programma. 
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5 Als er sprake is van vaste tijden: aankomst I vertrek I opening I sluiting I aanvang I 
eind enz. 

Our train leaves at 8.15 a.m. Onze trein vertrekt om 8.15 uur. 

The supermarket closes at 6 p.m. today. De supermarkt sluit vandaag om 
18.00 uur. 

That film starts at 8.30 p.m. Die film begint om 20.30 uur. 

6 Na sommige woorden die naar de toekomst verwijzen (before, after, as soon as, if, 
until, when). 

Don't forget to give this to him before 
you leave. 

I'll call you as soon as I am ready. 

Vergeet niet hem dit te geven voordat je 
vertrekt. 

lk bet zo gauw als ik klaar ben. 

0 Present continuous (o.t.t.: onvoltooid tegenwoordige tijd) 

vorm To be+ werkwoord + -ing. Voorbeeld: She is running. They are laughing. 

gebruik 1 lets is nu bezig of aan de gang (en van korte duur). 

We're reading war poems in class We lezen momenteel oorlogsgedichten in 
at the moment. de klas. 

Jason is working at the supermarket Jason werkt vandaag in de supermarkt. 
today. 

Why are you watching TV at this time of Waarom kijk je tv op dit moment van de 
the day? dag? 

2 Als de voorbereidingen al zijn getroffen voor iets wat je in de toekomst gaat doen. 

Joyce and I are going to a concert this Joyce en ik gaan komend weekend naar 
weekend. een concert. (De kaartjes zijn al besteld.) 

I'm seeing Nick on Friday. Vrijdag ontmoet ik Nick. (De afspraak is al 
gemaakt.) 

3 Als je irritatie wilt aangeven. Je gebruikt de present continuous dan met woorden als 
always en constantly. 

Nina is always gossiping. Nina zit altijd te roddelen. 

Anthony is constantly complaining. Anthony zit steeds te klagen. 

opmerking Als je geen irritatie wilt aangeven gebruik je de simple present: We always have sushi 
on Saturday. 
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® Simple past (o.v.t.: onvoltooid verleden tijd) 

vorm Werkwoord +-ed. Voorbeeld: we decided, he believed, we walked, I travelled, 
she permitted. 
Je gebruikt de simple past als iets in het verleden is gebeurd I gedaan. Vaakzeg je ook 
wanneer dat was. 
Let op! 
Gebruik geen have I has+ voltooid deelwoord. 
Onregelmatige werkwoorden hebben een eigen vorm: zie biz. 88-91. 

gebruik 1 In bevestigende zinnen ('gewone zinnen'). 

I saw Star Wars: Episode VIII last week. lk heb vorige week Star Wars: Episode VIII 
• gez1en. 

Nick fell off his bike yesterday. Nick is gisteren van zijn fiets gevallen. 

2 Used to I would 
Als een handeling in het verleden regelmatig werd gedaan, maar nu niet meer. 

I used to I would read a lot, but 
nowadays I usually watch TV. 

Sid used to I would smoke a lot but he 
quit last year. 

Vroeger las ik veel, maar nu kijk ik meestal 
tv. 

Sid rookte vroeger veel, maar hij is vorig 
jaa r gesto pt. 

3 Als het om een situatie I toestand in het verleden gaat, mag a Ileen used to worden 
gebruikt, niet would. 

This used to be a school, but now it's a 
gym. 

My mum used to have a sports car. 

Dit was ooit een school, maar nu is het een 
sportschool. 

Mijn moeder had vroeger een sportauto 
(nu niet meer). 

4 In ontkennende zinnen gebruik je didn't use to. 

I didn't use to like rap, but now I do. lk hield vroeger niet van rap, maar nu wet. 

© Past continuous (o.v.t.: onvoltooid verleden tijd) 

vorm Was I Were+ werkwoord + -ing. Voorbeeld: I was watching. We were rehearsing. 

gebruik 1 lets was op een bepaald moment in hetverleden aan de gang (en van korte duur). 

At 11 o'clock I was still doing my Orn elf uur was ik nog steeds huiswerk aan 
homework. het doen. 

Rick was sleeping when the teacher Rick zat te slapen (sliep) toen de docent 
• binnen kwam . came 1n. 

2 lets was aan de gang (past continuous) en werd door iets anders onderbroken 
(simple past). 

Mark had an accident when he was Mark kreeg een ongeluk toen hij naar huis 
cycling home. fietste. 

Were you playing tennis when it started Was je aan het tennissen toen het begon te 
to rain? regenen? 
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opmer
king 

Als twee handelingen na elkaar plaatsvinden, gebruik je twee keer de simple past: 

When I got home, I had a cup of tea. 
, 
en: 
Als twee handelingen tegelijkertijd plaatsvinden, gebruik je twee keer de past continuous: 

While my sister was watching rv, I was listening to music. 

® Present perfect (v.t.t.: voltooid tegenwoordige tijd) 

vorm To have+ voltooid deelwoord. Voorbeeld: I have slept. She has been. 

gebruik 1 Als iets in het verleden is begonnen en nog steeds voortduurt. 
Vaak in zinnen met for I since+ tijdsbepaling en vraagzinnen met How long ... ? 

Lisa has been my friend for five years now. Lisa is al vijf jaar m ijn vriendin. 

I have had a room of my own since I lk heb een eigen kamer sinds mijn 
was 12. twaalfde. 

How long have you known each other? Hoelang kennen jullie elkaar? 

2 Vaak met korte bijwoorden als: always, never, ever, (not) yet, already of just. 
Gebruik just om aan te geven dat de handeling net is afgelopen. 

I've always wondered about that. Dat heb ik me altijd afgevraagd. 

We've never beaten that team yet. Wij hebben dat elftal nog nooit verslagen. 

Has Mike already had a party? Heeft Mike al een feest gegeven? 

I've just had a word with him. lk heb net met hem gesproken. 

3 Als de nadruk van een handeling uit het verleden ligt op het resultaat nu. 

I've read your email. 

Drake has painted that door. 

lk heb je e-mail gelezen. (lk weet dus nu 
wat erin staat.) 

Drake heeft de deur geverfd. (Hij is dus nu 
nog nat.) 

® Present perfect continuous (v.t.t.: voltooid tegenwoordige tijd) 

vorm Have+ been+ werkwoord + -ing. Voorbeeld: I have been waiting. He has been trying. 

gebruik 1 Als iets in het verleden is begonnen en nog steeds voortduurt en de nadruk ligt op de 
tijdsduur: de spreker vindt iets tang duren (er kan sprake zijn van irritatie). 

We've been playing for hours and still 
the game isn't over. 

We've been partying since 11 p.m. 
-

We spelen al uren en het spel is nog niet 
afgelopen. 

Wij feesten al sinds elf uur. 

2 Als je wilt benadrukken dat een handeling enige tijd aan de gang is geweest en net is 
afgelopen. 

She has been crying. Her eyes are still wet. Zij heeft gehuild. Haar ogen zijn nog nat. 

I've been running. I'm exhausted. lk heb gerend. lk ben uitgeput. 
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(j) Past perfect (v.v.t.: voltooid verleden tijd) 

vorm Had+ voltooid deelwoord. Voorbeeld: I had slept. She had been. 

gebruik 1 Als het belangrijk is om aan te geven dat de ene handeling was afgelopen toen de 
andere begon. 

When he got to the gate, the plane had 
taken off. 

I watched TV after I had done my 
homework. 

Toen hij bij de gate aankwam was het 
vliegtuig al weg. 

Nadat ik mijn huiswerk af had, ging ik tv 
kijken. 

2 Alsop een bepaald moment in het verleden een handeling of toestand al een tijd 
duurde. 

When I started my studies, I had worked 
in a bar for two years. 

They had known each other for six years 
when they got married. 

Toen ik ging studeren, werkte ik al twee 
jaar in een bar. 

Ze kenden elkaar zes jaar toen ze trouw
den. 

3 Conditional sentences (/f-zinnen: zinnen en bijzinnen die met if beginnen) 

If they had left earlier, they might have 
caught the plane. 

4 Indirect speech (indirecte rede) 

Directe rede: 'I didn't see her,' he said. 

Als ze eerder waren vertrokken hadden ze 
het vliegtuig kunnen halen. 

lndirecte rede: He told me (that) he hadn't seen her. 

Directe rede: 'I have never been to Scotland.' 
lndirecte rede: She said (that) she had never been to Scotland. 

® Past perfect continuous (v.v.t.: voltooid verleden tijd) 

vorm Had+ been+ werkwoord + -ing. Voorbeeld: It had been raining for days and the ground 
was still wet. 

gebruik Als de nadruk op de tijdsduur ligt en het een periode in het verleden betreft: de spreker 
vond iets tang duren (er kan sprake zijn van irritatie). 

He had been playing guitar since he was 
ten years old. 

We had been waiting for an hour when he 
finally arrived. 

Hij speelde al gitaar sinds zijn tiende. 

We stonden al een uur op hem te wachten 
toen hij eindelijk kwam. 
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® Future (o.t.t.t.: onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd) 

Het Engels kent vier vormen om de toekomende tijd aan te geven: 
t will I shall+ werkwoord 
2 de present continuous 
3 be +going to 
4 de simple present 

vorm Future 1 

Will I shall+ werkwoord. Voorbeeld: We will I shall arrive there at 9:00 a.m. 

gebruik 1a Will I shall+ werkwoord gebruik je om aan te geven dat iets in de toekomst gaat 
gebeuren. 

It wi II rain tomorrow. Morgen regent het. 

Bij I en we mag je kiezen tussen will en shall. 

I'm sure we shall I will enjoy ourselves 
tomorrow. 

I will I shall be rich one day. 

We will I shall be there in an hour. 

lk weet zeker dat wij ons morgen (zullen) 
vermaken. 

Ooit zal ik nog eens rijk zijn. 

We zijn er over een uur. 

Shall is verplicht bij I en we als je een voorstel doet of als je naar iemands voorkeur of 
besluit vraagt. 

Shall we go to the cinema tomorrow? 

When shall I come and visit you? 

How on earth shall we deal with it? 

Zullen we morgen naar de bioscoop gaan? 

Wanneer zal ik je bezoeken? 

Hoe zullen we het in hemelsnaam 
aanpakken? 

Will is verplicht bij I en we als je om informatie vraagt. 

When will we arrive at the airport? 

How soon will I get the results? 

Wanneer komen we aan op de luchthaven? 

Hoe snel krijg ik de uitslag? 

1b Will I Shall gebruik je als je je iets voorneemt op het moment dat je het zegt (vooral als 
een zin begint met I think). 

I think I will stay at home this evening. 

The phone's ringing. I'll answer it. 

lk denk dat ik vanavond thuisblijf. 

De telefoon gaat. lk neem wet op. 

1c Na een wens, veronderstelling, belofte, aanbod of voorspelling kun je will I shall 
gebruiken. 

I think I hope I am sure that he will 
phone me. 

I promise I'll pay the money back. 

We'll pick you up at the station if you 
like. 

I shall be rich one day. 

lk denk I hoop I weet zeker dat hij me nog 
belt. 

lk beloof dat ik het geld terugbetaal. 

We halen je bij het station opals je wilt. 

lk word nog eens rijk. 
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vorm Future 2 

De present continuous: be+ werkwoord + -ing. Voorbeeld: We are eating out this evening. 

gebruik De present continuous kan naar de toekomst verwijzen als er sprake is van een afspraak 
of van plannen waarvoor al voorbereidingen getroffen zijn. 

Next week I am eating out with my 
girlfriend. 

In July we're going on holiday to Italy. 

We are getting married next month. 

vorm Future 3 

lk ga volgende week met m ijn vriendin uit 
eten. (De reservering is al geboekt.) 

In juli gaan we naar ltalie op vakantie. 
(De vakantie is al geboekt.) 

Wij gaan volgende maand trouwen. 

Be+ going to. Voorbeeld: We are going to eat out this evening. 

gebruik 3a Be+ going to kan naar de toekomst verwijzen als er sprake is van een bestaand plan. 

JustEat is going to start delivering 
takeaways with robots. 

My mum is going to get a new car. 

JustEat gaat maaltijden bezorgen met 
robots. 

Mijn moeder krijgt een nieuwe auto. 

3b Be+ going to gebruik je als er op een moment duidelijke aanwijzingen zijn dater iets 
gaat gebeuren. 

Look at those clouds! It's going to rain. 

The bridge is open; I'm going to be late 
for school. 

My sister is going to have a baby next 
month. 

vorm Future 4 

Kijk eens naar die wolken! Het gaat 
regenen. 

De brug is open, ik kom te laat op school. 

Mijn zus krijgt volgende maand een baby. 

De simple present. Voorbeeld: Our train leaves at 8:00 a.m. 

gebruik Als er sprake is van vaste tijden: aankomst I vertrek I opening I sluiting I aanvang I eind 
enz. 

Your train leaves at 8:00 a.m. Je trein vertrekt om 8.oo uur. 

The supermarket closes at 6:00 p.m. today. De supermarkt sluit vandaag om 18.00 uur. 

Our next show is on Thursday. Onze volgende voorstelling is op donder
dag. 
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@) Making questions and negative sentences (vragen en ontkenningen) 

vorm Bij zinnen in de simple present. 

gebruik 1 Vragende en ontkennende zinnen maak je met to do+ he le werkwoord als er geen 

ander hulpwerkwoord in de zin staat. 

vorm 

gebruik 

I know her. Do I know her? I don't know her. 

He knows her. Does he know her? He doesn't know her. 

2 Vragende en ontkennende zinnen met to be of een hulpwerkwoord maak je net als in 

het Nederlands. 

She is old. Is she old? She isn't old. 

You can speak French. Can you speak French? You can't speak French. 

I must go now. Must you go now? You mustn't go yet. 

We shall tell him. Shall we tell him? We shan't tell him. 

3 Bij het werkwoord to have gebruik je soms to do, maar in bepaalde gevallen niet. 

Als to have een handeling aangeeft, gebruik je to do. 

She has lunch at 1 p.m. Does she have lunch at 
1 p.m.? 

She doesn't have lunch at 
1 p.m. 

Als to have bezit aangeeft, gebruik je met got geen to do, zonder got gebruik je 
wel to do. 

I've got a ear. Have you got a car? I haven't got a car. 

I have a car. Do you have a car? I don't have a car. 

Als to have als hulpwerkwoord in de v.t.t. wordt gebruikt, gebruik je geen to do. 

She has left. Has she left? She hasn't left. 

Bij zinnen in de simple past. 

1 Vragende en ontkennende zinnen maak je met did+ hele werkwoord als er geen ander 

hulpwerkwoord in de zin staat. 

I went fast. Did I go fast? I didn't go fast. 

2 Vragende en ontkennende zinnen met to be of een hulpwerkwoord maak je net als in 

het Nederlands. 

She was at home last Was she at home last night? She wasn't at home last 
night. night. 

You were there yesterday. Were you there yesterday? You weren't there yester-
day. 

I could enter the house. Could you enter the house? I couldn't enter the house. 

He would help us. Would he help us? He wouldn't help us. 
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@ Passive (lijdende vorm) 

vorm To be+ voltooid deelwoord. Voorbeeld: The car is washed. The house was sold. 

Simple present (o.t.t.): I am not trusted. 
Simple past (o.v.t.): The thief was arrested. 
Present perfect (v. t. t.): The parcel has been posted. 
Past perfect (v.v.t.): You had been warned. 
Future (o.t.t.): You will be informed. 

gebruik 1 Het onderwerp ondergaat de handeling en verricht deze dus niet zelf. De passive 
gebruik je vooral als het niet belangrijk is wie het doet. 

The book will be sent tomorrow. Het boek wordt morgen opgestuurd. 

Has the name of the winner already been Is de naam van de winnaar al bekend-
announced? gemaakt? 

2 Als het wel belangrijk is te weten wie de handeling uitvoert, dan gebruik je by. 

The first prize was won by my brother. 

The girl had been bitten by a dog. 

De eerste prijs werd door mijn broer 
gewonnen. 

Het meisje was door een hond gebeten. 

3 De Nederlandse constructie met 'er' in een lijdende zin vertaal je in het Engels nooit 
met there. In plaats daarvan wordt een ander woord het onderwerp van de zin. 

Too little attention has been paid to this 
issue. 

Er is te weinig aandacht besteed aan deze 
kwestie. 

4 Er zijn in het Engels wet lijdende constructies met 'er', daarbij wordt it gebruikt. 
In zinnen waar je in het Nederlands 'men' gebruikt kun je in het Engels ook it gebruiken. 

It is I has been said that he is very ill. 

It was I has been decided to build a new 
stadium. 

It is expected .. . 

It was thought .. . 

It has been feared ... 

It had been decided ... 

Er wordt I is gezegd I Men zegt dat h ij erg 
ziek is. 

Er was I Men heeft besloten om een nieuw 
stadion te bouwen. 

Er wordt verwacht ... I Men verwacht ... 

Er werd gedacht ... I Men dacht ... 

Er is gevreesd ... I Men heeft gevreesd .. . 

Er was besloten ... I Men had besloten .. . 

5 Waar in het Nederlands de meewerkend voorwerpsvorm (object pronoun) wordt 
gebruikt aan het begin van een lijdende zin wordt in het Engels het persoonlijk 
voornaamwoord (subject pronoun) gebruikt. 

We were informed ... 

I have been asked ... 

He had been told ... 

Ons werd meegedeeld ... 

Mij is gevraagd ... 

Hem was verteld ... 




