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Uitleg woordenlijst
In deze lijst staan woorden uit het tekstboek en uit de 
transcripties van de luisterteksten. Niet alle woorden 
staan in de lijst. Alleen de woorden die je moet leren, 
staan in de lijst. Dit zijn de belangrijke woorden voor 
taalniveau A2. De woorden staan per hoofdstuk bij 
elkaar. De woorden zijn verdeeld in groepen: verba; 
speciale verba; substantieven; vaste combinaties; 
adjectieven; andere woorden; zinnen, vragen en 
uitdrukkingen. Binnen elke groep staan de woorden  
op alfabetische volgorde. 
Alle woorden zijn in de context van het hoofdstuk 
vertaald. Is de betekenis van een woord afhankelijk van 
de context? Dan staat er een voorbeeldzin onder het 
woord. De preposities staan niet in de woordenlijst.  
De preposities staan in een aparte alfabetische lijst,  
op p. 166-168 van het tekstboek.

Toelichting verba
Van alle regelmatige verba staat alleen de infinitief  
in de woordenlijst.

Bij alle onregelmatige vervoegingen en bij alle 
separabele verba staan standaard de persoonsvorm  
én de infinitief in de lijst.
Bij alle perfectumvormen staan persoonsvorm, 
participium en infinitief in de lijst.

Toelichting substantieven
In de woordenlijst staat eerst de singularisvorm en 
tussen haakjes de pluralisvorm.
Heeft het woord geen singularis? Dan staat alleen de 
pluralisvorm in de woordenlijst, met daarbij: (pl).
Heeft het woord geen pluralis? Dan staat tussen 
haakjes: (-)
Afgeleide woorden en samengestelde woorden staan 
direct onder het hoofdwoord.

Toelichting adjectieven
In de woordenlijst staat altijd eerst de basisvorm. Tussen 
haakjes staat de vorm met -e.

Toelichting overige woorden
De overige woorden staan in de woordenlijst zoals ze 
voorkomen in het tekstboek.

Afkortingen
Eng. =  het woord is oorspronkelijk Engels.  

De uitspraak is (half-)Engels.
Fr. =   het woord is oorspronkelijk Frans.  

De uitspraak is (half-)Frans.
f = female, vrouwelijk
m =  male, mannelijk
pl =  pluralis
sb =  somebody

Woordenlijst per hoofdstuk
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Hoofdstuk 1

verba verbs
doen to put

Ik doe mijn telefoon in mijn tas. I am putting my phone in my bag. 
halen to (go and) get

Kun je Fatma even halen? Can you (go and) get Fatma?
hangen to hang

De jas hangt aan de kapstok. (positie) The coat is hanging on the coat rack. 
(position)

Ik hang de jas aan de kapstok. (actie) I am hanging the coat on the coat 
rack. (action)

horen bij to belong to
leggen to lay
liggen to lie

De man ligt op het bed. (personen) The man is lying on the bed. (people)
De boeken liggen op tafel. (dingen) The books are on the table. (things)

tutoyeren /tuu-twa-jee-ren/ to address somebody with jij 
zetten to put
zitten to sit

Gaat u zitten. (personen) Please take a seat. (people)
De telefoon zit in mijn tas. (dingen) The phone is in my bag. (things)

ik ben … gebleven (blijven) I stayed, I have stayed (to stay)
ik ben … geworden (worden) I became, I have become (to become)
het vindt … plaats (plaatsvinden) it takes place (to take place)

substantieven nouns
de bibliotheek (de bibliotheken) library
de file (de files) traffic jam
de gitaar (de gitaren) guitar
de grond (-) ground, floor
de jas (de jassen) coat
de jongen (de jongens) boy
de kapstok (de kapstokken) coat rack
de klok (de klokken) clock
de lamp (de lampen) lamp
de lip (de lippen) lip
de muur (de muren) wall
de onbekende (de onbekenden) stranger
de regen (-) rain
de rijst (-) rice
de spullen (pl.) things, stuff

mijn persoonlijke spullen my personal belongings
de tas (de tassen) bag
de telefoon (de telefoons) phone
de vloer (de vloeren) floor
de zaal (de zalen) room

de vergaderzaal (de vergaderzalen) meeting room 
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het bureau (de bureaus) desk
de bureaustoel (de bureaustoelen) desk chair

het gesprekje (de gesprekjes) dialogue
het raam (de ramen) window
het snoep (-) sweets
het stopcontact (de stopcontacten) socket
het verkeer (-) traffic

adjectieven adjectives
droog (droge) dry
druk (drukke) busy
gespannen (gespannen) tense
nat (natte) wet
onbekend (onbekende) unknown
ontspannen (ontspannen) relaxed

andere woorden other words
aangenaam pleased to meet you

Ik ben Tom Smit, aangenaam. Pleased to meet you, I’m Tom Smit. 
alle all
alsjeblieft please
beide both
circa about, approximately
dank u wel thank you
eindelijk finally
hè isn’t it?

Wat een slecht weer is het, hè? Terrible weather, isn’t it?
hierheen over here
net als just like
waar … over what … about

Waar gaat het over? What is it about?
zo in a moment

Ik wil zo beginnen. I’d like to start in a moment.

vaste combinaties collocations
een afspraak hebben met to have an appointment with
op tijd on time

Ik wil op tijd beginnen. I want to start on time.
net op tijd just in time

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Eén moment, graag. One moment, please.
Even denken. Let me think.
Even kijken. Let me see.
Geen dank! You’re welcome.
Ik heb geen idee. I have no idea.
over koetjes en kalfjes praten to make small talk
Ze komt eraan. She’s on her way.
Zeg maar jij, hoor! You can say jij to me. 
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Hoofdstuk 2

verba verbs
appen to text
chatten to chat
doorhalen (ik haal … door) to cross out (I cross out)
downloaden to download
duren to last
zich inschrijven (... je in te schrijven) to register 
klikken to click
proberen to try
verbeteren to improve
verzenden to send

substantieven nouns
de bijbaan (de bijbanen) side job
de eigenschap (de eigenschappen) quality
de opleiding (de opleidingen) education, training
de talenkennis knowledge of languages
de verpleegkundige (de verpleeg- 

kundigen)
nurse 

de vrijwilliger (de vrijwilligers) volunteer 
de werkdag (de werkdagen) working day
de werkervaring work experience
de werktijd (de werktijden) working hours

het beroep (de beroepen) profession
het cv (het curriculum vitae)  

(de cv’s) (de curricula vitae)
CV 

het diploma (de diploma’s) diploma 
het inschrijfformulier  

(de inschrijfformulieren)
registration form 

het uitzendbureau (de uitzend- 
bureaus)

temporary employment agency

het vrijwilligerswerk (-) volunteer work

adjectieven adjectives
actief (actieve) active
beleefd (beleefde) polite
beschikbaar (beschikbare) available
duidelijk (duidelijke) clear
flexibel (flexibele) flexible
fulltime (fulltime) full-time
parttime (parttime) part-time
positief (positieve) positive
rustig (rustige) calm
sociaal (sociale) social
vriendelijk (vriendelijke) friendly
zelfstandig (zelfstandige) independent

andere woorden other words
genoeg enough
in deeltijd part-time
wat voor, wat … voor what kind of
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vaste combinaties collocations
niet van toepassing not applicable
op zoek naar looking for

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Bedankt voor uw tijd. Thank you for your time.
Kunt u mij helpen? Can you help me?
Met vriendelijke groet, Kind regards, 
Wat kan ik voor u doen? How can I help you?
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Hoofdstuk 3

verba verbs
zich aanmelden (ik meld me … aan) to sign up (I sign up, I am signing up)
begrijpen to understand
betekenen to mean
durven to dare
uitleggen (ik leg … uit) to explain (I explain, I am explaining)
vergeten to forget
verstaan to hear; to understand

ik heb begrepen (begrijpen) I understood, I have understood
ik ben vergeten (vergeten) I forgot, I have forgotten
ik heb verstaan (verstaan) I heard, I have heard; 

I understood, I have understood

substantieven nouns
de bedoeling (de bedoelingen) purpose
de betekenis (de betekenissen) meaning 
de ruzie (de ruzies) argument, fight
de uitleg (-) explanation 
de presentatie (de presentaties) presentation 
de volwassene (de volwassenen) adult
de voorwaarde (de voorwaarden) condition

het onderwerp (de onderwerpen) subject
het taalmaatje (de taalmaatjes) language buddy 
het vertrouwen (-) confidence, trust

het zelfvertrouwen self-confidence

adjectieven adjectives
bang (bange) afraid
boos (boze) angry
eenzaam (eenzame) lonely
formeel (formele) formal
hard (harde) hard
ingewikkeld (ingewikkelde) complicated
langzaam (langzame) slow
negatief (negatieve) negative
simpel (simpele) simple
somber (sombere) down, depressed
verschrikkelijk (verschrikkelijke) terrible
vervelend (vervelende) annoying
zenuwachtig (zenuwachtige) nervous

andere woorden other words
dichtbij close
eenmaal once, one time
helemaal niet not at all
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vaste combinaties collocations
in de praktijk in practice

Je leert dit in de praktijk. You will learn this by practising it.
je best doen to do one’s best

Ik doe mijn best. I am doing my best.
ruziemaken met to argue with

Ik maak ruzie met een vriend. I am arguing with a friend.
ruzie maken over to argue about

Wij maken ruzie over de oefening. We are arguing about the exercise.
uit het hoofd leren to learn by heart

Ik leer de nieuwe woorden uit het 
hoofd.

I am learning the new words by heart.

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Wat is er aan de hand? What is going on?
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Hoofdstuk 4

verba verbs
meebrengen (we brengen … mee) to bring (along) (we bring, we are bringing)
opruimen (we ruimen … op) to tidy up (we tidy up, we are tidying up)
overleggen to consult, to discuss
parkeren to park
plaatsvinden (het vindt … plaats) to take place (it takes place, it is taking 

place)
regelen to arrange
slagen voor (ze is geslaagd voor) to pass (she passed)
uitnodigen (we nodigen … uit) to invite (we invite, we are inviting)
versieren to decorate
zakken voor (ze is gezakt voor) to fail (she failed)

substantieven nouns
de ballon (de ballonnen) balloon
de borrel (de borrels) get-together
de diploma-uitreiking (de diploma- 

uitreikingen)
graduation ceremony 

de drukte (-) crowd
de frisdrank (-) soft drink
de gast (de gasten) guest
de leerling (de leerlingen) pupil, student 
de school (de scholen) school

de middelbare school secondary school
de schoonmaker (de schoonmakers) cleaner 
de slinger (de slingers) streamer 
de taakverdeling (de taakverdelingen) division of tasks
de uitnodiging (de uitnodigingen) invitation 
de verzorger (de verzorgers) caregiver 
de zaal (de zalen) room 
de feestzaal party room 

het budget (de budgetten) budget 
het nootje (de nootjes) nut 
het paar (-) couple
een paar tips a couple of tips

het voordeel (de voordelen) advantage 
het vwo (-) pre-university education

adjectieven adjectives
aanwezig (aanwezige) present
geschikt (geschikte) suitable
ideaal (ideale) ideal
officieel (officiële) official
totaal (totale) total
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andere woorden other words
eigen own

We mogen onze eigen slingers mee-
brengen.

We can bring our own streamers.

extra extra
We betalen niet extra voor de 
schoonmaker.

We are not paying extra for the  
cleaner.

gauw soon
helaas unfortunately
wegens due to, because of

vaste combinaties collocations
zo snel mogelijk as soon as possible
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Hoofdstuk 5

verba verbs
afgeven (ik geef … af ) to hand in (I hand in, I am handing in)
afrekenen (ik reken … af ) to pay (I pay, I am paying)
inloggen (ik log … in) to log in (I log in, I am logging in)
passen to try on
retourneren to return
rondkijken (ik kijk … rond) to look around (I look around,  

I am looking around)
terugbrengen (ik breng … terug) to return (I return, I am returning)
terugsturen (ik stuur … terug) to send back (I send back,  

I am sending back)
uitdoen (ik doe … uit) to take off (I take off, I am taking off)
uitprinten (ik print … uit) to print out (I print out, I am printing out)

substantieven nouns
de aanbieding (de aanbiedingen) special offer
de betaling (de betalingen) payment 
de bezorging (de bezorgingen) delivery 
de bon (de bonnen) receipt; voucher 

de kassabon (de kassabonnen) receipt 
de tegoedbon (de tegoedbonnen) credit note

de bloes (de bloezen) blouse
de blouse (de blouses) blouse
de dame (de dames) lady
de heer (de heren) man

de kaart (de kaarten) card
de klantenkaart (de klantenkaarten) loyalty card 

de kleur (de kleuren) colour
de maat (de maten) size
de paskamer (de paskamers) fitting room
de spijkerbroek (de spijkerbroeken) (pair of ) jeans
de trui (de truien) sweater, jumper

het etiket (de etiketten) label
het pakket (de pakketten) package
het postkantoor (de postkantoren) post office
het winkelmandje (de winkelmandjes) shopping basket

adjectieven adjectives
afgeprijsd (afgeprijsde) reduced (in price)
bruin (bruine) brown
eerlijk (eerlijke) honest
fel (felle) bright
geel (gele) yellow
lelijk (lelijke) ugly
licht (lichte) light
prachtig (prachtige) beautiful
strak (strakke) tight
uitverkocht (uitverkochte) sold out
zwart (zwarte) black
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andere woorden other words
eigenlijk actually

vaste combinaties collocations
in de aanbieding on special offer

De broek is in de aanbieding. The trousers are on special offer. 
in de mode zijn to be fashionable

De trui is in de mode. The sweater is fashionable.

naar keuze of one’s choice; here: any

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Gaat het zo mee? here: Would you like a bag?

Ja, hoor. here: No, thanks.
Hoe staat de broek? How do the trousers look?

De broek staat je goed. The trousers look good on you.
Hoe zit de broek? How do the trousers fit?

De broek zit lekker. The trousers are comfortable.
Smaken verschillen. There’s no accounting for tastes.
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Hoofdstuk 6

verba verbs
bekijken to look at
huren to rent
verhuren to let, to rent out

substantieven nouns
de advertentie (de advertenties) ad 
de buurt (de buurten) neighbourhood 
de douche (de douches) shower 
de etage (de etages) floor 
de flat (de flats) apartment 
de gang (de gangen) hallway  
de garage (de garages) garage
de horeca (-) here: restaurants and bars
de huur (de huren) rent 
de huurder (de huurders) tenant 
de kamer (de kamers) room 
de badkamer (de badkamers) bathroom
de logeerkamer (de logeerkamers) guestroom

de slaapkamer (de slaapkamers) bedroom

de studeerkamer (de studeerkamers) study

de werkkamer (de werkkamers) study, office

de woonkamer (de woonkamers) living room

de kelder (de kelders) basement, cellar 
de keuken (de keukens) kitchen 
de koper (de kopers) buyer 
de locatie (de locaties) location
de makelaar (de makelaars) real estate agent
de oppervlakte (de oppervlakten/ 

oppervlaktes)
surface area

de ruimte (de ruimten/ruimtes) space 
de schuur (de schuren) shed 
het schuurtje (de schuurtjes) garden shed

de sleutel (de sleutels) key 
de verhuurder (de verhuurders) landlord / landlady
de wc (de wc’s) toilet 
de weg (de wegen !) road 
de wens (de wensen) wish 
de woonwens (de woonwensen) housing requirements (pl)

de wijk (de wijken) neighbourhood, district
de woning (de woningen) house
de zolder (de zolders) attic
de zon (de zonnen) sun

het aantal (de aantallen) number
het bad (de baden !) bath
het balkon (de balkons) balcony 
het detail (de details) detail 
het dorp (de dorpen) village, town 
het toilet (de toiletten) toilet 
het zwembad (de zwembaden !) swimming pool
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adjectieven adjectives
breed (brede) wide
diep (diepe) deep
geacht (geachte) dear
gemeubileerd (gemeubileerde) furnished
gevaarlijk (gevaarlijke) dangerous
handig (handige) handy
hoog (hoge) high
huidig (huidige) current
laag (lage) low
ondiep (ondiepe) shallow; short
oud (oude) old
ruim (ruime) spacious
smal (smalle) narrow
veilig (veilige) safe
zwanger (zwangere) pregnant

bijzinconjuncties subordinate conjunctions
als if, when
omdat because

afkortingen abbreviations
cm (centimeter) centimetre
m (meter) metre
m2 (vierkante meter) square metre
km (kilometer) kilometre

andere woorden other words
beneden downstairs
boven upstairs
daarom therefore

vaste combinaties collocations
geen van beide neither
in de buurt van near, close to
in verwachting zijn to be expecting (a baby)
voor de deur in front of the door
De bus stopt voor de deur. The bus stops in front of the door.

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Aangenaam kennis te maken. Pleased to meet you.
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Hoofdstuk 7

verba verbs
aanbieden (ik bied … aan) to offer (I offer, I am offering)
accepteren to accept
geloven to believe
helpen to help
kopiëren to copy
lenen to borrow
lukken to succeed, to manage
maken to repair, to fix

Mijn fiets is kapot. Kun jij hem maken? My bike is broken. Can you repair it?
ophalen (ik haal … op) to pick up (I pick up, I am picking up)
ophangen (ik hang … op) to hang (I hang, I am hanging)

repareren to repair
tillen to lift
vervangen to replace
verzorgen to take care of
voeren to feed
voorlezen (ik lees … voor) to read to sb (I read, I am reading)

niet hoeven (+ te + infinitief) to not be necessary, to not need
Je hoeft niet te helpen. You don’t need to help.

het is gelukt (lukken) I/we succeeded, I/we … have succeeded  
(to succeed)

ik heb gebroken (breken) I broke, I have broken (to break)
ik heb gezocht (zoeken) I looked for, I have looked for (to look for)
ik heb gevonden (vinden) I found, I have found (to find)
ik ben gevlucht (vluchten) I fled, I have fled (to flee)

substantieven nouns
de bak (de bakken) bin 

de afvalbak (de afvalbakken) rubbish bin, garbage can
de vuilnisbak (de vuilnisbakken) rubbish bin, garbage can

de hulp (-) help
de stoep (de stoepen) pavement 
de zak (de zakken) bag 

de vuilniszak (de vuilniszakken) rubbish bag

de/het vuilnis (-) rubbish

het aanbod (- / de aanbiedingen) offer 
het afval (-) waste, rubbish

het gft-afval (-) organic waste
het gereedschap (de gereedschappen) tools (pl)
het klusje (de klusjes) odd job, chore
het schilderij (de schilderijen) painting (paintings)
het stel (de stellen) couple (couples)
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adjectieven adjectives
erg (erge) bad, awful

Dat is het ergste. That’s the worst.
grijs (grijze) grey
lastig (lastige) tough, hard
zwaar (zware) heavy

bijzinconjuncties subordinate conjunctions
dat that

Ik denk dat hij veel pijn heeft. I think he is in a lot of pain.
of if, whether

Ik weet niet of hij veel pijn heeft. I don’t know if he is in a lot of pain.

andere woorden other words
de ene …, de andere … one …, the next …

de ene week …, de andere week … one week…, the next week…
namelijk you see …, the thing is …
toch after all, surely

vaste combinaties collocations
de hond uitlaten to walk the dog
op de kinderen / de baby passen to look after the children / the baby
op de koffie komen to be invited for coffee
iemand een lift geven to give somebody a ride
een praatje maken to have a chat
de/het vuilnis buitenzetten / aan de 
straat zetten

to put the rubbish outside

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Dat hoeft niet. That’s not necessary.
Dat wist ik niet. I didn’t know that.
Echt niet? Are you sure?
Het is een kleine moeite. It’s not much effort.
Het lukt niet. It’s not working., I can’t do it.
Je bent geweldig! You are great!
Lekker weertje, hè? Nice weather, isn’t it?
Wat erg! That’s terrible!
Wat is er aan de hand? What’s going on?
Weet je het zeker? Are you sure?
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Hoofdstuk 8

verba verbs
bedenken to think of
evalueren to evaluate
liegen to lie
missen to miss 

Ik heb de trein gemist. I missed the train.
roddelen to gossip
storen to disturb, to interrupt

Je stoort me. You are disturbing me.
verstoren to disrupt

Je verstoort de les. You are disrupting the class. 
voorbereiden (ik bereid … voor) to prepare (I prepare, I am preparing)

substantieven nouns
de band (de banden) tyre 
de brug (de bruggen) bridge 
de consequentie (de consequenties) consequence 
de gebeurtenis (de gebeurtenissen) event 
de reden (de redenen) reason 
de mogelijkheid (de mogelijkheden) possibility 
de omleiding (de omleidingen) diversion 
de oplossing (de oplossingen) solution 
de pech (-) bad luck; breakdown

de autopech (-) car trouble
de vertraging (de vertragingen) delay 
de wekker (de wekkers) alarm clock

het smoesje (de smoesjes) excuse 
het vervoermiddel (de vervoermid-

delen)
means of transport

adjectieven adjectives
afwezig (afwezige) absent
kapot (kapotte) broken
lek (lekke) punctured
rustig (rustige) calm
teleurgesteld (teleurgestelde) disappointed

bijzinconjuncties subordinate conjunctions
als if, when
nadat after
terwijl while

andere woorden other words
allemaal all
hopelijk hopefully
onderweg on the way

vaste combinaties collocations
in de file staan to be in a traffic-jam
vertraging hebben to be delayed
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zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Dat geeft niks. It doesn’t matter.
Dat hangt ervan af. It depends.
Dat maakt niet uit. It doesn’t matter.
Dat vind ik niet erg. I don’t mind.
Dat vind ik vervelend. I think it’s a nuisance.
Ik wil mijn excuses aanbieden. I want to offer my apologies.
Sorry dat ik te laat ben. I am sorry I am late.
Sorry dat ik zo laat ben. Sorry for being late.
Wat is er aan de hand? What’s going on?
Wat is er gebeurd? What happened?
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Hoofdstuk 9

verba verbs
afkoelen (ik koel … af ) to cool down (I cool down,  

I am cooling down)
eindigen to finish
genieten to enjoy
meedoen (ik doe … mee) to participate ( I participate,  

I am participating)
ophalen (ik haal … op) to pick up (I pick up, I am picking up)
voorkomen

(voorkomen)
to prevent

(to happen)

substantieven nouns
de activiteit (de activiteiten) activity 
de basisschool (de basisscholen) elementary school
de bewoner (de bewoners) resident
de bezoeker (de bezoekers) visitor 
de brand (de branden) fire
de brandweer (-) fire brigade
de burgemeester (de burgemeesters) mayor 
de club (de clubs) club
de conclusie (de conclusies) conclusion
de deelnemer (de deelnemers) participant
de hardloper (de hardlopers) runner 
de informatie (-) information

de verkeersinformatie (-) traffic information
de journalist (de journalisten) journalist 
de koning (de koningen) king 
de leerling (de leerlingen) student, pupil
de politie (-) police
de rij (de rijen) queue
de speler (de spelers) player 
de temperatuur (de temperaturen) temperature 
de tijd (de tijden) time

de wachttijd (de wachttijden) waiting time
de wedstrijd (de wedstrijden) competition 
de wind (de winden) wind 

het bericht (de berichten) report 
het nieuwsbericht 
(de nieuwsberichten)

news report

het weerbericht (de weerberichten) weather report
het drankje (de drankjes) drink 
het gebied (de gebieden) area 
het gebouw (de gebouwen) building 
het koor (de koren) choir 
het liedje (de liedjes) song 
het programma (de programma’s) programme 
het uitje (de uitjes) outing 
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adjectieven adjectives
bekend (bekende) known; well-known
bijzonder (bijzondere) special
gevaarlijk (gevaarlijke) dangerous
jong (jonge) young
sportief (sportieve) sports
telefonisch (telefonische) by telephone
oud (oude) old
vorig (vorige) previous, last

andere woorden other words
geleden ago
toen then
tussen between
verboden prohibited
vroeger before

vaste combinaties collocations
een brand blussen to put out a fire
op afspraak werken to work by appointment
oud en nieuw New Year’s Eve
vuurwerk afsteken to set off fireworks
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Hoofdstuk 10

verba verbs
ademen to breathe
antwoorden to answer
beschrijven to describe
bloeden to bleed
doorverbinden (ik verbind … door) to put … through (I put … through, 

I am putting …through)
geruststellen (ik stel … gerust) to reassure (I reassure, I am reassuring)
klaarleggen (ik leg … klaar) to set out (I set out, I am setting out)
opendoen (ik doe … open) to open (I open, I am opening)
ophangen (ik hang … op) to hang up (I hang up, I am hanging up)
opletten (ik let … op) to pay attention (I pay attention, 

I am paying attention)
oppassen (ik pas … op) to look out (I look out, I am looking out),  

to be careful (I am careful, I am being 
careful)

opsluiten (ik sluit … op) to lock up (I lock up, I am locking up)
stelen to steal 
terugbellen (ik bel … terug) to call back (I call back, I am calling back)
uitkijken (ik kijk … uit) to watch out (I watch out,  

I am watching out)
vermelden to mention
waarschuwen to warn

substantieven nouns
de alarmcentrale (de alarmcentrales) emergency centre
de ambulance (de ambulances) ambulance
de dief (de dieven) thief 
de eis (de eisen) requirement, demand
de hulpverlener (de hulpverleners) paramedic; emergency staff (pl)
de instructie (de instructies) instruction
de kat (de katten) cat 
de laptop (de laptops) laptop 
de lift (de liften) lift 
de oorzaak (de oorzaken) cause
de opdracht (de opdrachten) assignment
de richtlijn (de richtlijnen) guideline, directions (pl)
de spoed (-) speed, haste
de USB-stick (de USB-sticks) USB stick 
de veiligheid (-) safety
de voordeur (de voordeuren) front door
de wond (de wonden) wound, injury
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het alarmnummer (de alarmnummers) emergency number
het been (de benen) leg 
het bloed (-) blood
het huisdier (de huisdieren) pet
het huisnummer (de huisnummers) house number
het incident (de incidenten) incident
het leven (de levens) life
het noodgeval (de noodgevallen) emergency 
het ongeluk (de ongelukken) accident
het ongeval (de ongevallen) accident
het slachtoffer (de slachtoffers) victim
het verleden (-) past

adjectieven adjectives
gewond (gewonde) injured
medisch (medische) medical
spoedeisend (spoedeisende) urgent
wakker (wakkere) awake, alert
zwaargewond (zwaargewonde) seriously injured

bijzinsconjuncties subordinate conjunctions
toen when

vaste combinaties collocations
gebruikmaken van to use

Maak geen gebruik van de lift. Do not use the lift.
in gevaar zijn to be in danger
nodig hebben to need

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Blijf aan de lijn. Hold the line.
Doe voorzichtig! Be careful!
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Hoofdstuk 11

verba verbs
beantwoorden to reply
genieten van to enjoy
ontdekken to discover
ontvangen to receive
organiseren to organize
verzamelen to collect
zich aanmelden voor  

(ik meld me aan voor…)
to sign up for (I sign up for …)

zich oriënteren op to find out (as much as possible) about

substantieven nouns
de diplomawaardering  

(de diplomawaarderingen)
credential evaluation

de eis (de eisen) requirement
de folder (de folders) flyer
de hogeschool (de hogescholen) college of higher education 
de inleiding (de inleidingen) introduction
de open dag (de open dagen) open day
de relatie (de relaties) relation
de scholier (de scholieren) pupil
de structuur (de structuren) structure
de student (de studenten) student 
de studentenvereniging  

(de studentenverenigingen)
student union 

de studie (de studies) study 
de studieadviseur (de studieadviseurs) supervisor 
de studiekeuze (de studiekeuzes) choice of study programme 

de universiteit (de universiteiten) university 
de voorlichting (de voorlichtingen) information, advice
de vooropleiding (de vooropleidingen) prior education

het begin (-) beginning
het buitenland (-) foreign country, abroad
het certificaat (de certificaten) certificate 
het einde (de einden/eindes) end 
het eindexamen (de eindexamens) final exam 
het gedrag (-/de gedragingen) behaviour 
het niveau (de niveaus) level 
het onderwerp (de onderwerpen) subject 
het midden (-) middle
het slot (-) end
het studentenleven (-) student life
het vak (de vakken) subject 

adjectieven adjectives
algemeen (algemene) general
buitenlands (buitenlandse) foreign
precies (precieze) precise
uitgebreid (uitgebreide) detailed
verplicht (verplichte) compulsory
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bijzinconjuncties subordinate conjunctions
zoals such as

andere woorden other words
alvast in the meantime
persoonlijk personally
precies precisely
uitstekend excellent
van alles everything
voldoende sufficiently
vooral especially
wellicht perhaps
zulke such

afkortingen abbreviations
drs. (doctorandus) MSc, MA
i.v.m. (in verband met) regarding
o.a. (onder andere(n)) such as
t/m (tot en met) up to and including
z.s.m. (zo snel mogelijk) as soon as possible 

vaste combinaties collocations
voorlichting krijgen to get advice
van plan zijn om … te to intend, to be going to

zinnen, vragen en uitdrukkingen 
(formele mails)

sentences, questions and idioms 
(formal emails)

Geachte heer Achternaam, Dear Mr Last Name,
Geachte mevrouw Achternaam, Dear Mrs / Ms Last Name,
Geachte mevrouw, geachte heer, Dear Madam / Sir,
Geachte heer, mevrouw, Dear Sir / Madam,
Beste meneer Achternaam, Dear Mr LLast Name,
Beste mevrouw Achternaam, Dear Mrs / Ms Last Name,
Met vriendelijke groet, Kind regards,
Met vriendelijke groeten, Kind regards,
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Hoofdstuk 12

verba verbs
bedanken to thank
bepalen to determine
bevestigen to confirm
eruitzien (ik zie er … uit) to look (I look …)

substantieven nouns
de baas (de bazen) boss 
de bankrekening (de bankrekeningen) bank account 
de beschrijving (de beschrijvingen) description 
de bevestiging (de bevestigingen) confirmation 
de contributie (de contributies) contribution 
de paraplu (de paraplu’s) umbrella 
de reservering (de reserveringen) reservation 
de verhuizing (de verhuizingen) move 

het bedrag (de bedragen) amount 
het lid (de leden) member 
het plezier (-) fun
het pretpark (de pretparken) amusement park
het rapport (de rapporten) report (card) 
het voorwerp (de voorwerpen) object 

adjectieven adjectives
knap (knappe) good-looking
kwaad (kwade) angry
mager (magere) skinny
nieuwsgierig (nieuwsgierige) curious
ontspannend (ontspannende) relaxing
paars (paarse) purple
romantisch (romantische) romantic
schitterend (schitterende) magnificent
slim (slimme) smart
streng (strenge) strict
trots (trotse) proud
vreemd (vreemde) strange
vreselijk (vreselijke) terrible

bijzinsconjuncties subordinate conjunctions
hoewel although

andere woorden other words
klaar finished
omhoog up
omlaag down
voorbij over, finished

vaste combinaties collocations
het gaat over … it’s about …
je mening geven over to give your opinion on/about
lid worden van to become a member of
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verba verbs
aanvragen (ik vraag … aan) to apply for (I apply for, I am applying for), 

to request (I request, I am requesting)
doorgeven (ik geef … door) to pass on (I pass on, I am passing on)
lukken to succeed, to manage
mislukken to fail
printen to print
ruilen to exchange
veranderen to change
verbouwen to renovate
verplaatsen to move
verzetten to change, to move
wijzigen to change

zou, zouden (zullen) would, could (will)

substantieven nouns
de aanvraag (de aanvragen) application, request
de afdeling (de afdelingen) department 
de bijlage (de bijlagen/bijlages) attachment 
de foutmelding (de foutmeldingen) error message 
de mededeling (de mededelingen) notice, notification 
de onderzoeker (de onderzoekers) researcher 
de oplossing (de oplossingen) solution 
de storing (de storingen) breakdown, malfunction 

een technische storing 
(de technische storingen)

technical malfunction

de uitnodiging (de uitnodigingen) invitation 

het afscheid (-) farewell, goodbye 
het gebouw (de gebouwen) building 
het kantoor (de kantoren) office 
het onderzoek (de onderzoeken) research 
het overleg (-) meeting 
het probleem (de problemen) problem 
het verzoek (de verzoeken) request 

adjectieven adjectives
aanstaand (aanstaande) this

aanstaand weekend this weekend
aanstaande donderdag this Thursday

afgelopen (afgelopen) last
afgelopen woensdag last Wednesday
de afgelopen twee weken the past two weeks

komend (komende) coming
mogelijk (mogelijke) possible
wetenschappelijk (wetenschappelijke) scientific
eventueel (eventuele) possible
vorig (vorige) last

vorige week vrijdag last Friday
volgend (volgende) next

volgende week vrijdag next Friday
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andere woorden other words
bijgaand attached
dadelijk immediately
eergisteren the day before yesterday
geleden ago

drie weken geleden three weeks ago
helaas unfortunately
net just (then)
overmorgen the day after tomorrow
straks later
totdat until
uiterlijk (uiterlijke) the latest
zodat so (that)

afkortingen abbreviations
a.s. (aanstaande) this
a.u.b. (alstublieft) please 
a.j.b. (alsjeblieft) please 
bijv. /bv. (bijvoorbeeld) e.g., for example 
b.v.d. (bij voorbaat dank) thank you in advance
i.v.m. (in verband met) because of, in connection with
i.p.v. (in plaats van) instead of
m.u.v. (met uitzondering van) with the exception of
m.v.g. (Met vriendelijke groet) Kind regards

vaste combinaties collocations
af hebben to have completed
af zijn to be completed
afscheid nemen van to say goodbye to
zon- en feestdagen Sundays and public holidays

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and idioms
Alvast bedankt! Thanks in advance.
Bij voorbaat dank. Thank you in advance.
Onze excuses voor het ongemak. We apologize for the inconvenience.
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Hoofdstuk 14

verba verbs
aanwijzen (ik wijs … aan) to indicate (I indicate, I am indicating)
adviseren to advise
behandelen to treat
bijbetalen (ik betaal … bij) to make a co-payment ( I make/ 

I am making a co-payment)
buigen to bend
doorsturen (ik stuur … door) to forward (I forward, I am forwarding)
doorverwijzen (ik verwijs … door) to refer (I refer, I am referring)
innemen (ik neem … in) to take (I take, I am taking)
(zich) omdraaien (ik draai me om /  

ik draai het boek om)
to turn around/over (I turn around,  

I am turning around / I turn the book 
over, I am turning the book over) 

tandenpoetsen (ik poets mijn tanden) to brush your teeth (I brush my teeth,  
I am brushing my teeth))

vergoeden to reimburse
vullen to fill

substantieven nouns
de allergie (de allergieën) allergy 
de apotheek (de apotheken) pharmacy 
de behandeling (de behandelingen) treatment 
de bijsluiter (de bijsluiters) information leaflet 
de bijwerking (de bijwerkingen) side-effect 
de controle (de controles) check-up 
de fysiotherapeut (de fysiotherapeuten) physiotherapist 
de fysiotherapie (de fysiotherapieën) physiotherapy 
de hooikoorts (-) hay fever
de kies (de kiezen) tooth, molar
de klacht (de klachten) complaint 

de pijnklacht (de pijnklachten) pain
de tablet (de tabletten) tablet 
de tand (de tanden) tooth 
de tandarts (de tandartsen) dentist 
de verwijsbrief (de verwijsbrieven) (doctor’s) referral (letter)
de zorgverzekering  

(de zorgverzekeringen)
health insurance 

het gaatje (de gaatjes) cavity 
het personeel (-) personnel
het recept (de recepten) prescription 

adjectieven adjectives
allergisch (allergische) allergic
erg (erge) bad, awful
gezond (gezonde) healthy
ongezond (ongezonde) unhealthy
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andere woorden other words
best quite
erg very, awfully
heel very
heel erg very bad, extremely
naar links (to the) left
naar rechts (to the) right
rechtsboven top right
sinds since

Ik heb geen medische klachten  
gehad, sinds ik in Nederland woon.

I haven’t had any medical problems 
since I moved to the Netherlands.

vanzelf by itself, automatically
voorover forward

vaste combinaties collocations
allergisch zijn voor iets to be allergic to something
een gaatje vullen to fill a cavity

zinnen, vragen en uitdrukkingen sentences, questions and expressions
Het gaat vanzelf over. It will pass by itself.
Het werkt snel. It works fast.
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Hoofdstuk 15

verba verbs
afschrijven (ik schrijf … af ) to debit (I debit, I am debiting)
afsluiten (ik sluit … af ) to take out
bijbetalen (ik betaal … bij) to pay extra (I pay extra, I am paying extra)
noteren to note
overmaken (ik maak … over) to transfer (I transfer, I am transferring)
overschrijven (ik schrijf … over) to transfer (I transfer, I am transferring)
terugvragen (ik vraag … terug) to reclaim (I reclaim, I am reclaiming)
vergelijken to compare
verlengen to extend

substantieven nouns
de afschrijving (de afschrijvingen) debit 
de bijbetaling (de bijbetalingen) additional charge
de factuur (de facturen) invoice 
de instantie (de instanties) authority
de machtiging (de machtigingen) standing order
de rekening (de rekeningen) invoice
de simkaart (de simkaarten) SIM card 
de toestemming (-) permission 

het abonnement (de abonnementen) subscription 
het merk (de merken) brand 
het overzicht (de overzichten) overview 
het toestel (de toestellen) device 

adjectieven adjectives
eenmalig (eenmalige) non-recurring
los (losse)

een los toestel

maandelijks (maandelijkse) monthly
onbeperkt (onbeperkte) unlimited

andere woorden other words
gemiddeld (gemiddelde) on average
omstreeks around

afkortingen abbreviations
btw VAT
excl. (exclusief) excluding

min. (minuten) minutes
/mnd (per maand) per month
/sec (per seconde) per second
o.v.v. (onder vermelding van) stating, mentioning
t.n.v. (ten name van) in the name of
% (procent) percent

vaste combinaties collocations
automatische incasso direct debit
in termijnen betalen to pay in instalments
een abonnement of verzekering 

afsluiten
to take out a subscription or insurance
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