
Present Simple 
 
Hele werkwoord  
 
Bij he/she/it + s  
(shit-rule)  
 
I  work 
You  work 
He  works 
She works 
It works 
We  work 
You work 
They work 

Wanneer gebruik 
je de present 
simple? 
 
1. Bij een 
    gewoonte,  
    feit of hobby. 
 
 
 
 
2. Het kan  
    toekomst  
    uitdrukken als  
    het gaat om   
    schema’s:   
    roosters, dienst-   
    regelingen,  
    planningen en  
    tijdschema’s  
    zoals openings-   
    tijden etc).  

 
 
 
 
1. I walk to school.    
    (gewoonte) 
 
    She plays hockey. 
    (hobby) 
 
 
2. The train leaves at 6.00. 
     (dienstregeling) 
 
    The match is on Sunday.  
    (gepland) 

Tip!  
Let op deze (of 
vergelijkbare) 
signaalwoorden: 
 
Usually, often, 
always, 
sometimes, on 
Saturdays, never, 
seldom… 

 
Bevestigende (affirmative) zin  
 
Schrijf je werkwoord bij een normale zin zo kort mogelijk op, behalve bij he/she/it.  
 
Shit-regel (she/he/it) = werkwoord + s  
 
Uitzondering op de shit-regel: 

1. als je werkwoord op een s-klank eindigt (zoals: finish), dan krijg je + es 
2. als je werkwoord op een ‘y’ eindigt (zoals fly), dan vervalt de y en krijg je + ies 
3. het werkwoord ‘go’ wordt bij he/she/it goes 
4. het werkwoord ‘do’ wordt bij he/she/it does 

 
Voorbeeld met het werkwoord ‘leven’: 
 
I live      He  lives  Father lives 
You live (enkelvoud + meervoud)  She lives  Brenda lives 
We  live      It lives  The plant lives 
They  live 
 
Voorbeeld met het werkwoord ‘slapen’: 
 
I sleep      He  sleeps  Tom sleeps 
You sleep (enkelvoud + meervoud)  She sleeps  Mother sleeps 
We  sleep      It sleeps  The cat sleeps 
They  sleep 
 
Voorbeeld met het werkwoord ‘rennen’: 
 
I run      He  runs  My brother runs 
You run (enkelvoud + meervoud)  She runs  The teacher runs 
We  run      It runs  The dog runs 
They  run 



Voorbeeld met het werkwoord ‘eindigen’: 
 
I finish      He  finishes  The director finishes 
You finish (enkelvoud + meervoud)  She finishes  My colleague finishes 
We  finish      It finishes  School finishes 
They  finish 
 
Voorbeeld met het werkwoord ‘vliegen’: 
 
I fly      He  flies  The gardner flies 
You fly (enkelvoud + meervoud)  She flies  My sister flies 
We  fly      It flies  The pigeon flies 
They  fly 
 
Voorbeeld met het werkwoord ‘doen’: 
 
I do      He  does  My boyfriend does 
You do (enkelvoud + meervoud)  She does  Carol does 
We  do      It does  The train does 
They  do 
 
Voorbeeld met het werkwoord ‘gaan’: 
 
I go      He  goes  Sam Smith goes  
You go (enkelvoud + meervoud)  She goes  Anne Hathaway goes 
We  go      It goes  The bus goes 
They  go 
 
Hierboven zie je dus de uitzonderingen van de shit-regel als we het hebben over de bevestigende 
zin. Er zijn ook andere soorten zinnen. Namelijk de ontkennende zin (negatieve zin met ‘niet’ er in) 
en de vragende zin. Hiervoor zijn een paar andere regels.  
 
 
De ontkennende (negative) zin  
 
Je krijgt dan het don’t voor je werkwoord. Bij he/she/it krijg je doesn’t.  
Maar let op: bij he/she/it moet je dan de ‘(ie)s’ achter het werkwoord weglaten! 
 
Voorbeeld: 
 
I don’t go     He  doesn’t go  My boyfriend doesn’t go 
You don’t go (enkelvoud + meervoud) She doesn’t go  Carol doesn’t go 
We  don’t go     It doesn’t go  The train doesn’t go 
They  don’t go 
 
Zoals je ziet blijft het werkwoord (go) nu overal hetzelfde. Alleen don’t en doesn’t is anders!  
Nog een keertje… 
 
Voorbeeld: 
 
I don’t talk     He  doesn’t talk  My cousin doesn’t talk 
You don’t talk (enkelvoud + meervoud) She doesn’t talk  Grandmother doesn’t talk 
We  don’t talk     It doesn’t talk  The parrot doesn’t talk 
They  don’t talk 
 



Voorbeeld: 
 
I don’t have     He  doesn’t talk  Justin Bieber doesn’t have 
You don’t have (enkelvoud + meervoud) She doesn’t talk  My aunt doesn’t have 
We  don’t have     It doesn’t talk  The company doesn’t have 
They  don’t have 
  
 
De vragende (question) zin 
 
Do komt vooraan je zin te staan. Bij he/she/it wordt dit does.  
Maar let op: bij he/she/it moet je dan de ‘(ie)s’ achter het werkwoord weglaten (net als bij de 
ontkennende zin)!  
 
Voorbeeld: 
 
Do I have     Does he  have  Does Matt Damon have 
Do  you have (enkelvoud + meervoud) Does she  have  Does Adele have  
Do  we  have     Does it  have  Does my car have 
Do  they  have 
 
Voorbeeld: 
 
Do I play     Does he  play  Does the King play 
Do  you play (enkelvoud + meervoud) Does she  play  Does Sylvia play 
Do  we  play     Does it  play  Does the mouse play 
Do  they  play 
 
Voorbeeld: 
 
Do I feel     Does he  feel  Does Simba feel 
Do  you feel (enkelvoud + meervoud) Does she  feel  Does Princess Kate feel 
Do  we  feel     Does it  feel  Does the music feel 
Do  they  feel 
 
 
Uitzondering: bij de WH-vragen begin je eerst met de w of de h, de do/does komt daar achteraan.  
(who, what, where, when, why, how) 
 
Voorbeeld: 
 
What  do I say    What does he say  What does Jamie say 
What do you say (enkv + mv)  What does she say  What does Fleur say 
What do we say    What does it say  What does donkey say 
What do they say 
 
Voorbeeld: 
 
How  do I know    How does he know  How does Harry know 
How do you know (enkv + mv)  How does she know  How does Lucy know 
How do we know    How does it know  How does robot know 
How do they know 
 
 
 



Tabel overzicht 
 
Werkwoord  
‘zijn’ (to be) 

Normaal Verkort Normaal Verkort 

Bevestigende zin I am 
You are 
We are 
They are 

I’m 
You’re 
We’re 
They’re 

He is 
She is 
It is 

He’s 
She’s 
It’s 

Ontkennende zin I am not       
You are not 
We are not 
They are not 

I’m not 
You aren’t    – you’re not 
We aren’t     –  we’re not 
They aren’t  – they’re not 

He is not 
She is not 
It is not 

He isn’t 
She isn’t 
It isn’t 

Vragende zin Am I 
Are you 
Are we 
Are they 

 Is he 
Is she 
Is it 

 

 
Werkwoord 
‘hebben’ (to have) 

Normaal Verkort Normaal Verkort 

Bevestigende zin I have 
You have 
We have 
They have 

I’ve 
You’ve 
We’ve 
They’ve 

He has 
She has 
It has 

He’s 
She’s 
It’s 

Ontkennende zin I have not       
You have not 
We have not 
They have not 

I haven’t 
You haven’t  
We haven’t  
They haven’t  

He has not 
She has not 
It has not 

He hasn’t 
She hasn’t 
It hasn’t 

Vragende zin Have I 
Have you 
Have we 
Have they 

 Has he 
Has she 
Has it 

 

 


