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Spaans  

 

Een handige tool om werkwoorden in het Spaans te laten vervoegen is de site  

http://www.wordreference.com/conj/EsVerbs.aspx. Hier kan je een werkwoord naar keuze 

ingeven, het werkwoord wordt dan in alle mogelijke tijdsvormen vervoegd.  
 

Wil je actief werkwoordstijden gaan inoefenen? Dan kan je gebruik maken van deze site:  

https://www.esfacil.eu/es/verbos/practicar.html 
 

Ook met de tool Verbuga kan je werkwoorden inoefenen:  

http://www.verbuga.eu/Esmi/index.html#  

 Kies in de linkerkolom onder “Werkwoorden” de werkwoorden die je wilt inoefenen. 

Je kan kiezen voor regelmatige of onregelmatige werkwoorden, of een mix van beide.  

 Kies in de rechterkolom de “Tijden” die je wilt inoefenen.  

 Kies onderaan de opties uit die je verkiest:  

o Schermtaal: Nederlands – Engels – Spaans  

o ww vertaling: Geen – Nederlands – Engels  

o Vraag in: Spaans – Nederlands 

o Hoe wil je de vragen precies voorgeschoteld krijgen? In een willekeurige of 

vaste volgorde, of als flashcard?  

 Klik daarna in het midden op “start oefening”.  
 

 
 

http://www.wordreference.com/conj/EsVerbs.aspx
https://www.esfacil.eu/es/verbos/practicar.html
http://www.verbuga.eu/Esmi/index.html
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Tools voor verschillende talen 
 

Op de site “mijnwoordenboek” kan je een werkwoord in het Nederlands, Duits, Engels, 

Spaans of Frans ingeven en laten vervoegen: http://www.mijnwoordenboek.nl/ww.php/  
 

 
 

Je krijgt dan een overzicht van de werkwoordsvervoegingen en ook telkens voorbeelden van 

werkwoorden in context, mét Nederlandse vertaling! 
 

Ook op de site “Woxikon” kan je werkwoorden in verschillende talen (Engels, Spaans, Frans, 

Italiaans, Portugees, Duits, Nederlands, Zweeds) laten vervoegen: http://verbs.woxikon.com/ 
 

 

http://www.mijnwoordenboek.nl/ww.php/
http://verbs.woxikon.com/
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De tool Verbix is een aanrader voor taalknobbels: http://www.verbix.com/languages/!  

Hier kan je werkwoorden in heel wat verschillende talen laten vervoegen.   

 
 

Op de site “vertalen.nu” https://www.vertalen.nu/vervoegen/ kan je werkwoorden in het 

Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans laten vervoegen.  
 

 

http://www.verbix.com/languages/
https://www.vertalen.nu/vervoegen/
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Ken je zelf een goede werkwoordstool die in dit overzicht ontbreekt? Neem dan contact 
op met je docent, zodat hij/zij de tool aan de lijst kan toevoegen.  

 

 
 
 
 
 


