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WOORD ZOEKT WOORD 

1 VOORZETSELS : AAN, UIT, IN, OP, OVER, …  

Kies het goede voorzetsel en gebruik de uitdrukking in een korte zin.  

 

• aandacht besteden AAN   

................................................................................................................................ 

• voorbereid zijn OP 

................................................................................................................................ 

• je kennis toepassen IN de praktijk / je theorie omzetten IN de praktijk 

................................................................................................................................ 

• aansluiten BIJ 

................................................................................................................................ 

• streven NAAR 

................................................................................................................................ 

• beschikken OVER 

................................................................................................................................ 

• zich inspannen VOOR 

................................................................................................................................ 

• zorgen VOOR 

................................................................................................................................ 

• gepaard gaan MET 

................................................................................................................................ 

• verderbouwen OP  

................................................................................................................................ 

• verwachtingen hebben VAN 

................................................................................................................................ 

• de kennis VAN een taal 

................................................................................................................................ 

• vele kanten OP kunnen  

................................................................................................................................ 

• overtuigd zijn VAN / iemand overtuigen VAN 

................................................................................................................................ 

• gewonnen zijn VOOR / iemand winnen VOOR 

................................................................................................................................ 

• slagen VOOR een opleiding/vak 

................................................................................................................................ 
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2 COLLOCATIES : WERKWOORDEN 

Welk werkwoord/ welke werkwoorden horen bij deze woorden ? Maak telkens een korte zin met de 

vaste collocaties.  

 

• grootste plannen KOESTEREN, HEBBEN  

................................................................................................................................ 

• aandacht BESTEDEN aan iets 

................................................................................................................................ 

• een diploma BEHALEN  

................................................................................................................................ 

• het vertrouwen van iemand WINNEN, SCHENDEN 

................................................................................................................................ 

• moeilijke situaties DOEN ZICH VOOR op de werkvloer 

................................................................................................................................ 

 

3 MINIMALE PAREN 

 

Richting - opleiding 

Nadat ik deze OPLEIDING  gevolgd heb, kan ik in de bedrijfswereld alle RICHTINGEN uit.  

 

Te danken aan – te wijten aan 

Hogere slaagkansen zijn ook te DANKEN aan een goede studiemethode.  

Dat je niet slaagde, is louter en alleen aan je luiheid te WIJTEN 

 

Schooljaar – academiejaar 

Een schoolloopbaan op de secundaire school bestaat uit zes of zeven SCHOOLJAREN 

Dit ACADEMIEJAAR verwacht ik een basiskennis van wiskunde en economie te verwerven.  

 

groot – hoog 

Ik heb HOGE verwachtingen van het komende academiejaar.  

Mijn taalvaardigheidsniveau is erg HOOG 

Ik zou mijn woordenschatkennis graag GROTER maken.  

 

4 ASPECTEN 

Vervang ‘aspecten’ door een concreter woord.  

 

• Handelswetenschappen is voor mij de ideale richting omdat ze aandacht besteedt aan de 
aspecten die ik belangrijk vind. VAKKEN, VAARDIGHEDEN, OPLEIDINGSONDERDELEN, KENNIS, …  

• Ik hoop in de eerste plaats zoveel mogelijk bij te leren op vlak van kennis, maar ook wil ik mijn 
sociale aspecten en communicatietechnieken verbeteren. VAARDIGHEDEN 

• Goed kunnen samenwerken met andere en vlot kunnen schrijven zijn aspecten die ik op het 
einde van mijn studie verworven wil hebben. VAARDIGHEDEN 
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5 ZOEK EEN ANDER WOORD VOOR…  

 

• Ik ga proberen naar zoveel mogelijk lessen te gaan. DEELNEMEN AAN, VOLGEN 

• Ik hoop dat mijn gebrek aan voorkennis geen probleem zal zijn. VORMEN, VEROORZAKEN, MET 
ZICH MEEBRENGEN, … 

• Door hier grote inspanningen te moeten doen om te slagen, hoop ik al goed voorbereid te zijn 
op het beroepsleven. LEVEREN 

• Eerst moet ik mijn januari-examens doen, pas dan zal ik kunnen zeggen of de opleiding goed is 
voor mij. AFLEGGEN - GESCHIKT, HAALBAAR, … 

• De start van het academiejaar zal voor de meeste mensen een spijtige zaak zijn, aangezien het 
leuker is om vakantie te hebben. STUDENTEN 

• Ik wil alle nodige kennis en ervaringen hebben om mijn job goed uit te voeren. OEFENEN 

• Op deze hogeschool is er een zeer goede begeleiding aanwezig. AANBIEDEN 

• Omdat ik niet slaagde voor het ingangsexamen geneeskunde, besloot ik een zeer algemene 
richting te doen. VOLGEN 

• Ik wil mijn talenkennis vergroten. UITBREIDEN 

• Economie lijkt me een richting waar je later veel mee kan doen. JOBS UITOEFENEN, KANTEN 
OPKUNNEN, … 

• Samen een groot project organiseren vraagt veel tijd en werk. VERGT 

• Ik denk dat ik de juiste beslissling gemaakt heb. NEMEN 

• Ik zal meerdere talen vloeiend kunnen spreken. IN STAAT ZIJN, BEHEERSEN, …  

• Ik heb het volste vertrouwen in de HUB en de opleidingen die ze geeft. AANBIEDEN 

• Als ik dit jaar hard genoeg mijn best doe, dan is het geslaagd voor mij. ZICH INSPANNEN 

• De kennis die ik hoop mee te krijgen tijdens deze studie moet mij in staat stellen om vlot naar 
de arbeidsmarkt te kunnen doorstromen. TE VERWERVEN 

• Je moet niet enkel zien dat je de theorie op het einde van het jaar netjes kan opzeggen, als 
een papegaai.  ERVOOR ZORGEN – DE THEORIE UIT HET HOOFD LEREN, MEMORISEREN, … 

 

6 ZOEK EEN GEPAST WOORD OM DE ZINNEN AAN TE VULLEN 

 

• Ik hoop voldoende kennis te VERWERVEN om de economische wereld te begrijpen en ik wil 
leren hoe we de beurs kunnen BESPELEN, INSCHATTEN, … 

• Een goede opleiding komt van pas als je later op de arbeidsmarkt wil TERECHT KOMEN, 
FUNCTIONEREN, … 

• Dit is iets wat de toekomst zal UITWIJZEN  

• Ik hoop te slagen voor alle examens en zodoende DOOR te kunnen STROMEN naar het tweede 
jaar.  

• Ik hoop dat deze school mijn verwachtingen zal in INLOSSEN  
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7 MAAK ZINNEN 

 

Ik ben geïnteresseerd in management en leidinggevende functies.  

� Ik heb deze opleiding gekozen omwille van MIJN INTERESSE IN MANAGEMENT EN 
LEIDINGGEVENDE FUNCTIES.   

 

We zullen de komende jaren heel wat opsteken van taal.  

� Ik ben ervan overtuigd WE DE KOMENDE JAREN HEEL WAT ZULLEN OPSTEKEN VAN TAAL.   

 

Mijn vaardigheden plannen en organiseren verbeteren. 

� Mijn ervaringen voor het vak Team en Taal zorgen ERVOOR DAT IK ...   

 

Later kunnen we in de bedrijfs- of bankwereld werken.  

� Door al deze vakken aan te bieden, bereidt de HUB ons goed voor OP HET LATERE 
BEROEPSLEVEN IN DE BEDRIJFS- OF BANKWERELD.  

 

Na mijn middelbare opleiding zal ik geografie studeren.  

� Ik ben er altijd  vanuit gegaan DAT IK NA MIJN MIDDELBARE OPLEIDING GEOGRAFIE ZOU 
STUDEREN.   

 

Ik heb de juiste beslissing genomen.  

� Ik wil te weten komen OF IK DE JUISTE BESLISSING GENOMEN HEB.   

 

Vorig jaar had ik wat tegenslag.  

� Ondanks DAT IK VORIG JAAR WAT TEGENSLAG HAD, ben ik hier nog steeds.  

 

Handelwetenschappen is een academische opleiding.  

� De reden waarom ik voor Handelswetenschappen aan de HUB heb gekozen, is DAT HET EEN 
ACADEMISCHE OPLEIDING IS.   

 

8 WE ZOEKEN EEN EIGENSCHAP 

 

Verschillen talen goed kunnen spreken en schrijven.  

� TAALVAARDIG zijn / een goede TAALVAARDIGHEID/TALENKENNIS hebben 

 

Op je eigen benen staan.  

� ZELFSTANDIG zijn 

 

Kunnen verder gaan ondanks moeilijkheden.  

� DOORZETTINGSVERMOGEN hebben / een DOORZETTER, VOLHOUDER zijn.  

 

In complexe of moeilijke situaties altijd kalm blijven.  

� STRESSBESTENDIG zijn 
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In complexe of moeilijke situaties je eigen gedrag en reacties perfect onder controle kunnen houden.  

� ZELFBEHEERSING hebben 

 

Met verschillen in meningen en belangen kunnen omgaan.  

� CONFLICTHANTERING beheersen / DIPLOMATISCH zijn 

 

Zo met medewerkers, collega’s, ... kunnen praten dat ze je mening aanvaarden of overnemen.  

� OVERTUIGEND zijn / OVERTUIGINGSKRACHT hebben.  

 

Gemakkelijke kunnen beslissen.  

� BESLUITVAARDIG zijn 

 

Op zo’n manier werken dat het doel de middelen heiligt. Strategieën, werkmethodes, ... inzetten om 
iets concreets te bereiken.  

� RESULTAATGERICHT, EFFICIËNT werken/zijn 

 

Beslissingsverantwoordelijkheden en bevoegdheden overdragen aan de juiste mensen.  

� kunnen DELEGEREN    

 

9 MAAK ZINNEN 

 

Mijn bedoeling / dit academiejaar / volledige geslaag zijn / in juni. 

HET IS MIJN BEDOELING OM DIT ACADEMIEJAAR IN JUNI VOLLEDIG GESLAAGD TE ZIJN.  

 

Door goede resultaten te behalen / ik / moeten / bewijzen / ik / maken / een goede keuze.   

DOOR GOEDE RESULTATEN TE BEHALEN, MOET IK BEWIJZEN DAT IK EEN GOEDE KEUZE GEMAAKT HEB. 

 

10 KEN JE DEZE UITDRUKKINGEN VAN JE COLLEGA’S? 

 

Mijn talenkennis heeft me vorig jaar de das om gedaan.  

TEGENGEHOUDEN, VERHINDERD OM DOOR TE STROMEN 

Ik hoop vooral aan mijn sociale vaardigheden te sleutelen.  

WERKEN AAN, VERBETEREN 

Eenmaal ik wiskunde onder de knie heb, is de rest gemakkelijk.  

KENNEN, BEHEERSEN 

Een bezoek aan de hogeschool heeft me geholpen om een knoop door te hakken.  

BESLISSINGEN NEMEN 

Mijn talenkennis is er sterk op vooruit gegaan.  

VERBETEREN 

Die professor is iemand van wie je heeel veel kan opsteken.  

LEREN VAN 


