Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands

Engels

Andere taal

Woordenlijst per hoofdstuk
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 B1. 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. 184-187 van het tekstboek.

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.

Toelichting verba
Van alle regelmatige verba staat alleen de infinitief in
de woordenlijst.
Bij alle onregelmatige, separabele en reflexieve verba
staan de infinitief en de persoonsvorm (ik-vorm) in de
lijst. De reflexieve verba zijn alfabetisch gerangschikt
onder de z (zich), zodat ze makkelijker terug te vinden
zijn.
Bij alle onpersoonlijke verba staan de infinitief en
de persoonsvorm (het-vorm) in de lijst.
Bij alle onregelmatige perfectumvormen staan de
infinitief en de persoonsvorm met participium 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.
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Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 1
verba
bekennen
bereiken
bevallen
functioneren
kennismaken met (ik maak … kennis
met)
onthouden
ontwikkelen
opmerken
presteren
samenwerken (ik werk … samen)
spijten
steunen
tegenvallen (het valt … tegen)
teleurstellen (ik stel … teleur)
verdienen
verwarren
voorstellen (ik stel … voor)

verbs
to confess
to achieve
to please
to function
to meet, to be introduced to

substantieven
de aandacht

nouns
attention

de belangstelling
de carrière (de carrières)
de functie (de functies)
de gebruiker (de gebruikers)
de interesse (de interesses)
de kans (de kansen)
de ontwikkeling (de ontwikkelingen)
de opmerking (de opmerkingen)
de prestatie (de prestaties)
de samenwerking (de samenwerkingen)
de stap (de stappen )
de steun (-)
de taak (de taken)
de teleurstelling (de teleurstellingen)
de verwarring (de verwarringen) de
werkzaamheden (pl.)

interest
career
position, job
user
interest
opportunity
development
remark
achievement
collaboration, cooperation
step
support
task, duty
disappointment
confusion
activities, duties

het geduld (-)
het geluk (-)
het humeur (-)
het resultaat (de resultaten)

patience
(good) luck
mood
result

adjectieven
dankbaar (dankbare)
hartelijk (hartelijke)
jaloers (jaloerse)
onmogelijk (onmogelijke)
overspannen (overspannen)
tevreden (tevreden)
vrolijk (vrolijke)

adjectives
grateful
hearty; here: best
jealous
impossible
overworked, overstrained
content
cheerful

to remember
to develop
to notice
to achieve
to collaborate, to work together
to be sorry
to support
to disappoint
to disappoint
to deserve
to confuse
to introduce

honderdnegenentachtig
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
andere woorden
dankzij
geregeld
nauwelijks
ontzettend
tegenwoordig
toch
waarschijnlijk

Engels
other words
thanks to
regularly, often
hardly
terribly
nowadays
± …, right? …, don’t you think?
probably

vaste combinaties
belangstelling tonen voor iets/iemand
de aandacht trekken van iemand
een aanbod doen
groot gelijk hebben
het hebben over iets/iemand
Hij heeft het vaak over je.
iets met beide handen aangrijpen
Ik grijp de kans met beide handen aan.
volgens mij

collocations
to show interest in something/somebody
to draw someone’s attention
to make an offer
to be absolutely right
to talk about something/somebody
He often talks about you.
to seize something with both hands
I am seizing the opportunity with both
hands.
in my opinion

zinnen, vragen en uitdrukkingen
Balen!
Dat is waar.
Dat klopt (niet).
Dat meen je niet.
Dat wist ik niet.
Echt waar?
Hoe wist je dat?
Inderdaad.
Nee, joh!
Wat bijzonder.
Wat leuk.
Wat jammer.
Wat vervelend.

sentences, questions and idioms
That’s too bad.
That’s true.
That’s (not) correct.
You can’t be serious.
I didn’t know that.
Really?
How did you know that?
Exactly.
Of course not!
How interesting.
How nice.
What a pity.
How annoying.

Andere taal

Hoofdstuk 2
verba
afvallen (ik val … af )
googelen
inburgeren (ik burger … in)
lukken
passen
roken
stoppen
stressen
uitgeven (ik geef … uit)
uitvoeren (ik voer … uit)
verbeteren
verliezen

verbs
to lose weight
to google
to integrate (into Dutch society)
to manage
to fit, to suit
to smoke
to stop
to stress
to spend
to carry out
to improve
to lose
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substantieven
de beslissing (de beslissingen)
de bioloog (de biologen)
de combinatie (de combinaties)
de ervaring (de ervaringen)
de faculteit (de faculteiten)
de farmacie (-)
de gewoonte (de gewoontes,
de gewoonten)
de eetgewoonte
de les (de lessen)
de yogales
de lip (de lippen)
de onderlip
de opvang (-)
de kinderopvang
de ov-chipkaart (de ov-chipkaarten)
de schrijver (de schrijvers)
de schuld (de schulden)
de serveerster (de serveersters)
de tand (de tanden)
de boventand
de technologie (de technologieën)
de informatietechnologie
de toets (de toetsen)
de eindtoets
de uitvoering (-)
de vierdejaars (de vierdejaars)

Engels
nouns
decision
biologist
combination
experience
faculty
pharmacy
habit

het artikel (de artikelen/de artikels)
het gebied (de gebieden)
het vakgebied
het pensioen (de pensioenen)
het personeel (-)
het horecapersoneel
het privéleven (de privélevens)
het programma (de programma's)
het radioprogramma
het tijdschrift (de tijdschriften)
het voornemen (de voornemens)

article
area
area of expertise
pension
staff
hospitality staff
private life
programme
radio programme
magazine
intention, plan

adjectieven
werkloos (werkloze)

adjectives
unemployed

andere woorden
vanuit
zoal

other words
from
± roughly speaking, as an example

Andere taal

eating habit
lesson; class
yoga class
lip
bottom lip
(child) care
child care
public transport pass
writer
debt
waitress
tooth
upper tooth
technology
information technology
test
final test
realization
fourth-year student

honderdeenennegentig
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Nederlands
vaste combinaties
afscheid nemen (van)
een … of …
een maand of zes
een uur of twee
(het) middelbaar onderwijs
op en neer
sociale contacten

Engels
collocations
to say goodbye to
about
about six months
about two hours
secondary education
back and forth
social contacts

Andere taal

Hoofdstuk 3
verba
bekijken
beluisteren
eruitzien (het ziet er … uit)
horen
kijken naar
klinken
luisteren naar
proeven
rijpen
ruiken
smaken
stinken
voelen
zien

verbs
to look at, to watch
to listen to
to look
to hear
to look at, to watch
to sound
to listen to
to taste
to ripen
to smell
to taste
to stink; to smell bad
to feel
to see

substantieven
de geur (de geuren)
de inspiratie (-)
de klank (de klanken)
de portie (de porties)
de reuk (-)
de smaak (de smaken)
de specerij (de specerijen)
de stank (-)
de tast (-)

nouns
smell
inspiration
sound
portion, serving
smell
taste
spice
bad smell
touch

het gehoor (-)
het geluid (de geluiden)
het kruid (de kruiden)
het stuk (de stukken)
het stukje (de stukjes)
het zicht (-)

hearing
sound
herb
piece
little piece

adjectieven
fantastisch (fantastische)
lekker (lekkere)
leuk (leuke)
mooi (mooie)
rijp (rijpe)
vies (vieze)

adjectives
fantastic
tasty, nice, good, well
nice, fun
nice, pretty, beautiful
ripe
nasty, foul

sight
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vaste combinaties
iets/iemand in de gaten hebben
iets/iemand in de gaten houden
lekker ding
lekker zitten
de schoenen zitten niet lekker
zich (niet) lekker voelen
ik voel me niet lekker

Engels
Andere taal
collocations
to be aware of something/someone
to keep an eye on something/someone
hot thing
to feel comfortable
the shoes don’t feel comfortable

zinnen, vragen en uitdrukkingen
Wat fantastisch!
Wat lekker!
Wat mooi!

sentences, questions and idioms
Fantastic!
Yummy!
Beautiful!

to (not) feel well
I don’t feel well

Hoofdstuk 4
verba
aankomen (ik kom … aan)
Ik kwam 10 kilo aan.
drinken
Drinkt u veel?
mislukken
snoepen
vasten
vergelijken
zich amuseren (ik amuseer me)
zich concentreren (ik concentreer me)
zich gedragen (ik gedraag me)
zich haasten (ik haast me)
zich herinneren (ik herinner me)
zich schamen (ik schaam me)
zich scheren (ik scheer me)
zich vergissen (ik vergis me)
zich verslapen (ik verslaap me)
zich vervelen (ik verveel me)
zich voelen (ik voel me)

verbs
to gain
I gained 10 kilos.
to drink
Do you drink a lot?
to fail
to eat sweets
to fast
to compare
to enjoy oneself
to concentrate
to behave
to hurry
to remember
to feel embarrassed
to shave
to be mistaken
to oversleep
to be bored
to feel

substantieven
de concentratie (-)
de gewoonte (de gewoontes)
de eet- en drinkgewoontes
de vaste gewoonte
de intake (de intakes)
de kaak (de kaken)
de kin (de kinnen)
de leefstijl (de leefstijlen)
de poging (de pogingen)
de ramadan (-)
de tong (de tongen)
de verandering (de veranderingen)
de verslaving (de verslavingen)

nouns
concentration
habit
eating and drinking habits
fixed habit

het dieet (de diëten)
het gedrag (- / de gedragingen)
het gezelschap (de gezelschappen)
in gezelschap zijn (van)

diet
behaviour
company
in the company of

intake
jaw
chin
lifestyle
attempt
Ramadan
tongue
change
addiction
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Nederlands
adjectieven
fout (foute)
gemotiveerd (gemotiveerde)
gestrest (gestreste)
huidig (huidige)
ongelukkig (ongelukkige)
onrustig (onrustige)

Engels
adjectives
incorrect, wrong
motivated
stressed
current
unhappy
restless

andere woorden
alleen
bijv.
binnen
binnen 30 minuten
ca.
definitief
gemiddeld
incidenteel
kg
meerdere
wekelijks

other words
alone
e.g.; for example
within
within 30 minutes
about
permanently
on average
occasionally
kilogram
several, multiple
weekly

bijzinsconjuncties
sinds

subordinate conjunctions
since

vaste combinaties
bedoeld zijn om … te
boos worden (op)
concentratieproblemen hebben/
krijgen
een goed/slecht humeur hebben/
krijgen
een idee hebben/krijgen van
iets/niets te doen hebben
problemen krijgen met
stoppen met
verslaafd zijn aan
wakker worden

collocations
to be meant to
to get angry (with)
to have/get concentration problems

zinnen, vragen, uitdrukkingen
Oefening baart kunst.
Vergissen is menselijk.

sentences, questions and idioms
Practise makes perfect.
To err is human.

taal op formulieren
Anders, namelijk: …
Ga verder naar vraag 6
Meerdere antwoorden mogelijk

language used on forms
Other:
Go to question 6
Multiple answers are possible

Andere taal

to be/get in a good/bad mood
to have/get an idea of
to have something/nothing to do
to get problems with
to stop
to be addicted to
to wake up
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Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 5
verba
aansluiten op (het sluit … aan op)
afhangen van (het hangt … af van)
afronden met
afstuderen (ik studeer … af )
omgaan met (ik ga … om met)
opvallen (ik val … op)
overkomen (ik kom … over )
overtuigen
solliciteren naar/op
voldoen aan
zich voorbereiden op (ik bereid me …
voor op)

verbs
to fit
to depend on
to finalize with
to graduate
to handle
to stand out
to come across
to convince
to apply for
to meet (the job requirements)
to prepare for

substantieven
de afstand (de afstanden)
de begeleider (de begeleiders)
de stagebegeleider
de belasting (de belastingen )
de beroepsgroep (de beroepsgroepen)
de functie-eis (de functie-eisen)
de indruk (de indrukken)
de inzet
de organisatie (de organisaties)
de overeenkomst (de overeenkomsten)
de stageovereenkomst
de reiskosten (pl.)
de sollicitatie (de sollicitaties)
de sollicitatiebrief (de sollicitatiebrieven)
de stage (de stages)
de afstudeerstage
de meeloopstage
de stageplaats (de stageplaatsen)
de stagiair (de stagiairs)
de stagiaire (de stagiaires)
de vacature (de vacatures)
de vergoeding (de vergoedingen)
de reiskostenvergoeding
de stagevergoeding
de werkgever (de werkgevers)

nouns
distance
supervisor, coach
trainee supervisor
tax
professional group
job requirement
impression
commitment
organization
agreement
placement contract
travel costs
job application
letter of application
work placement, internship, traineeship
graduation internship
job shadowing
work placement
intern, trainee
intern, trainee (female)
job opening
allowance; fee
travelling allowance
internship allowance
employer

het cv (de cv’s)
het dienstverband (de dienstverbanden)
het doorzettingsvermogen (-)
het filter (de filters)
het leerdoel (de leerdoelen)
het opleidingsniveau (de opleidingsniveaus)
het salaris (de salarissen)
het sollicitatiegesprek (de sollicitatiegesprekken)
het stageverslag (de stageverslagen)

CV
(terms of ) employment
perseverance
filter
learning objective
level of education
salary
job interview
work placement report
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adjectieven
actueel (actuele)
beschikbaar (beschikbare)
direct
enthousiast (enthousiaste)
erkend (erkende)
financieel (financiële)
leerzaam (leerzame)
optimaal (optimale)
professioneel (professionele)
recreatief (recreatieve)
technisch (technische)
uitdagend (uitdagende)
wettelijk (wettelijke)

Engels
adjectives
current
available
direct
enthusiastic
certified, accredited
financial
instructive
in the best possible way
professional
recreational
technical
challenging
legal; legally

andere woorden
binnenkort

other words
soon

bijzinsconjuncties
totdat
zodat

subordinate conjunctions
until
(so as) to

vaste combinaties
aan de slag gaan
benieuwd zijn naar
beschikbaar zijn
de interesse wekken van
geschikt zijn
indruk maken op
naar keuze
op gesprek komen
stage lopen
verantwoordelijk zijn voor
werkervaring opdoen

collocations
to start
to be curious about
to be available
to arouse (somebody’s) interest
to be suitable
to make an impression
of your choice
to go for an interview
to do a work placement
to be responsible for
to gain job experience

zinnen, vragen en uitdrukkingen
Wat heb je eraan?

sentences, questions and idioms
What’s the use of it?

Andere taal

Hoofdstuk 6
verba
activeren
scannen
verkopen
verschillen
De prijzen verschillen nogal.
verwerken
waarmaken (ik maak … waar)
werven

verbs
to activate
to scan
to sell
to vary
The prices vary quite a bit.
to process
to live up to
to recruit

196 honderdzesennegentig
Contact_nieuw_3_tb_woordenlijst.indd 196

30-07-20 13:59

Nederlands
substantieven
de achtergrond (de achtergronden)
de bak (de bakken)
de bestelling (de bestellingen)
de centrale (de centrales)
de fabriek (de fabrieken)
de gebruikersnaam (de gebruikersnamen)
de inkoopprijs (de inkoopprijzen)
de komst (-)
de manager (de managers)
de accountmanager
de medewerker (de medewerkers)
de inkoopmedewerker
de order (de orders)
de pas (de passen)
de bezoekerspas
de rondleiding (de rondleidingen)
de sensor (de sensoren)
de steekproef (de steekproeven)
de storing (de storingen)
de netwerkstoring
de werkplek (de werkplekken)

Engels
nouns
background
bin, tray
order
centre
factory
user name

het bedrijf (de bedrijven)
het centrum (de centra, de centrums)
het distributiecentrum
het gesprek (de gesprekken)
het kantoor (de kantoren)
het motto (de motto's)
het netwerk (de netwerken)
het schap (de schappen)
het wachtwoord (de wachtwoorden)

company
centre
distribution centre
conversation; interview
office
motto
network
shelf
password

adjectieven
divers (diverse)
ongeduldig (ongeduldige)

adjectives
several
impatient

andere woorden
automatisch
contactloos
echt
regelmatig

other words
automatically
contactless
really
regularly

bijzinsconjuncties
zoals

subordinate conjunctions
as

Andere taal

purchase price
arrival
manager
account manager
employee
purchasing agent, buyer
order
pass, badge
visitor badge
tour
sensor
spot check
malfunction, glitch
network failure
work station

honderdzevenennegentig
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vaste combinaties
aan het werk zetten
de deur uit gaan
de moeite waard zijn
een broodje gezond
het doorhebben
Ik heb het door.
met elkaar te maken hebben / krijgen
met rust laten
op pad gaan

Engels
collocations
to put to work
to go out
to be worthwhile
salad sandwich
to get it, to understand
I get it.
to interact with each other
to leave alone
to get going

zinnen, vragen en uitdrukkingen
De boel ligt plat.
Doet-ie 't?
Doet-ie ’t niet?
Even kijken, …
Het is zonde om …
Hij doet 't.
Hij doet ’t niet.
Hoe werkt dat?
Je weet hoe het is met…

sentences, questions and idioms
The system is down.
Is it working?
Is it not working?
Let’s see, …
It would be a shame to …
It’s working.
It’s not working.
How does that work?
You know what it’s like with …

Andere taal

Hoofdstuk 7
verba
bespreken met
koppelen aan
Hij koppelt mijn computer aan jouw
computer.
langskomen (ik kom … langs)
ophalen (ik haal … op)
overnemen (ik neem … over)
uitleggen aan (ik leg … uit aan)
De docent legt het uit aan de cursist.
verwachten

verbs
to discuss with
to connect to, to link to
He links my computer to your computer.

substantieven
de bijlage (de bijlages, de bijlagen)
de overdracht (de overdrachten)
de periode (de periodes, perioden)
de werkzaamheden (pluralis)
de zaak (de zaken)

nouns
attachment
hand-over
period, time
duties
thing, matter

het paar (-)
een paar
Ik heb nog een paar vragen.

pair, couple
a few, some
I still have a few questions.

adjectieven
duidelijk
erg
praktisch
verantwoordelijk
Zij is verantwoordelijk voor dit project.

adjectives
clear
bad; very
practical
responsible
She is responsible for this project.

to pass by
to fetch, to pick up
to take over
to explain to
The teacher explains it to the student.
to expect
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Nederlands
andere woorden
daarnaast
de jouwe
de mijne
inderdaad
wat
Ik heb nog wat vragen.
zoals (zoals / zoals)

Engels
other words
in addition
yours
mine
indeed
a few, some
I still have a few questions.
as

bijzinconjuncties
hoewel
voordat
zodra

subordinate conjunctions
although
before
as soon as

vaste combinaties
contact opnemen met
Ik neem contact op met meneer
Kooistra.
op dit moment
op vakantie gaan naar
We gaan op vakantie naar Frankrijk.

collocations
to get in touch with
I will get in touch with Mr Kooistra.

zinnen, vragen en uitdrukkingen
Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het
graag.
Alvast bedankt.
Bedankt voor je mail.
Hoe moet dat?
Hopelijk is alles duidelijk.
Ik hoor het graag van je.
In de bijlage vind je …
Zoals je weet, …

sentences, questions and idioms
Please let me know if you have any
questions.
Thank you in advance.
Thank you for your email.
How does that work?
I hope everything is clear.
I am looking forward to your reply.
Please find attached …
As you know, …

Andere taal

at the moment
to go on holiday to
We are going on holiday to France.

Hoofdstuk 8
verba
aanstaan (hij staat … aan)
aanvinken (ik vink … aan)
aanzetten (ik zet … aan)
afsluiten (ik sluit … af )
helpen met
invullen (ik vul … in)
klikken op
opstarten (ik start … op)
uitzetten (ik zet … uit)
verschijnen

verbs
to be (turned) on
to tick
to switch on
to shut down
to help with
to fill in, to enter
to click on
to start up
to switch off
to appear

honderdnegenennegentig
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substantieven
de aan-uitknop (de aan-uitknoppen)
de enige (de enigen)
de foutmelding (de foutmeldingen)
de helpdesk (de helpdesks)
de hulp (-)
de instellingen (-)
de monitor (de monitors, monitoren)
de muis (de muizen)
de optie (de opties)
de reden (de redenen)
de stekker (de stekkers)
de toets (de toetsen)

Engels
nouns
on-off button
only one
error message
help desk
help
settings
monitor
mouse
option
reason
plug
key

het hokje (de hokjes)
het scherm (de schermen)
het snoer (de snoeren)
het stopcontact (de stopcontacten)
het symbool (de symbolen)
het toetsenbord (de toetsenborden)
het vinkje (de vinkjes)

box
screen
cord
socket, power point
symbol
keyboard
tick

adjectieven
draadloos
mis
logisch

adjectives
wireless
wrong
logical

andere woorden
opnieuw
steeds
…, toch?
trouwens

other words
again
time and again
…, right?
by the way

vaste combinaties
achter de computer zitten
het (niet) doen
in ieder geval

collocations
to sit behind the computer
to (not) work
in any case

zinnen, vragen en uitdrukkingen
Dat heb ik al gedaan.
Er verschijnt steeds een …
Het ligt aan …
Hij doet het (niet).
Waarmee kan ik je/u helpen?

sentences, questions and idioms
I have already done that.
A/An … keeps popping up.
The problem is …
It’s (not) working.
How can I help you?

Andere taal
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Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 9
verba
beschadigen
bestaan
bevallen
herbouwen
herstellen
leven
ontstaan
vernielen
verwoesten
vormen
winkelen

verbs
to damage
to exist
to please, to suit
to rebuild
to repair
to live
to come into being, to originate
to destroy, to ruin
to devastate, to wreck
to make up
to shop

substantieven
de bevolking (de bevolkingen)
de bezienswaardigheid (de bezienswaardigheden)
de boetiek (de boetieks/de boetieken)
de bril (de brillen)
de zonnebril
de drogisterij (de drogisterijen)
de eeuw (de eeuwen)
de geschiedenis (de geschiedenissen)
de gracht (de grachten)
de handel (-)
de haven (de havens)
de inwoner (de inwoners)
de kathedraal (de kathedralen)
de kerk (de kerken)
de keten (de ketens)
de winkelketen
de lens (de lenzen)
de contactlens
de oorlog (de oorlogen)
de opticien (de opticiens)
de overeenkomst (de overeenkomsten)
de rivier (de rivieren)
de schade (de schades)
de stad (de steden)
de binnenstad
de stijl (de stijlen)
de straat (de straten)
de winkelstraat
de toerist (de toeristen)

nouns
population
sight
boutique
glasses
sunglasses
chemist
century
history
canal
trade
port
inhabitant
cathedral
church
chain
chain of shops
lens
contact lens
war
optician
similarity
river
damage
city
city centre
style
street
shopping street
tourist
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
het centrum (de centra/de centrums)
het stadscentrum
het midden (-)
het museum (de musea)
het noorden
het oosten
het plein (de pleinen)
het symbool (de symbolen)
het terras (de terrassen)
het terrasje (de terrasjes)
het theater (de theaters)
het transport (de transporten)
het westen
het zuiden

Engels
centre
city centre
middle
museum
north
east
square
symbol
terrace
outdoor cafe, terrace
theatre
transport
west
south

adjectieven
cultureel (culturele)
gek (gekke)
historisch (historische)
modern (moderne)
rechthoekig (rechthoekige)
stedelijk (stedelijke)
uniek (unieke)

adjectives
cultural
strange, odd
historical, ancient
modern
rectangular
urban
unique

andere woorden
behalve
bovendien
dergelijk (dergelijke)
nog een
overigens
ruim
ruim 8 miljoen inwoners

other words
except
moreover
such
another
by the way, incidentally
more than
more than 8 million inhabitants

vaste combinaties
aangesloten zijn bij
beschadigd zijn
de helft van de/het
de Tweede Wereldoorlog
herbouwd worden
niet alleen…, maar ook…
vernield zijn
verwoest zijn

collocations
to be a part of, to belong to
to be damaged
half the
the Second World War
to be rebuilt
not only …, but also
to be destroyed
to be devastated

zinnen, vragen en uitdrukkingen
als twee druppels water
Ze lijken als twee druppels water op
elkaar.
Dat komt door …
Het bevalt me.

sentences, questions and idioms
as like as two peas in a pod
They are as like as two peas in a pod.

afkortingen
e.d. (en dergelijke)

abbreviations
and the like

Andere taal

That’s because of …
I like it.
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Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 10
verba
afslaan (ik sla … af )
afsluiten (ik sluit … af )
gelden voor
informeren
inrichten (ik richt … in)
merken
scheiden
starten
verdelen
vernieuwen

verbs
to turn
to close off
to apply to
to inform
to organize
to notice
to separate
to start
to divide
to renew, to renovate

substantieven
de afbeelding (de afbeeldingen)
de afsluiting (de afsluitingen)
de bereikbaarheid
de brief (de brieven)
de bushalte (de bushaltes)
de consequentie (de consequenties)
de fase (de fasen/fases)
de fietsstrook (de fietsstroken)
de maatregel (de maatregelen/maatregels)
de omleiding (de omleidingen)
de overlast
de personenauto (de personenauto’s)
de reiziger (de reizigers)
de rijstrook (de rijstroken)
de uitzondering (de uitzonderingen)
de verkeershinder
de verkeersveiligheid
de vernieuwing (de vernieuwingen)
de weg (de wegen)

nouns
image
closing off
accessibility
letter
bus stop
consequence
phase
bicycle lane
measure

het gevolg (de gevolgen)
het kruispunt (de kruispunten)
het onderhoud
het ontwerp (de ontwerpen)
het riool (de riolen)
het spoor
het stof
het vrachtverkeer

consequence
crossing
maintenance
design
sewer
track
dust
lorry traffic

alternative route
inconvenience
car
traveller
lane
exception
traffic disruption
road safety
renovation
road
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
adjectieven
alternatief (alternatieve)
bereikbaar (bereikbare)
dichtstbijzijnd (dichtstbijzijnde)
ernstig (ernstige)
gedeeltelijk (gedeeltelijke)
gedetailleerd (gedetailleerde)
geheel (gehele)
nader (nadere)

Engels
adjectives
alternative
accessible
nearest
serious
partial; partially
in detail
complete; completely
further

andere woorden
gerust
tijdelijk
tijdig

other words
feel free to, do not hesitate to
temporary
in time

preposities
behalve
tijdens

prepositions
except (for)
during

vaste combinaties
aan de kant van
buiten kantooruren
contact opnemen met
in opdracht van
invloed hebben op
naar aanleiding van
op de hoogte houden van

collocations
on the side of
outside business hours
to contact, to get in touch with
by order of, commissioned by
to affect
as a result of
to keep informed of

Andere taal

Hoofdstuk 11
verba
afwijken van (ik wijk … af van)
De planning van vandaag wijkt af
van de standaardplanning.
blokkeren
neerleggen (ik leg … neer)
verbruiken
verlagen
verwijderen
verwijzen naar
Ik verwijs u graag naar onze helpdesk.
zich bevinden (ik bevind me)
De bioscoop bevindt zich in het
centrum van de stad.

verbs
to differ
Today’s schedule is different from the
standard schedule.
to cancel
to put down
to use
to lower
to remove
to refer to
I would like to refer you to our helpdesk.

substantieven
de bundel (de bundels)
de internetbundel
de herinnering (de herinneringen)
de omgeving (de omgevingen)
de omstandigheid (de omstandigheden)
de onvoorziene omstandigheden
de plek (de plekken)

nouns
bundle
data bundle
reminder
vicinity
circumstance
unforeseen circumstances
place

to be (located)
The cinema is located in the city centre.
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Nederlands
de praktijk (de praktijken)
de tandartspraktijk
de snelheid (de snelheden)
de internetsnelheid
de uitvoering (de uitvoeringen)
de verwachting (de verwachtingen)
de voetganger (de voetgangers)
de voorzorg (de voorzorgen)
uit voorzorg
de woning (de woningen)
de zijde (de zijdes)

Engels
practice
dentist’s (surgery)
speed
internet speed
actual work, realization
expectation
pedestrian
precaution
out of precaution
house
side

het consult (de consulten)
het formulier (de formulieren)
het intakeformulier
het pad (de paden)
het voetpad
het pand (de panden)
het tarief (de tarieven)
het beltarief (de beltarieven)
het tegoed (de tegoeden)
het internettegoed
het trottoir (de trottoirs)
het verloop (-)

consultation
form
intake form
path
pavement
premise
rate
calling rate
credit
data allotment
pavement
course

adjectieven
even
2, 4, 6 en 8 zijn even getallen.
oneven
1, 3, 5 en 7 zijn oneven getallen.
onvoorzien (onvoorziene)
de onvoorziene omstandigheden

adjectives
even
2, 4, 6 and 8 are even numbers.
odd
1, 3, 5 and 7 are odd numbers.

andere woorden
door
vanwege

other words
because of
due to

vaste combinaties
komen te vervallen
De afspraak komt te vervallen.
naar aanleiding van
toe zijn aan
Ik ben echt toe aan een kopje koffie.

collocations
to be cancelled
The appointment has been cancelled.

Andere taal

unforeseen
unforeseen circumstances

as a result of
to be in need of
I could really use a cup of coffee.
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 12
verba
aanleggen (ik leg … aan)
informeren bij
inspreken (ik spreek … in)
kiezen
oplossen (ik los … op)
toetsen
verbinden met
verbreken
zich opgeven voor (ik geef me … op
voor)
zich voorstellen (ik stel me … voor)

verbs
to install
to ask
here: to leave
to press
to solve
to press
to put through to
to disconnect
to sign up for

substantieven
de aansluiting (de aansluitingen)
de kabel (de kabels)
de lijn (de lijnen)
de persoon (de personen)
de contactpersoon
de verbinding (de verbindingen )

nouns
connection
cable
line, phone
person
contact person

het klantnummer (de klantnummers)
het maximum (de maxima)
het menu (de menu’s)
het keuzemenu

customer number
maximum
call menu
call menu options

adjectieven
maximaal (maximale)
overig (overige)
supersnel (supersnelle)

adjectives
maximum
other
superfast

andere woorden
hoelang
rechtstreeks
terug
een paar maanden terug

other words
how long
directly
ago
a few months ago

vaste combinaties
bij de hand houden
de kubieke meter (m³)
iemand aan de lijn hebben/krijgen
iemand verder helpen
ingeschreven staan bij
in gesprek zijn
in verband met
mobiele telefonie
te maken hebben met
van dienst zijn
verbonden zijn met

collocations
to have handy
cubic metre
to get/have somebody on the phone
to help somebody
to be registered with
here: to be on the phone
regarding, concerning
mobile telephony
to deal with
to help
to be connected to

to imagine

connection
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Nederlands
zinnen, vragen en uitdrukkingen
Daar gaat het (me) niet om.
Dat is pech hebben.
Dat spreekt vanzelf.
Een ogenblik geduld alstublieft.
Hebt u een momentje?
Hoe staat het ermee?
Ik ben zo benieuwd!
Ik heb … laten weten.
Laten we het hopen.
U krijgt nu eerst een keuzemenu te
horen.
U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.
Voor alle overige zaken, blijft u aan de lijn.

Engels
Andere taal
sentences, questions and idioms
That’s (not) the point.
That’s a shame.
That goes without saying.
One moment, please.
Do you have a moment?
What is the status?
I’m so curious!
I let (you) know
Let’s hope so.
You will now hear the following menu
options.
We will be with you as soon as possible.
For all other questions, please hold.

Hoofdstuk 13
verba
beledigen
exporteren
grenzen aan
horen bij
importeren
liggen aan/in
meemaken (ik maak … mee)
overleven
stemmen
wennen aan

verbs
to offend
to export
to border
to belong to
to import
to be situated by/in
to experience, to go through
to survive
to vote
to get used to

substantieven
de berg (de bergen)
de buitenlander (de buitenlanders)
de crisis (de crises, de crisissen)
de cultuur (de culturen)
de democratie (de democratieën)
de diamant (de diamanten)
de dictatuur (de dictaturen)
de economie (de economieën)
de grens (de grenzen)
de grondstof (de grondstoffen)
de grondwet (de grondwetten)
de hoofdstad (de hoofdsteden)
de industrie (de industrieën)
de koningin (de koninginnen)
de kritiek (de kritieken)
de landbouw (-)
de leider (de leiders)
de macht
de minister (de ministers)
de minister-president (de ministerpresidenten)
de natuur

nouns
mountain
foreigner
crisis
culture
democracy
diamond
dictatorship
economy
border
raw material
constitution
capital
industry
queen
criticism
agriculture
leader
power
minister
prime minister
nature
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
de nieuwkomer (de nieuwkomers)
de oppervlakte (de oppervlaktes)
de partij (de partijen)
de politieke partij
de politiek
de premier (de premiers)
de president (de presidenten)
de provincie (de provincies)
de regering (de regeringen)
de republiek (de republieken)
de seks
de verandering (de veranderingen)
de vergelijking (de vergelijkingen)
de verkiezing (de verkiezingen)
de werkloosheid
de zee (de zeeën)

Engels
newcomer
(surface) area
party
political party
politics
prime minister
president
province
government
republic
sex
change
comparison
election
unemployment
sea

het beleid
het bos (de bossen)
het buitenland
het buurland (de buurlanden)
het eiland (de eilanden)
het feit (de feiten)
het goud
het graan (de granen)
het koninkrijk (de koninkrijken)
het landschap (de landschappen)
het leger (de legers)
het parlement (de parlementen)
het voedsel

policy
forest
foreign countries; ± abroad
neighbouring country
island
fact
gold
grain
kingdom
landscape
army
parliament
food

adjectieven
afhankelijk (afhankelijke)
arm (arme)
dichtbevolkt (dichtbevolkte)
direct (directe)
dunbevolkt (dunbevolkte)
economisch (economische)
natuurlijk (natuurlijke)
onafhankelijk (onafhankelijke)
overdreven
politiek (politieke)
populair (populaire)
raar (rare)
rijk (rijke)

adjectives
dependent
poor
densely populated
direct
sparsely populated
economic
natural
independent
exaggerated
political
popular
strange
rich

andere woorden
anderzijds
echter
enerzijds
ook al
oorspronkelijk
zelfs

other words
on the other hand
however
on the one hand
even though
originally
even

Andere taal
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Nederlands
vaste combinaties
de macht overnemen
direct zijn
geld waard zijn
hoe …, hoe …
kritiek hebben op
zich geaccepteerd voelen
zowel … als

Engels
collocations
to assume power
to be direct
to be worth money
the …, the …
to criticize
to feel accepted
… as well as …

zinnen, vragen en uitdrukkingen
op je woorden letten

sentences, questions and idioms
to be careful what you say

Andere taal

Hoofdstuk 14
verba
achten
bekendmaken (ik maak … bekend)
blijken uit
inzetten (ik zet … in)
leveren
melden
mislopen (ik loop … mis)
onderscheppen
redden
schommelen tussen
terugvragen (ik vraag … terug)
uitgroeien tot (ik groei uit … tot)
verlengen
veroordelen tot
vrijspreken (ik spreek … vrij)
waaien

verbs
to consider
to announce
to be shown in
to deploy
to deliver
to report
to miss out on
to intercept
to save
to fluctuate between
to reclaim
to develop into
to extend
to sentence to
to acquit
to blow

substantieven
de beweging (de bewegingen)
de brand (de branden)
de woningbrand (de woningbranden)
de dader (de daders)
de deelname (de deelnames)
de dode (de doden)
de explosie (de explosies)
de fraude (de fraudes)
de gebeurtenis (de gebeurtenissen)
de gewonde (de gewonden)
de hersenen/de hersens
de hulpdienst (de hulpdiensten)
de identiteit (de identiteiten)
de inbraak (de inbraken)
de inbreker (de inbrekers)
de kunstenaar (de kunstenaars)
de luchthaven (de luchthavens)
de medaille (de medailles)
de media

nouns
movement
fire
house fire
perpetrator
participation
dead person; fatality
explosion
fraud
event
injured person; casualty
brain
emergency services
identity
burglary
burglar
artist
airport
medal
media
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
de mijn (de mijnen)
de kolenmijn
de oceaan (de oceanen)
de ontploffing (de ontploffingen)
de operatie (de operaties)
de orkaan (de orkanen)
de pers
de rechtbank (de rechtbanken)
de rechter (de rechters)
de regel (de regels)
de specialist (de specialisten)
de straf (de straffen)
de celstraf (de celstraffen)
de traditie (de tradities)
de tumor (de tumoren)
de verdachte (de verdachten)
de vervalsing (de vervalsingen)
de verwonding (de verwondingen)
de werkelijkheid (de werkelijkheden)

Engels
mine
coal mine
ocean
explosion
operation, surgery
hurricane
press
court
judge
rule
specialist
punishment
imprisonment
tradition
tumour
suspect
forgery
injury
reality

het alarm (de alarmen)
het document (de documenten)
het reisdocument
het gerucht (de geruchten)
het misbruik
het puin (-)
het verslag (de verslagen)
het jaarverslag

alarm
document
travel document
rumour
abuse, misuse
rubble
report
annual report

adjectieven
beroemd (beroemde)
binnenlands (binnenlandse)
buitenlands (buitenlandse)
crimineel (criminele)
internationaal (internationale)
jaarlijks (jaarlijkse)
koninklijk (koninklijke)
levend (levende)
schuldig (schuldige)
traditioneel (traditionele)
vals (valse)
vergelijkbaar (vergelijkbare)
vermist (vermiste)

adjectives
famous
national, domestic
foreign
criminal
international
annual
royal
alive
guilty
traditional
forged
comparable
missing

andere woorden
daarna
daarvoor
inmiddels
jarenlang
maar liefst
tientallen

other words
after(wards), after (that)
before (that)
by now
for years
no less than
here: dozens

Andere taal
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Nederlands
bijzinsconjuncties
nadat

Engels
subordinate conjunctions
after

preposities
gedurende

prepositions
during

vaste combinaties
gewond raken
iemand/iets met rust laten
iemand schuldig achten aan
iets onder controle hebben
in werkelijkheid
misbruik maken van
onderweg zijn naar
schade aanrichten aan
ten onrechte
zich aan de afspraak houden

collocations
to get injured
to leave somebody / something alone
to consider somebody guilty of
to have something under control
in reality
to abuse
to be on one’s way to
to do damage to
wrongfully
to stick to an agreement

zinnen, vragen en uitdrukkingen
Er is een dode/gewonde gevallen.
Het alarm gaat af.

There was a fatality/casualty.
The alarm goes off.

Andere taal

Hoofdstuk 15
verba
afnemen (het neemt … af )
blijken uit (het blijkt … uit)
Dat blijkt uit onderzoek van …
dalen
groeien
halen uit
elektriciteit uit wind halen
krimpen
laten weten (ik laat … weten)
produceren
stijgen
toenemen (het neemt … toe)
vergelijken met
veroorzaken
zich houden aan (ik houd me … aan)

verbs
to decrease
to show
Research shows that …
to fall, to go down
to grow
to source
to source electricity from wind
to shrink
to mention
to produce
to rise, to go up
to increase
to compare to
to cause
to stick to

substantieven
de 18-jarige (de 18-jarigen)
de achttienjarige (de achttienjarigen)
de alcohol (-)
de enquête (de enquêtes)
de grafiek (de grafieken)
de hoeveelheid (de hoeveelheden)
de lucht (de luchten/-)
de oudere (de ouderen)
de productie (de producties/-)
de statistiek (de statistieken)
de stijging (de stijgingen)
de vrachtwagen (de vrachtwagens)

nouns
eighteen-year-old
eighteen-year-old
alcohol
survey
graph, chart
amount, number
air
senior citizen
production
statistic
increase
lorry, truck
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
het aandeel (de aandelen)
het cijfer (de cijfers)
het gebruik (-)
het alcoholgebruik
het kwartaal (de kwartalen)
het onderscheid (-)
het percentage (de percentages)
het procent (de procenten)
het verkeer (-)
het wegverkeer

Engels
share
number
use
alcohol use

adjectieven
afnemend (afnemende)
dalend (dalende)
een dalende lijn
groeiend (groeiende)
krimpend (krimpende)
matig (matige)
stijgend (stijgende)
een stijgende lijn
toenemend (toenemende)
totaal (totale)
volwassen (volwassen)

adjectives
decreasing
falling, descending
downward trend
growing
shrinking
moderate
rising, increasing
upward trend
increasing
total
adult

andere woorden
deels
helemaal geen
helemaal geen alcohol
hoogstens
twee derde

other words
partially
no … at all
no alcohol at all
at the most
two thirds

preposities
tegenover

prepositions
compared to

vaste combinaties
11 procent van …
11 procent van alle Nederlanders
de grafiek gaat over …
de grafiek laat … zien
een jaar eerder
het valt (me) op dat …
(in) dezelfde periode vorig jaar
in vergelijking met
samen goed zijn voor
verantwoordelijk zijn voor
vergeleken met

collocations
11 per cent of …
11 per cent of all Dutch people
the graph/chart is about …
the graph/chart shows …
the previous year
what stands out is that …
during the same period last year
compared to
to account for
to be responsible for
compared to

Andere taal

quarter
difference
percentage
per cent
traffic
road traffic
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Hoofdstuk 16
verba
kletsen
scheuren
Mijn broer wil formule 1-coureur
worden, zodat hij lekker kan scheuren in een racewagen.
schrikken
straffen
tuinieren

verbs
to chat
to tear
My brother wants to become a Formula
1 driver, so he can tear down the track
in a race car.
to be scared, to be frightened
to punish
to garden

substantieven
de berm (de bermen)
de moeite (-)
de roddel (de roddels)

nouns
the shoulder
the trouble
the gossip

adjectieven
pittig (pittige)
Het was een pittig examen. Ik weet
niet of ik ben geslaagd.
prachtig (prachtige)
scheef (scheve)

adjectives
tough
It was a tough exam. I don’t know if I
will pass.
splendid, magnificent
crooked

andere woorden
kennelijk

other words
evidently

vaste combinaties
geen kwaad kunnen
Ik vind de regen niet zo erg. Een
beetje regen kan geen kwaad.
leuk en aardig zijn
Ervaring opdoen tijdens een stage is
leuk en aardig, maar ik wil ook geld
verdienen.
op z’n minst
voor de boeg hebben
Ik ga vroeg naar bed, want ik heb een
lange dag voor de boeg.

collocations
to not do any harm
I don’t mind the rain. A little bit of rain
won’t do any harm.
to be all fine and dandy
Gaining experience during an internship is all fine and dandy, but I also want
to make money.
at least
to have ahead of one
I am going to bed early, because I have
a long day ahead of me.
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Aantekeningen
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