
Extra uitleg

Zijn of hebben bij het 
perfectum?



In het algemeen / in general
Zijn = most irregular verbs

Learn by heart, always use zijn:
beginnen, blijven, zijn, gebeuren, blijken, lukken, 
slagen, mislukken

Bijvoorbeeld:
De les is om 19 uur begonnen.
Ik ben gisteren naar de cursus geweest.

Hebben = most regular verbs

Bijvoorbeeld:
Wij hebben het huiswerk gemaakt.
Ik heb hard geleerd voor de toets.



Meer specifiek / more specific

Zijn
- condition 1: verbs that do not have a direct 

object
- condition 2: change of the situation of the 

subject (if condition is not met: hebben)

Hebben
- Verbs that (can) have a direct object



What is a transitive verb?
Hij leest het boek.
Subject - verb - object.
Wat leest hij? Het boek. (direct object)
Lezen = transitive verb. Je kunt iets lezen 
(something). 

Bijvoorbeeld:
Hij geeft de agenda.
Zij eet een taartje.
Jullie zien de docent.

Deze werkwoorden hebben allemaal een ’direct 
object’.
Ook als er geen direct object in de zin staat kun je 
vragen: wat geeft hij? Of zeggen: hij geeft iets.

Hij heeft de agenda gegeven.

Zij heeft een taartje gegeten.

Jullie hebben de docent gezien.



Dus? 
Alle andere werkwoorden met zijn?

Nee…



Sommige werkwoorden hebben nooit een direct 
object.
Intransitive verbs:  lachen, gaan, beginnen, groeien

Intransitive verb + change of (situation) subject: beginnen, groeien, sterven, komen, vallen
= zijn (in de perfectum)

❏ De lessen zijn begonnen.
❏ Het kind is 10 cm gegroeid.
❏ Ik ben van mijn fiets gevallen.

Geen direct object: je kunt geen vraag stellen met wat.
+ een verandering van (de situatie van) het subject! (zin 1: lessen zijn gestart, verandering 

van de situatie van ‘de lessen’).



Sommige werkwoorden hebben nooit een direct 
object.

Intransitive verbs:  lachen, gaan, beginnen, groeien

Let op!
Hij lacht. 
1. geen direct object
2. is er een ‘change of (situation) subject’? = nee, alleen een actie

DUS: hebben!

Hij heeft gelachen.



Zijn
1. Cannot have a direct object = 

intransitive verb.
2. Change of situation subject. * ik groei,  

de les begint, jullie veranderen

If the 2nd condition is not met: hebben.

Hebben
Verbs that can have a direct object.

Hij leest het boek. 

Lezen is a transitive verb. 

- iets lezen 

- wat leest hij?

* the direct object is ‘het boek’.

* Also: Hij heeft gekookt.



Bij een aantal werkwoorden kan de perfectum 
met ‘hebben’ en ‘zijn’ worden gevormd.
Het werkwoord kan dan op verschillende 
manieren gebruikt worden.

❏ Ik verander. -> Ik ben verandert.
❏ Hij verandert het antwoord. -> Hij heeft het 

antwoord verandert.

❏ Ik genees. -> Ik ben genezen. (change of 
situation subject).

❏ De dokter geneest de patiënt. -> De dokter 
heeft de patiënt genezen.



In de perfectum altijd met zijn:

1. Zijn
2. Beginnen
3. Blijven
4. Blijken
5. Gebeuren
6. Lukken
7. Slagen
8. Mislukken
9. Sterven

10. Komen
11. Groeien
12. Vallen

Learn by heart!
1. Ik ben gisteren naar de cursus geweest.
2. De les is om 19.00 uur begonnen.
3. Ik ben tot 20.00 uur op het werk gebleven.
4. Het is gebleken dat je goed Nederlands leert als je veel oefent.
5. Wat is er gisteren gebeurd?
6. Mijn taart is goed gelukt.
7. Ik ben geslaagd voor mijn examen Nederlands.
8. Mijn taart is mislukt.
9. Hij is gisteren gestorven.

10. Ik ben met de bus naar de cursus gekomen.
11. Het kind is 10 cm gegroeid.
12. Ik ben van mijn fiets gevallen.


