Deze woordenlijst is gemaakt door ITTA.

Woordenlijst
Aanvullen

Categorieën: economie en algemeen

Als je iemand aanvult, dan zegt iemand iets

Bijdrage, de

en dan zeg jij er nog iets bij.
Aanzienlijk

6

iemand die jarig is.
11

Als je een abonnement op iets neemt, dan

Als je blijk geeft van iets, dan laat je het zien. 18

Bondig

‘Bondig’ is een ander woord voor ‘iets duidelijk
maken met weinig woorden’.

Buigen

krijgt of kunt doen. Bijvoorbeeld een
Administratie, de

Dergelijk

Administratie is werk met papieren, cijfers

Dienen als
Doelstelling, de

Als je automatiseert, dan doe je werk niet
machine of computer het werk.

Als iets dient als iets, dan kun je het
Een doelstelling is iets waarvan je eerst
45

Doorsnee

‘Doorsnee’ is een ander woord voor ‘dat wat

Ertussendoor

Als je iets ertussendoor doet, dan ben je met

gewoon is’, ‘niet bijzonder’.

43

7

iets bezig, daar stop je even mee, je doet snel

Een bedreiging is ook iets wat je doet of wat

even iets anders, en dan ga je weer door met
waar je mee bezig was.

24
Factor, de

Als je iets beperkt, dan wordt het kleiner

Foutief
Gebrek, het

Een deel is er niet.

27

Een betaling is geld dat betaald wordt.

13

Betreffen

Als het iets betreft, dan gaat het daarover.

19

9

‘Foutief’ is een ander woord voor ‘fout’.

33

Een gebrek is iets wat er niet is, of wat er
niet genoeg is.

Gelden voor

Betrekking hebben op Als iets betrekking heeft op iets, dan gaat
het daarover.

22

Een factor is één van de dingen waardoor
iets komt.

38

Als iets beperkt is, dan is het er niet helemaal.

Betaling, de

45

Als iets geldt voor iemand, dan is dat zo
voor die persoon.

27

Gepaard gaan met

10

Als iets gepaard gaat met iets anders, dan
gebeuren die twee dingen tegelijk.

56

10

gebeurt en waar iemand bang van wordt.

of minder.
Beperkt

21

je proberen het te doen.

13

Een bedreiging is iets wat je doet of wat

gebeurt en wat slecht is voor iets.
Beperken

Je gebruikt ‘dergelijk’ om te zeggen dat je

zegt dat je het wilt gaan doen en daarna ga

De basis is het begin of de plaats van
waaruit je werkt.

Bedreiging, de

6

daarvoor gebruiken.

13

meer met de hand, maar dan doet een
Basis, de

Als je je buigt, dan beweeg je je hoofd naar

zo’n soort bedoelt.

kijk je bijvoorbeeld hoeveel je nog moet
Automatiseren

25

voren en naar beneden.

11

of geld. Als je de administratie doet, dan
betalen aan iemand.

11

Blijk geven van

betaal je in een keer voor iets dat je vaak
abonnement op de krant of het zwembad.

Een bijdrage is iets wat je geeft, bijvoorbeeld
een beetje geld voor een cadeau voor

Je gebruikt ‘aanzienlijk’ om te zeggen dat
iets groot of veel is.

Abonnement, het

In deze woordenlijst vind je alleen de
betekenis die hoort bij dit verhaal.
De cijfers verwijzen naar de bladzijde
waar het woord voor het eerst voorkomt.

14

          57

Grafiek, de

Een grafiek is een soort tekening met lijnen

Omwisselen

wat je wilt zeggen.
Gunnen
Hinder, de
Hoogstens

16

dat die persoon dat krijgt.

33

mensen nodig om te weten wat je wilt doen

Een ander woord voor ‘hinder’ is ‘last’.

12

en hoe je dat wilt doen.
Onderling

Als je iets hoogstens twee keer doet, dan

is een afspraak tussen mensen.

16

‘Onjuist’ is een ander woord voor ‘fout’.

33

Onnodig

Als iets onnodig is, dan is het niet nodig.

29

Ontvangst, de

De ontvangst van mensen is wat je doet als

Ontwikkelen

Als je iets ontwikkelt, dan bedenk je iets

Opmerken

Als je iets opmerkt, dan zeg je wat je opvalt. 17

Organisatie, de

De organisatie van iets is alles wat je doet

Onjuist
11

mensen binnenkomen.

Een illustratie is een plaatje of een foto bij
een tekst. Met een illustratie kun je de tekst
duidelijker of mooier maken.
gebeurt in de tijd dat je met iets anders

38

nieuws en dan maak of doe je het daarna.

14

Je gebruikt ‘intussen’ om te zeggen dat iets
bezig bent.

25

dan ben je anders dan andere mensen.

39

betaalt aan de persoon van wie het huis is.

Intussen

Je gebruikt ‘onderling’ om te zeggen dat het

Onderscheiden (zich) Als je je onderscheidt van andere mensen,

Een huurder is iemand die elke maand geld
De huurder mag dan in het huis wonen.

20

tussen mensen is. Een onderlinge afspraak

22

Als je een huis huurt, dan betaal je elke
huis is. Dan mag je in het huis wonen.

Illustratie, de

Als je onafhankelijk bent, dan doe je of zeg
je wat je zelf wilt. Je hebt geen andere

maand geld aan de persoon van wie het
Huurder, de

Onafhankelijk

Als je iemand iets gunt, dan wil je heel graag

doe je het niet meer dan twee keer.
Huren

Als je iemand omwisselt, dat zet je de ene
persoon op de plaats van de andere persoon. 18

en cijfers. Met een grafiek maak je duidelijk

om het te laten gebeuren. Je zorgt

18

Inzien

Als je iets inziet, dan begrijp je dat het zo is. 38

bijvoorbeeld dat mensen bij elkaar komen

Kwalitatief

Een kwalitatief goede winkel is een winkel

en dat ze weten wat ze moeten doen.

die alleen dingen verkoopt die goed zijn.
Kwartaal, het
Mogelijkheid, de
Nota bene

20

waarom het zo is.
13

Een mogelijkheid is als iets zou kunnen.

16

Pro
Ronduit

Je gebruikt ‘nota bene’ om te zeggen dat je

12

‘Pro’ is een ander woord voor ‘voor’. Als je
pro iets bent, dan vind je dat goed.

13

Als je iets ronduit zegt, dan zeg je precies
wat je denkt.

iets heel raar vindt, of dat je er heel boos
van wordt.

7

Plaatsen (begrijpen) Als je iets kan plaatsen, dan begrijp je

Een kwartaal is drie maanden. Het is een
deel van een jaar.

39

Samengesteld

11

Als iets is samengesteld, dan zijn er delen bij
elkaar gedaan die samen een ding maken.

58

16

33

          59

Schaars

Als iets schaars is, dan is er weinig van.
Het is moeilijk te vinden of te krijgen.

Service, de

Variëren
27

het andere.
Verantwoordelijk

je krijgt.
Splitsing, de

De snelheid van iets is hoe snel het gaat.

7

dan moet je zorgen dat datgene gebeurt.
Als je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent
voor de afwas, dan moet je ervoor zorgen

47

Een stijl is een bepaalde manier om iets te

dat de afwas wordt gedaan.
Verdelen over

maken of te doen. Als iets stijl heeft, dan is het
op een mooie manier gemaakt of gedaan.
Tegelijkertijd

Als twee dingen tegelijkertijd gebeuren, dan

Tegenstelling, de

Een tegenstelling is als het ene helemaal

Ten gunste van

Je gebruikt ‘ten gunste van’ om te zeggen

gebeuren ze op hetzelfde moment.
anders is dan het andere.
dat het er goed voor is.
Terugbetalen

30
12

op bepaalde tijden samen iets doen,
Verschijnsel, het
Verwaarlozen
Verzinnen

Een terugbetaling is geld dat je eerst hebt
Vestigen
16
Voldoen
26

Volgen op

Als je iets verzint, dan heb je een idee voor
8

Als je je ergens vestigt, dan ga je daar
19

Als je geld voldoet, dan heb je genoeg geld
14

Als iets volgt op iets anders, dan is er eerst
het ene en dan het andere. Het komt na

28

elkaar.
Voltooien

bepaalde tijd aan iemand. Die persoon

21

Als je iets voltooit, dan maak je het af.  
Als iets voltooid is, dan is het klaar.

gebruikt het en geeft het dan weer aan jou

60

37

om te kunnen betalen.

Als je iets uitleent, dan geef je iets voor een

terug.

Als je iets verwaarloost, dan zorg je er niet

wonen.

Als je toestemt, dan zeg je dat je het goed
vindt.

Uitlenen

30

iets nieuws.

Als je geld terugontvangt, dan heb je eerst
terug.

Een verschijnsel is iets wat gebeurt en wat

(of niet goed) voor.

geld gegeven en dan krijg je het nu weer
Toestemmen

45

je kunt zien of voelen.
46

22

Een vereniging is een groep van mensen die
bijvoorbeeld een sport.

gekregen en dat je nu weer terug moet
Terugontvangen

Als je je werk verdeelt over de dag, dan zijn
dan doe je steeds een stukje van het werk.

Vereniging, de

Als je geld terugbetaalt, dan heb je eerst geld

geven.

7

er meer dingen die je moet doen op een dag en

19

gekregen en dan geef je het nu weer terug. 55
Terugbetaling, de

19

Als je ergens verantwoordelijk voor bent,

45

Een splitsing is de plaats waar een weg
verandert in twee wegen.

Stijl, de

hetzelfde. Soms is het het ene en soms is het

Als je service krijgt, dan doet iemand meer
voor jou dan gewoon is. Het is bijzonder wat

Snelheid, de

Als iets varieert, dan is het niet altijd

Waarschijnlijk
27

21

Als iets waarschijnlijk is, dan kan het heel
goed zo zijn. Maar het is niet zeker.

7
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Welvaart, de

Als er welvaart is in een land, dan gaat het
goed met de mensen. Ze hebben genoeg
geld.

Werkblad, het

Een werkblad is een soort tafel waar je aan

Zakgeld, het

Zakgeld is geld dat je hebt om kleine dingen

kunt werken, bijvoorbeeld in de keuken.

30
20

van te kopen. Kinderen krijgen zakgeld van
hun vader en moeder.

62

30

