Taal voor het Leven - Voor jezelf

WOORDENLIJST
Dit is de woordenlijst die hoort bij de digitale lessen van Taal voor het
Leven - Voor jezelf.
In deze woordenlijst staan alle woorden met een sterretje (*).
De woorden staan per les gesorteerd.
Je kunt deze lijst printen maar je kunt hem ook op de computer bekijken.
Scroll dan naar beneden om de woordenlijst te zien.
Succes!

Taal voor het Leven - Voor jezelf
Les 1: Introductie
Brainstormen
Ideeën verzamelen; alles opschrijven wat je bedenkt.
Bijvoorbeeld:
We gaan brainstormen over onze vakantie-ideeën: iedereen zegt wat ie wil
en dat schrijven we op. Daarna gaan we een keuze maken.
Doelen stellen
Zeggen of opschrijven wat je wilt bereiken, wat je doel is.
Bijvoorbeeld:
Ik heb een doel gesteld voor mezelf: ik wil in de vakantie alle slaapkamers in
huis opnieuw schilderen.
Fantasie (de)
Aan dingen denken of dingen bedenken die niet echt gebeuren.
Bijvoorbeeld:
Ze heeft veel fantasie; ze kan mooie verhalen schrijven.
Formuleren
Zeggen of schrijven in woorden.
Inspiratie (de)
Goede ideeën krijgen en enthousiast worden.
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Mindmap (de)
Een schema dat eruit ziet als een soort boom met takken en zijtakken.
Je maakt een mindmap als je vragen, ideeën of informatie wilt ordenen of
onthouden.

Module (de)
Een les.
Moodboard (het)
Een moodboard is een bord of een groot vel papier.
Daarop plak je foto's, plaatjes en woorden van een bepaald thema.
Een ander woord voor moodboard is sfeerbord.
Je vertaalt een idee, een gedachte, een gevoel of een droom in beelden.

Online
Op internet.
Opdracht (de)
Een opdracht is een oefening of een taak die je moet doen.
Ordenen
Sorteren of op een volgorde leggen/zetten.

Taal voor het Leven - Voor jezelf - Woordenlijst

3

Perforator (de)
Een apparaatje dat je vaak op kantoor gebruikt om twee gaatjes in een blad
papier te maken.

Portfolio (het)
Een verzameling opdrachten over je eigen situatie.
Realistisch
Dat je het op een redelijke manier kunt halen of uitvoeren.
Bijvoorbeeld:
Is de planning realistisch? Kun je deze planning halen?

Route (de)
De weg die je moet afleggen.
Sfeerbord (het)
Een ander woord voor ‘moodboard’.
Stam (de)
De stam van een mindmap is het hoofdwoord, het centrale woord waar je
mindmap over gaat.
Stapel (de)
Niet 1 maar een heleboel op elkaar.
Bijvoorbeeld:
Een stapel boeken.
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Usb-stick (de)
Een klein apparaatje dat je in de computer kunt steken.
Je kunt informatie opslaan op een usb-stick en zo op een andere computer
zetten.
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Les 2: Kwaliteiten
Administratie (de)
Alles wat te maken heeft met betalingen en organisatie van je bedrijf.
Bijvoorbeeld:
Rekeningen maken.
Rekeningen betalen.
Onkosten bijhouden.
Bonnetjes en facturen ordenen.
Branche (de)
Bedrijven die ongeveer hetzelfde doen.
Bijvoorbeeld:
Winkels horen in de branche ‘detailhandel’; thuiszorg hoort in de branche
‘zorg’.
Creatief
Als je gemakkelijk mooie of nieuwe dingen bedenkt of maakt.
Bijvoorbeeld:
Mijn jongste zus is erg creatief; ze maakt met Kerst altijd mooie dingen voor
in de kerstboom.
Detailhandel (de)
Verkoop van producten: winkels, webwinkels, de markt.
Bijvoorbeeld:
Sonja werkt in de detailhandel. Ze is verkoopster in een schoenenwinkel.
Doorzettingsvermogen (het)
Dat je niet stopt als het moeilijk wordt, dat je probeert door te gaan.
Bijvoorbeeld:
Studeren is niet zijn hobby maar dankzij zijn doorzettingsvermogen heeft hij
wel deze opleiding afgemaakt.
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Eigenschap (de)
Zegt iets over hoe je bent, het is je kracht.
Bijvoorbeeld:
Je bent sociaal.
Je bent beleefd.
Je bent creatief.
Flexibel
Ben je flexibel, dan vind je het niet erg als er soms dingen veranderen.
Je kunt je makkelijk aanpassen aan een andere situatie.
Horeca (de)
Verzamelnaam voor hotels, restaurants en cafes.

Hygiënisch
Heeft met het schoonhouden te maken.
Bijvoorbeeld:
Het is niet hygiënisch om een vuile theedoek te gebruiken.
Krachten (de)
Een ander woord voor ‘eigenschap’.
Beleefd, creatief en sociaal zijn krachten.
Kwaliteit (de)
Hoe je bent en wat je goed kunt.
Bijvoorbeeld:
Zij is sociaal en ze kan goed luisteren.
Dat zijn haar kwaliteiten.
Mantelzorger (de)
Iemand die voor lange tijd en onbetaald zorgt voor een zieke, gehandicapte
of iemand die hulp nodig heeft: je partner, ouder, kind of ander familielied,
vriend of kennis.
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Bijvoorbeeld:
Karin zorgt al meer dan een jaar voor haar oude vader.
Ze doet boodschappen voor hem, ze maakt iedere week zijn huis schoon en
ze gaat met hem naar de huisarts of het ziekenhuis als dat nodig is.
Ondernemend
Actief, dingen doen uit jezelf.
Politiek (de)
Alles wat te maken heeft met het besturen van een land, provincie, stad of
dorp.
Sector (de)
Groep bedrijven die ongeveer hetzelfde doen.
Ander woord voor ‘branche’.
Vaardigheid (de)
Dingen die iemand goed kan en die handig zijn thuis of op je werk.
Bijvoorbeeld:
Goed kunnen naaien, goed met computers kunnen werken.
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Les 3: Wensberoep
Balans (de)
Een goede verdeling tussen twee dingen.

Erkend
Goedgekeurd.
Groot rijbewijs (het)
Rijbewijs dat je nodig hebt als je in een bus of een vrachtwagen wilt rijden.
Hygiëne (de)
Regels over goed schoonmaken.
Zorgen dat jij en je omgeving schoon zijn.
Negatief
Niet positief.
Vervelende kritiek.
Bijvoorbeeld:
Hij is altijd zo negatief; hij heeft altijd kritiek op wat andere mensen doen.
Overheid (de)
Het rijk, de provincies en de gemeenten.
Parttime
Als je parttime werkt, dan werk je minder dan 40 uur per week.
Meestal werk je dan tussen 12 en 36 uur per week.
Een ander woord voor ‘parttime’ is ‘deeltijd werken’.
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Positief
Dat iets goed is of dat je iets goed vindt.
Je kunt positief reageren op een uitnodiging.
Dat betekent dat je de uitnodiging accepteert.
Praktisch
Uit de praktijk.
Wat met ‘doen’ te maken heeft.
Uitoefenen
Doen.
Bijvoorbeeld: een beroep ‘uitoefenen’ is een beroep ‘doen’.
Vakbekwaamheid (de)
Dat je kunt wat bij je vak hoort.
Bijvoorbeeld:
Een kok kan goed en snel groenten snijden.
Vakbekwaamheidseis (de)
Wat je moet kunnen om een vak of een beroep te mogen doen.
Bijvoorbeeld:
Een portier moet een diploma Horeca-portier hebben.
Anders mag hij niet als portier werken.
Voldoen aan
Voldoen aan eisen betekent dat je doet wat in deze eisen staat.
Werkomstandigheden (de werkomstandigheid)
De situatie van je werk.
Bijvoorbeeld:
Binnen of buiten werken; met mensen werken.
Zelfstandige (de)
Iemand die voor zichzelf werkt, die eigen baas is.
Zorgtaak (de)
Het zorgen voor andere mensen zoals je kinderen of je ouders.
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Les 4: Een eigen bedrijf
Aanbod (het)
Alles wat aangeboden wordt.
Wat andere mensen verkopen of voor je kunnen doen.
Arbeidsongeschikt
Je kunt door je problemen je werk niet meer doen.
Bijvoorbeeld:
Je hebt veel last van je rug en je kunt je werk in de bouw niet meer doen.
Maar misschien kun je wel werk vinden op een kantoor.
Bedrijfsvorm (de)
De juridische vorm van een onderneming.
Bijvoorbeeld:
Een eenmanszaak of een BV.
Braderie (de)
Een markt waar mensen in een stalletje buiten op straat iets speciaals
verkopen.
Branche (de)
Bedrijven en beroepen die ongeveer hetzelfde doen.
Bijvoorbeeld:
Winkels horen in de branche ‘detailhandel’; thuiszorg hoort in de branche
‘zorg’.
Budget (het)
Het geld dat je voor iets hebt.
Bijvoorbeeld:
Je gaat op vakantie en je kunt in totaal € 500 uitgeven.
Dan is je budget € 500.
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BV (de)
Een ondernemingsvorm.
Meestal kiezen grotere bedrijven voor deze ondernemingsvorm.
Een vaste groep is eigenaar van het bedrijf.
Croqqer
Een systeem waarbij buurtgenoten elkaar helpen als vrijwilliger voor een
klein bedrag of een ruilklus.
Bijvoorbeeld:
Ik schilder de schuur voor mijn buurvrouw en zij repareert mijn kapotte
kleding.
Dienst (de)
Iets wat je kunt doen.
Bijvoorbeeld:
Oppassen op kinderen is een dienst.
Een tuinman verkoopt een dienst: hij maakt je tuin in orde.
Een taxichauffeur verkoopt ook een dienst: hij brengt je met zijn auto
ergens naartoe.
Dienstenruilsysteem (het)
Een systeem dat in veel plaatsen en buurten bestaat.
Mensen doen dingen voor elkaar.
Bijvoorbeeld:
Ik kan goed naaien en jij kunt goed met computers werken. Ik leer van jou
mijn administratie op de computer doen. In ruil repareer ik jouw winterjas
en je spijkerbroek.
Eenmanszaak (de)
Een ondernemingsvorm.
Eén persoon is eigenaar van het bedrijf en werkt meestal ook alleen.
Evenement (het)
Een grote gebeurtenis met muziek, kunst en/of sport.
Bijvoorbeeld:
Een festival is een evenement.
Een grote rommelmarkt is een evenement.
Een sporttoernooi is een evenement.
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Freelancer (de)
Iemand die voor zichzelf werkt en zijn diensten verkoopt.
Een freelancer heeft vaak een creatief beroep.
Bijvoorbeeld:
Een fotograaf of een journalist.
Gereedschap (het)
Voorwerpen die je gebruikt in de bouw of om te klussen.
Bijvoorbeeld:
Een hamer, een schroevendraaier, een boormachine.

Laagdrempelig
Een lage drempel betekent dat je er makkelijk overheen kunt stappen.
Laagdrempelig betekent dat je er zonder heel veel moeite of geld mee kunt
beginnen.
Ondernemingsvorm (de)
De officiële vorm van een bedrijf.
Bijvoorbeeld:
Een eenmanszaak of een BV.
Online
Op internet.
Opdrachtgever (de)
De persoon of het bedrijf dat een opdracht geeft aan een bedrijf, zzp’er of
freelancer.
Peerby
Een systeem waarbij je spullen kunt lenen van mensen in je buurt.
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Pensioen (het)
Als je gewerkt hebt, krijg je iedere maand geld van je oude werkgever als je
ouder bent dan 65 jaar en niet meer werkt.
Pop-up
Een winkel of evenement dat voor een korte periode ergens is.
Bijvoorbeeld:
In november en december zie je veel pepernotenwinkels. Deze vorm van
tijdelijke winkel noemen we een pop-up winkel.
Na een paar weken of maanden zijn ze weer weg.
Product (het)
Dingen die je verkoopt.
Je kunt ze vastpakken.
Bijvoorbeeld:
Brood, kleding, meubels of sieraden.
Professioneel
Volgens regels die passen bij een beroep of werk.
Een nagelstudio in je woonkamer tussen het speelgoed van je kinderen is
misschien niet zo professioneel: de omgeving is niet wat je verwacht bij
iemand die een nagelstudio heeft.
Ruilklus (de)
Ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij.
We ruilen onze dienst.
Smoothie (de)
Een drank van verschillende vruchten en of groenten gemaakt in een
speciale mixer.
Vaak zijn er ook andere dingen aan toegevoegd, zoals yoghurt, melk of ijs.
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Starter (de)
Iemand die een eigen bedrijfje start.
Voorwaarde (de)
Een regel, een eis.
Bijvoorbeeld:
Een voorwaarde om als vrachtwagenchauffeur te kunnen werken is dat je
een groot rijbewijs moet hebben.
Vraag (de)
Alles wat gevraagd wordt.
Wat andere mensen zoeken of nodig hebben.
Webshop (de)
Een online winkel, een webwinkel.
ZZP’er (de)
Zelfstandig Zonder Personeel.
Je hebt een eigen bedrijfje.
Dat doe je alleen, je hebt geen personeel.
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Les 5: Netwerk
Advies (het)
De goede raad.
Dienstenruilsysteem (het)
Een systeem dat in veel plaatsen en buurten bestaat.
Mensen doen dingen voor elkaar.
Facebook
Een website waarop je contact kunt maken met vrienden en bekenden.
Je kunt berichten en foto’s plaatsen en ook reageren op berichten en foto’s
van andere mensen.
Facebook hoort bij wat we noemen ‘sociale media’.

Herstellen
Weer in orde maken of heel maken.
Repareren.
Bijvoorbeeld:
Een kapotte broek herstellen = het gat in de broek maken.
Contacten herstellen = opnieuw contact maken met mensen die je lang niet
gezien of gesproken hebt.
Instagram
Een website waarop je foto’s plaatst.
Andere mensen kunnen jouw foto’s zien en erop reageren.
Je kunt ook op foto’s van andere mensen reageren.
Instagram hoort ook bij wat we noemen ‘sociale media’.

Taal voor het Leven - Voor jezelf - Woordenlijst

16

Kern (de)
Het belangrijkste deel.
Netwerk (het)
Alle mensen die om je heen zijn.
Dat zijn mensen uit verschillende groepen.
Bijvoorbeeld:
Je familie, je collega’s, mensen uit de buurt, vrienden.
Netwerken
Actief nieuwe contacten zoeken.
Deze mensen ontmoeten en met ze praten, mailen of bellen over werk.
Netwerkschema (het)
Een lijst of een schema waarin je schijft welke mensen er om je heen zijn,
welke mensen je al kent.
Overzicht (het)
Een lijst of een schema.
Je ziet duidelijk waar het over gaat.
Steun (de)
Hulp die je van anderen krijgt.
Bijvoorbeeld:
Emotionele steun: iemand met wie je kunt praten als je verdriet hebt.
Twitter
Een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal
140 tekens publiceren.
Het is een sociaalnetwerksite waarbij mensen op elkaar kunnen reageren en
elkaar kunnen volgen.
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Via via
Door iemand anders, door een tussenpersoon.
Bijvoorbeeld:
Ik heb via via een nieuw appartement gevonden: ik hoorde van een
buurvrouw dat ze iemand kende die een appartement te huur had. Via deze
persoon heb ik mijn appartement gevonden.
Wie-voor-wat-schema (het)
Een schema waarin je schrijft welke personen je kent en wat ze voor je
kunnen doen.
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Les 6: Ondernemen
Doelgroep (de)
De mensen voor wie je iets doet of verkoopt.
Jacky verkoopt kinderkleding.
Kinderkleding verkoop je aan ouders, vooral aan moeders.
Moeders zijn haar doelgroep.
Doorzetter (de)
Iemand die doorgaat, ook als het moeilijk wordt.
Ervaring (de)
Je hebt iets gedaan waar je van geleerd hebt.
Bijvoorbeeld:
Jan heeft vijf jaar gewerkt als chauffeur.
Hij heeft vijf jaar ervaring.
Motivatie (de)
Waarom je iets graag wilt doen.
Nadeel (het)
Iets wat negatief is.
Opdracht (de)
Een taak.
Iets wat je moet doen.
Uniek
Er is er maar één van.
Vakkennis (de)
Wat je geleerd hebt en weet over een bepaald vak of soort werk.
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Verantwoordelijk
Je bent ergens verantwoordelijk voor betekent dat de gevolgen van
de taak voor jouw rekening zijn.
Bijvoorbeeld:
We organiseren een buurtfeest.
Ik ben verantwoordelijk voor de hapjes en drankjes.
Het is mijn taak daarvoor te zorgen.
Als er iets niet goed gaat met de hapjes en drankjes, moet ik proberen het
op te lossen.
Webshop (de)
Een webwinkel.
Een winkel op internet.
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