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Nederlands oefenen? Dat kan!

Je Nederlands oefenen: moeilijk of toch niet? Met de 
woorden in dit boekje wordt Nederlands oefenen op school 
en op het werk al een beetje gemakkelijker …  

Nog meer Nederlands oefenen? Kijk eens op:  
www.oefenhierjeNederlands.be  

Pratiquer le néerlandais? C’est possible!

Pratiquer le néerlandais: est-ce difficile ou justement pas du 
tout? Les mots repris dans ce livret vous faciliteront déjà la 
vie à l’école ou au travail. 
  

Souhaitez-vous mettre vos connaissances de la langue en 
pratique? Dans ce cas, rendez-vous sur 

www.oefenhierjeNederlands.be (en néerlandais) 

2
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Niederländisch üben leicht gemacht!

Ihr Niederländisch üben: schwierig oder nicht? Die Wörter 
in diesem Heft machen das Leben in der Schule oder 
während der Arbeit etwas leichter … 

Möchten Sie noch mehr üben? Eine Adresse:  
www.oefenhierjeNederlands.be (auf Niederländisch)

  

Would you like to practise your Dutch? Go ahead!

Practising your Dutch: difficult? Or not at all? This book 
contains words that have to do with either school or work. 
They will make things easier when you want to speak a little 
Dutch ... 

Want to practise even more? Have a look at our website:
www.oefenhierjeNederlands.be (in Dutch) 
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SCHOOL

CRÈCHE
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Werken - algemeen

6

ongeschoold de advertentie

het cv / het curriculum vitae

de werkzoekendesolliciteren / de sollicitatie

de vacature het personeel

de sollicitatiebrief

de ervaring eentalig tweetalig meertalig

zich voorstellen

JOB

CV

lsdfkhqifglsd qjdfg sjdgf fsdkjhfgsjkdhgf skdfhs

lsdfkhqifglsd qjdfg sjdgf fsdkjhfgsjkdhgf skdfhs

lsdfkhqifglsd qjdfg sjdgf fsdkjhfgsjkdhgf skdfhs

lsdfkhqifglsd qjdfg sjdgf fsdkjhfgsjkdhgf skdfhs

lsdfkhqifglsd qjdfg sjdgf fsdkjhfgsjkdhgf skdfhs

I AM...

SCHOOL

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

NL NL    FR
N

L 
 

IT

IT

DEFR EN

NL  

NL  

FR

FR

EN

EN

CV

ERVARING
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CONTRACT

6 months
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de medewerker / de bediende* de administratiede collega

de werknemer de zelfstandigede arbeider de ambtenaar

de baas / de directeur / de chefoverwerken de stress

de promotie / promotie maken saai / vervelend

PROMOTION

* Dit woord komt vooral in België voor.
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het bestuur / de leiding / het management de manager

stempelen / doppen* de (werkloosheids)uitkering / het dopgeld*

werkloosarbeidsongeschikt vervangen

NO JOB

* Dit woord is Belgisch Nederlands. Het is spreektaal.d komt vooral in België voor. ** Dit woord is Belgisch Nederlands.

ontslaan / het ontslag het uitzendbureau / het interimkantoor**

INTERIM
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de lunchpauze / de middagpauze de vakantiedag / de vrije dag

de vakantie de feestdag de staking / staken

het loon / het inkomen / het salaris

brutonetto

verdienende belasting

€

TAX

+TAX
=

vrijwilligerswerk betalen
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blaaa

Bla bla bla
bla bla

ClOSED
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de journalist de kelner / de ober

de kleuterleider de koerier de kok

de brandweerman de caissière

de chauffeur de dokter de elektricien de fotograaf

de boekhouderde barman

de kapper
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de landbouwer / de boer

de metselaar de piloot

de portierde politieagent de postbode de receptionist

de leraar

de loodgieter de magazijnmeester / de magazijnier*

de lasser

de monteur / de mecanicien*

* Dit woord is Belgisch Nederlands.
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de schilder de schoenmaker de schoonmaker de secretaresse

de tandarts de telefonistde steward(ess)

de timmerman de tolk de tuinman / de tuinier

de vertaler de winkelbediendede verkoper de verpleger

de slager

もやゆぁをH e  s a y s
. . .

NL          FR
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de papiermand

het kantoor het bureau

afwezig / absent

het verslag de agenda de aktetas

de vergadering leiden

aanwezig / present

de e-mailde envelop / de enveloppe / de (brief)omslag*

de brief

Werken - kantoor

Aanwezig            Afwezig
Dhr. M. Janssens

Dhr. P. Claes

Aanwezig            Afwezig
Dhr. M. Janssens

Dhr. P. Claes

* Dit woord is Belgisch Nederlands.
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de sofa / de zetel

de briefopener de ringmap

 de fax / de faxmachine / het faxapparaat / het faxtoestel

17

het antwoordapparaat

de hangmap de perforator

de rekenmachine / de calculator

de nietmachine / de nietjesmachine*

de stempel het stempelkussen

* Dit woord is Belgisch Nederlands.
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de helmde veiligheidsbrilhet laboratorium

19

de voornaam de achternaam / de familienaam

de nationaliteit het geslachtde letter een woord spellen

de naam

het rijksregisternummer het adres de straat

Persoonlijke gegevens

André Jansens

André Jansens

Kerkstraat 5
2130 Epe

a

André  Jansens André  Jansens

Kerkstraat   5

Kat K   A   T
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de woonplaats / de gemeente het postnummer / de postcode

het huisnummer het e-mailadres

de geboorteplaats

alleenstaand / vrijgezelvrouwelijk

mannelijk

getrouwd

het telefoonnummer

20

de leeftijdde geboortedatum

2130   Epe2130   Epe

Tel.:   054 32 10 98info@bedrijf.be

Baby
12/08/1983

Baby
Antwerpen 11   jaar
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gescheiden de taal het land / de staat

21

de handtekening

basisonderwijs / lager onderwijs (tot 12 jaar)

middelbaar onderwijs / secundair onderwijs* / voortgezet onderwijs** (12-18 jaar)

* In België. ** In Nederland.

De school

NL

각걋

حئك

SCHOOL

SCHOOL

school
2,5 jaar           12 jaar 

school
12 jaar           18 jaar 

SCHOOL
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de les de klas de school de cursist

de cursus (Nederlands) / de taalcursus (een cursus volgen)

beroepsonderwijs

22

de kleuterschool / de kleuterklas de basisschool

hoger onderwijs (na middelbaar onderwijs)

SCHOOL

de leerling

school
18 jaar              ... jaar 

NL
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de student (universiteit of hogeschool)

de leraar/de onderwijzer/de meester / de lerares/de onderwijzeres/de juffrouw

de docent het vak het lievelingsvak de muziek

de geschiedenis de economie de aardrijkskunde / de geografie

de middelbare school

8e eeuw v. Chr.

5e eeuw n. Chr.
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de natuurkunde / de fysica de scheikunde / de chemie

de gym(nastiek) / de lichamelijke opvoeding

24

de biologie

de wiskunde de informatica

de grammatica / de spraakkunst

Het kind speelt.
onderwerp werkwoord

de woordenschat / het vocabulaire

de godsdienst / de religie
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het (les)rooster

de moedertaalde taal

de vreemde taal

het Nederlands het Frans

het Duits het Engels het Spaans het Latijn

het Grieks de klas / het klaslokaal

de taalkunde / de linguïstiek

Bonjour

Guten Tag Hello Hola

Veni,  
vidi,  
vici.

Nederlands
Frans
Duits

...
NL

α  β  γ  

ּקּׁשּגּב
???ּקּׁשּגּבּקּׁשּגּב

سخغگحت�

جتجننيڑڤ

Maandag

Guten Tag
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de stift

de wisser / de bordenwisser

de schooltas / de boekentas* het blad / het vel papier

het etui / de pennenzak** de pen

de schoolbank / de bank

het potlood

het (school)bord het krijtje het whiteboard

** Dit woord is Belgisch Nederlands.* Dit woord komt vooral in België voor.
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het kleurpotlood de inkt de/het gom* / de/het gum

de/het liniaal / de meetlat de gradenboog / de graadboog

de passer de map lezen het boek

het woordenboek opzoeken het schriftde atlas

d is Belgisch Nederlands. * Dit woord komt vooral in België voor.
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het papier afwezig / absent aanwezig / present

spijbelen

de opgavehet voorbeeldde taak* / het huiswerk / de huistaak

de oefeningleren

lesgeven (aan) / onderwijzen / doceren

studeren het rollenspel

* Dit woord is Belgisch Nederlands.

vb.: 1 haas       2 hazen

1 reus        2................
1 luis         2................
1 prijs        2................
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Ik wordt
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Kat K   A   T
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invullen rekenensamenvatten de som

optellen / de optelling aftrekken / de aftrekking

plus gedeeld doormin maal

de breuk delen vermenigvuldigen het cijfer

+

1

- x:

12  6
12  2
  0

1+5=6
2x3=6
5-4=3

...

2x3=
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de middagpauze de speelplaats de vakantie

de zomervakantie / de grote vakantie

de toets / de testfout

het examen / het proefwerk spieken / afkijken

de bel

het schooljaar

juist / correct

het antwoord

bla bla

Exam
?

?

Exam
?

?

1 september
31 augustus1 juli

30 juni
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de tafel
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aankruisen doorstrepen het rapport

zakken / buizen*

het certificaat / het attest

de directeur / de directrice de universiteit de hogeschool

het punt

het cijfer / het resultaat / de punten

slagen afstuderen

doorstrepen .

8 / 10

* Dit woord is Belgisch Nederlands.
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de professor / de hoogleraar onderzoeken / de onderzoeker

de rector

de studentenkamer / het (studenten)kot*

het laboratorium / het labo* / het lab**

de wetenschapper

de studentenkaart* het studentenrestaurant

* Dit woord is Belgisch Nederlands. ** Dit woord is informeel.

Student Card
Students Restaurant
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de landkaart de rechthoek

de rechte hoek de stompe hoek

de wereldbol het vierkant

het experiment / de proef de lezing / de presentatie

de driehoek de cirkel

de scherpe hoek de ellips het trapezium de ruit
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het parallellogram de kubus de bol

de cilinder

de klasfoto de klasgenoot (zich) inschrijven (aan, voor)

samenwerken (met) / de samenwerking

de kegel het middelpuntde piramide

36

de straf / straffen
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klikken

de crèche / het kinderdagverblijf de kinderopvang

de babymelk de babyvoedingde tweeling

de zuigfles / de papfles*de/het poeder / de/het babypoeder

De crèche
CRÈCHE

de peuter

de baby

CRÈCHE

* Dit woord is Belgisch Nederlands. Het is spreektaal.
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BATH
OIL
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de blokken

de knuffel / het knuffeldier

de bal

de driewieler

de speelmat

de tekeningde box / het park*

de step / de autoped

de babyschommel

de onthaalouder Kind & Gezin

de teddybeer de pop

* Dit woord is Belgisch Nederlands. Het is spreektaal.

het speelgoed
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maartfebruari

dinsdag

april

julijuni

mei

augustus september

vrijdag zaterdag

maandag woensdag donderdag

zondag januari 
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de winter 

acht  

een

negen

oktober

twee

november

drie

december

vier

de lente

vijf

de zomer

zes

de herfst

zeven
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de dochterde zoon

ik

de vader

de zusde broer

de moeder

de grootvader de grootmoeder

zij wij

tien jij hij

jullie zij 
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Notities
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Coördinatie en woordenlijst: Karen Stals, vzw ‘de Rand’

Lay-out en illustraties: www.effects.be

Nog meer woorden leren?

 • Schoenaerts, Peter en Van Loo, Helga, Thematische woordenschat Nederlands  
  voor anderstaligen, Antwerpen/Amsterdam, Intertaal

 • Verburg, Marja en Stumpel, Ruud [et al.], Van Dale Pocketwoordenboek  
  Nederlands als tweede taal, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie

 • www.taalblad.be
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