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Wanneer gebruik je de “Pretérito Perfecto “? 
De Pretérito Perfecto is bij ons de voltooide tijd (met voltooid deelwoord). In het 
Nederlands wordt alleen niet zo op de regels gelet  wanneer welke tijd moet worden 
gebruikt. In het Spaans zijn ze veel preciezer daarin. 

 
 
De Pretérito Perfecto gebruik je in de volgende situaties: 
 
 
 

1. Bij uitdrukkingen zoals: 
o hoy (vandaag)  
o esta mañana (vanmorgen)  
o este mes (deze maand)  
o este fin de semana (dit weekend) 

 

Voorbeelden:  
Esta mañana he leído el periódico. Vanmorgen heb ik de krant gelezen. 
 
Este año he visto las olimpíadas.  Dit jaar heb ik de Olympische Spelen gezien. 

 
2. Als het tijdstip onbelangrijk is of wanneer men het tijdstip niet weet. 

 

Voorbeelden:  
Ya ha viajado por España.  Hij(of zij) is door Spanje gereisd. 
. 
¿Has ido a el supermercado? Ben je naar de supermarkt geweest? 

 
3. Als een actie doorloopt tot het heden. 

 

Voorbeelden:  
Todavía no he comido paella. Ik heb nog nooit paella gegeten.  
 
Nunca hemos fumado cigarillos. Wij hebben nooit cigarretten gerookt. 
 
4. Handelingen uit het verleden die een merkbaar gevolg hebben voor het 

heden. 
 

Voorbeeld: 
Ha olvidado la llave, no podemos entrar. 
Hij (zij) heeft de sleutel vergeten, dus wij kunnen niet 
naar binnen komen. 
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Werkwoord – Haber 
Dit is de presente van het werkwoord  haber. Voor de PERFECTO wordt altijd het 
werkwoord haber gebruikt in combinatie met een PARTICIPIO (voltooid deelwoord).  
 

Yo he 

Tú has 

Él, ella, usted ha 

Nosotros hemos 

Vosotros habéis 

Ellos, ellas, ustedes han 

 
Voorbeeld: 
Hoy he visitado mi hermano. 
Vandaag ben ik bij mijn broer op bezoek geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het PARTICIPIO van een werkwoord (Het voltooid deelwoord) kun je makkelijk 
maken door de werkwoorden een andere uitgang te geven. Je vervangt het -AR, -ER 
of -IR eenvoudig door de volgende uitgangen: 
 

Ø werkwoorden eindigend op – AR = ado 
Ø werkwoorden eindigend op – ER = ido 
Ø werkwoorden eindigend op – IR = ido 
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Het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden: 
 
aprender  à aprendido  (geleerd) 

bailar à  bailado  (gedanst) 

comer à comido   (gegeten) 

dormir à dormido   (geslapen) 

ir à  ido  (gegaan) 

jugar à  jugado (gespeeld) 

salir à salido (vertrokken) 

ser à sido  (geweest) 

tener à tenido  (gehad) 

estar à estado  (geweest) 

leer à leído  (gelezen) 

dar à dado  (gegeven) 
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Het voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden: 
 
Hieronder kun je een lijstje vinden van het voltooid deelwoord van de meest 
gebruikte onregelmatige werkwoorden. Zorg dat je ze goed onthoud want je zult ze 
vaak nodig hebben. 
 
abrir à abierto  (geopend) 
decir à dicho  (gezegd) 
escribir à escrito  (geschreven) 
hacer à hecho  (gemaakt) 
poner à puesto  (gezet) 
volver à vuelto  (teruggekomen) 
ver à visto  (gekeken) 
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Groepsopdracht PRETÉRITO PERFECTO: 
Maak bij iedere situatie, waarbij je de PERFECTO moet gebruiken, een voorbeeldzin 
in het Nederlands! Geef aan, waarom dat een goede voorbeeldzin is voor de 
PERFECTO, en vertaal die dan in het Spaans. 
 
• Als je praat over het recente verleden.  

Voorbeeldzin in Nederlands: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Waarom PERFECTO: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Voorbeeldzin in SPAANS: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Als het tijdstip onbelangrijk is of wanneer men het tijdstip niet weet. 
Voorbeeldzin in Nederlands: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Waarom PERFECTO: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Voorbeeldzin in SPAANS: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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• Als een actie doorloopt tot het heden. 
 

Voorbeeldzin in Nederlands: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Waarom PERFECTO: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Voorbeeldzin in SPAANS: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
• Handelingen uit het verleden die een merkbaar gevolg hebben voor het heden. 

 
Voorbeeldzin in Nederlands: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Waarom PERFECTO: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Voorbeeldzin in SPAANS: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


