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6.5-De werkwoorden ser en estar 

Het werkwoord "zijn" kent in het Spaans twee versies: ser en estar.  

 ser   estar 

1e persoon enkelvoud: soy  1e persoon enkelvoud: estoy 

2e persoon enkelvoud: eres  2e persoon enkelvoud: estás 

3e persoon enkelvoud: es  3e persoon enkelvoud: está 

1e persoon meervoud: somos  1e persoon meervoud: estamos 

2e persoon meervoud: sois  2e persoon meervoud: estáis 

3e persoon meervoud: son  3e persoon meervoud: están 

Het verschil in het gebruik van de Spaanse werkwoorden ser en estar wordt hieronder 

behandeld en geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden.  

 

6.6-Het gebruik van het werkwoord ser 

 

Het werkwoord ser komt van het Latijnse werkwoord ‘essere’ dat "scène" betekent. Daarom 

wordt ser gebruikt om een essentiële eigenschap uit te drukken. Ser wordt gebruikt voor 

situaties die permanent of langdurig zijn. Heel belangrijk is het begrip ‘langdurig’. Voor het 

gevoel van iemand die Nederlands als moedertaal heeft, is studeren niet voor "altijd" en een 

nationaliteit kan wel veranderen. Dit is inderdaad waar, maar dan moet men weten dat 

studeren als beroep of ‘langdurige bezigheid’ wordt gezien en dat men niet elke dag van 

nationaliteit verandert maar het gaat over een zeer langdurig proces dat om lange procedures 

vraagt. Daarom moeten de zinnen: Juan es estudiante en Mónica es venezolana als situaties 

gezien worden die permanent zijn omdat Juan student is van beroep en Mónica Venezolaanse 

blijft totdat ze dit laat veranderen en dit is geen ogenblikkelijke situatie.  

Permanent zijn: eigenschappen van een voorwerp of persoon, beroep, nationaliteit.  
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6.7-Voorbeelden van het gebruik van ser  

                        Eigenschappen  

 

Soy inteligente    Ik ben intelligent 

Eres simpático     Jij bent sympathiek 

Mis padres son tolerantes     Mijn ouders zijn tolerant  

Helena es bonita    Helena is mooi  

Ustedes son buenos    Jullie zijn goed  

Juan es generoso    Juan is royaal  

         Beroep-Nationaliteit 

 

Soy médico Ik ben arts  Ana es mexicana Ana is Mexicaanse 

María es estudiante María is studente  José es argentino José is Argentijn 

Pedro es carpintero Pedro is timmerman  Juan es holandés Jan is Nederlander 

                            Meer voorbeelden van ser 

 

Gebruik  Voorbeeld  

Oorsprong  Ellos son de Alemania - Zij zijn Duitsers 

Doel  Este regalo es para tí - Dit kado is voor jou 

Eigendom  Este coche es mío - Deze auto is van mij 

Materiaal  Los calcetines son de lana - De sokken zijn van wol 

Tijdstip  Hoy es viernes - Vandaag is het vrijdag  

Onpersoonlijk  

gebruik  

Es una lástima que tú no puedas ir 

Het is jammer dat je niet kan gaan 

Kenmerk  
La nieve es blanca - De sneeuw is wit 

Don Ramón es muy rico - Mijnheer Ramón is heel rijk  

Sociale 

gebeurtenis  

La boda fue en la catedral  

De bruiloft vond in de cathedraal plaats 

6.8-Tip van Vic 

 De werkwoorden ser en estar zijn erg moeilijk uit elkaar te houden maar:  

als je ze goed kent beheers je een erg groot deel van de Spaanse spraak-

kunst en toon je je een ware gevorderde. Uiteindelijk zul je na veel oefenen, 

oefenen en nogmaals oefenen, gevoel ontwikkelen voor „wat en wanneer‟.
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6.9-Het gebruik van het werkwoord estar 

Het werkwoord estar komt van het Latijnse werkwoord "stare" en drukt een staat uit. Daarom 

wordt estar gebruikt om een tijdelijk situatie of conditie aan te duiden. "Estar" wordt 

gebruikt bij veranderlijke situaties. Een situatie verandert wanneer deze betrekking heeft op 

gevoelens of eenmalige acties of situaties. Bij "verliefd zijn op iemand" kunnen studenten 

denken dat het normaal gezien heel "wenselijk" is dat het maar eenmalig en voor altijd zal 

zijn. Dit is misschien wel zo, maar semantisch gezien is "verliefd zijn (op iemand)" inherent 

aan een tijdelijke en veranderlijke situatie. Het is een toevallige situatie: verliefdheid 

overkomt iemand en kan plotseling ophouden. Het is dus niet op voorhand een langdurige 

situatie.  

                                                                   Gevoelens  

Estoy harto     Ik ben het beu  

Estoy furioso     Ik ben razend  

Julio está enamorado de Silvia     Julio is verliefd op Silvia  

Niemand kan ‘eeuwig’ razend verliefd op iemand zijn. Dit is iets dat in principe kan 

veranderen. Dit in verband met gevoelens van de mens die veranderlijk van aard zijn.  

                                                  Eenmalige situaties  

Estás muy bonita hoy, Mariela     Vandaag zie jij er mooi uit, Mariela  

Estás muy crítica, mamá     Wat ben jij nou kritisch, mamma  

 

6.10-Concrete situaties waar estar gebruikt wordt 

 

 

                                                                                                                                                                                     

6.11-Meer voorbeelden van 

het gebruik van estar 

Gebruik  Voorbeeld  

Gebruik  Voorbeeld  

Gezondheid  Estoy bien de salud - Ik ben gezond  

Toestand  Estoy cansado - Ik ben moe 

Ligging  
Los archivos están ahí  

De dossiers liggen daarginds 

Tegen- 

strijdigheid  

El chocolate está amargo 

Chocolade is bitter  

Nadruk  
El postre está delicioso 

Het nagerecht is heerlijk  
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Gezondheid  
El pobre chico está enfermo. Estoy mal, tengo un resfrío  

De arme knul is ziek. Ik voel me niet goed, ben verkouden 

Toestand  
Estoy muy preocupado por la salud de Irma. La botella está vacía  

Ik maak me zorgen om de gezondheid van Irma. De fles is leeg 

Ligging  
Las Islas Mujeres están en el Caribe.  

De vrouweneilanden liggen in het Caribisch Gebied  

Tegenstrijdigheid  
Este café está frío. Este té está muy dulce 

Deze koffie is koud. De thee is erg zoet  

Nadruk  
¡Qué bonita estás!  ¡Qué guapo está Julio!  

Wat zie je er mooi/leuk uit. Wat ziet Julio goed/knap uit 

 

 

6.12-Vergelijking tussen ser en estar 

Sommige bijvoeglijke naamwoorden krijgen verschillende betekenissen volgens het gebruik 

van ser en estar  

Bijvoeglijk naamwoord  Met ‘ser’  Met ‘estar’  

Abierto  Oprecht  Geopend, niet gesloten  

Aburrido  Saai, iets/iemand die vermoeit  Moe zijn /verveeld zijn 

Alto  (Lichaams)lengte  Ligging /gelegen 

Bajo  Klein van(lichaams)lengte  Ligging /gelegen 

Borracho  Alcoholist  Dronken op een tijdstip  

Bueno  Van goede kwaliteit  Van goede smaak  

Cerrado  Iemand die niet spreekt  Dicht, niet open  

Enfermo  Slecht bedoeld  Slecht aan toe  

Limpio  Kenmerk  Niet vuil  

Nuevo  Pas gemaakt  Niet gebruikt  
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Kort samengevat: 

ser:  zijn + een eigenschap (langdurig, altijd geldend) of hoedanigheid  

estar:  
zijn + een toestand (tijdelijk, op een bepaald moment geldend); zich 

bevinden  

 6.13-Oefening Vul de correcte vorm in van de werkwoorden ser of estar  

1. Yo .............................................holandés  

2. Tú ..............................................Pedro  

3. Yo no ........................................cansado  

4. Ella ............................................abogada  

5. Juan y Pedro...............................simpáticos  

6. Mi abuela...................................italiana  

7. Nosotros.....................................hartos (beu) de todo  

8. Mi vecina....................................pediatra  

9. Nunca................................tarde para estudiar (Het is nooit te laat om te studeren) 

10. Los estudiantes de derecho................................contentos  

 

 6.14-Oefening Vul de correcte vorm in van de werkwoorden ser of estar  
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1. Espera un momento, todavía no................................preparado para salir.               
(Wacht even, ik ben nog niet klaar) 

2. En cuanto bebe dos copas................................muy alegre.                                       
(Zodra ik 2 glazen drink ben/word ik heel vrolijk) 

3. Tu ................................ pesado, no hablas más que de fútbol.  

4. Me gusta esa chica, pero................................un poco aburrida.  

5. No podemos ayudarte porque................................muy cansados.  

6. Marco................................ un chico muy amable.  

7. Esta paella me gusta, ................................muy buena.  

8. Ella................................alegre por naturaleza.  

9. Este viejo ................................cansado.  

10. Yo................................cansado de esperar el ómnibus.  

11. Tu manera de comportarte no................................decente.  

12. La madre: “Hijo mío, ................................muy orgullosa de ti”.  

13. Me gusta viajar con Antonio porque................................muy seguro al volante. (erg 

zeker achter het stuur) 

14. El clima de Galicia................................húmedo.  

15. Vamos a tomar este taxi que................................libre.  

 

 6.15-Oefening Vul de correcte vorm in van de werkwoorden ser of estar in deze dialoog 

tussen Marisa en clara 

Marisa:  Clara ¿Dónde estás?  

 
Esta foto me pone 

nervioso 

Clara:  en mi habitación................................estudiando  

Marisa:  ¿ ................................lista para salir?  (ben je klaar) 

Clara:  
Yo no quiero salir.     ........ ....................... demasiado 

cansada  

Marisa:  
Pero tenemos que ir al concierto.       

................................de Shakira  

Clara:  El concierto de Shakira ................................ el jueves  

Marisa:  Hoy................................jueves  

Clara:  ¿Qué hora................................?  

Marisa:  ................................las ocho y el concierto a las nueve  

Clara:  
Esto............................. increíble. (ongelooflijk)  

Vámonos ya  

Marisa:  ................................muy nerviosa, mejor tomamos un taxi  

 

  

6.16-Oefening  
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Kies steeds ser of estar  

1. Carlos (está / es) abierto de carácter.  

2. Los hermanos de Paula (son / están) aburridos, siempre hablan de las mismas cosas . 

3. Los holandeses (son / están) altos.  

4. La farmacia (es / está) cerrada.  

5. Los perros de Juan (son / están) enfermos, no comen, no 

corren y no se mueven. (bewegen zich niet).  

6. Este libro (es / está) nuevo, se puso hoy a la venta  

7. Los enanos (son / están) bajos  

8. El canario de mi casa (es / está) muy limpio, se baña 

todos los días  

9. Este coche (es / está) nuevo, sólo tiene 1 kilómetro de 

uso  

10. Tu hermano (es / está) un borracho, toma 15 litros de 

vino por día  

11. El negocio de discos (es / está) cerrado  

12. Ayúdame a bajar estas cajas de zapatos que (son / están) muy altas  

13. (Soy / Estoy) enfermo de una enfermedad incurable  

 

6.17-Oefening Rollenspel - niveau 4- Ontmoeting en kennismaking 

Neem je huiswerk van oefening 3.16, 4.12 en 5.11 en ga nu weer een stapje verder, 

gebruikmakend van de kennis die je ondertussen hebt opgedaan. 

 

Oefen dus thuis een ontmoetingssituatie met een ‘bekende’ waarbij je zoveel mogelijk 

gebruik maakt van de behandelde (werk)woorden Nu kun je dus veel meer zegggen dan 

voorheen, dankzij de werkwoorden ser en estar. 

 

 
 


