
Woordenlijst bij Kom 

verder!
Bij de kennisboxen staat een *

Nederlands Standaard-Arabisch

Wie zijn wij?

stukadoor

papierbak

glasbak

schoonvader

bejaardenflat

weduwnaar

verbaasd

notaris

ontmoeten

schoolplein

Les 1 Werk en inkomen (1)
Evert en Monica - Rijbewijs

jarig

slingers opgehangen

gefeliciteerd

verjaardag

autorijles

allebei

overkomt

aparte 

examens

theorie

praktijk

trakteren

verschil 

* rijbewijs B Rijbewijs B

Op het schoolplein - Solliciteren

sollicitatiegesprek

telefoniste

telefonische verkoop

verbindt door (doorverbinden)

abonnement

solliciteren

uitzendbureau

* cv CV curriculum vitae

Even langs schoonvader - Diploma's



inschrijven

opgeroepen

voedingsassistente

patiënten

voeding

precies

geduld

mbo 

horeca

ingeschreven

vooropleiding

vrijstelling

gedeelte

waarderen

verklaring

*  beroepsopleidende leerweg (bol) en 

beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 

mbo
Beroepsopleidende leerweg

Beroepsbegeleidende
leerweg

Even langs schoonvader - Eigen bedrijf

zelfstandigen

ruimte

netwerk

ondernemersplan

serieus

* Kamer van Koophandel Kamer van koophandel

Les 2 Werk en inkomen (2)
Evert en Monica - Problemen op het werk

plezier

baas

merkt

baal

zeurde

rookpauze

roken

meteen

advies



*minimumloon

minimumloon

152315
16

22
23

*WW

WW
UWV

*bijstandsuitkering  تمنح Bijstandsuitkeringو أإلعانة أإلجتماعية 

للؤلشاص ألذين ليس لهم حق ألحصىل علً أي إعانة 

أخري، مثآل ألنهم لم يقىمىا بمزاولة أي عمل و ال يعانى 

.من ألمرض

*arbo ARBO

*vakbond Vakbond

Op het schoolplein - Arbeidscontracten

contract

tijdelijk

nulurencontract

oproepkracht

vervangen

dienstverband

ontslaan

zekerheid



* cao cao

Even langs schoonvader - AOW

feest

* AOW AOWوهى المعاش .  اختصار للقاوىن العام للمسىييه

التقاعدي الذي يحصل عليه جميع العامليه عىدما يبلغىن 

سه الخامسة والستيه؛ ولهذا، يدفع العاملىن أقساًطا لتغطية 

.المعاشات

rekening

pensioen

overheid

premie

brutosalaris 

geboren

nou en of

gezinnen

bejaarden

vervelend

in je eentje

eenzaamheid

eenzaam

inschenken

*SVB, AOW, AKW SVB

AOW
AKW

Les 3 Omgangsvormen, waarden 

en normen (1)

Monica en Yasmine - Eigen stijl

terras

zomerjurken

in de mode

modebladen

collecties

rok

letten op

geklede

sokken

vreselijk

uiterlijk

stijl

Op het schoolplein - Echtscheiding

alleen van gezicht [iemand alleen van 

gezicht kennen] 



je druk maken over

eronder lijdt

*echtscheidingen echtscheiding

* samen

Evert en Monica - Burenoverlast

fluitketel

driehoog

poep

stoep

vegen

steel

plafond

tikken

volgens  

rennende

schoonmaken

vuilnis

herrie

feestjes

omgaan 

Les 4 Omgangsvormen, waarden 

en normen (2)

Even langs schoonvader - Grenzen van 

reclame

verwarming

balen

bushokje

kapot

gerepareerd

blote

reclameposter

lingerie

sexy

inburgeringscursus

moslims

islamitisch

docent

meteen

mening



zich aantrekt

behandelt

klachten

normen

aanstootgevend

discriminerend

kwetsend

adverteerder

Op het schoolplein - Goede doelen

win

goede doelen

weeshuizen

natuurgebieden

gebouwen

toneel

Even langs schoonvader - Begrafenis

uitvaart

begrafenis

crematie

begraven

familiegraf

begraafplaats

laarzen

kist

berging

kerkdienst

katholiek

vreemd

protestant

gemengde huwelijken

herinner

verliefd

het uitmaken

dopen

vreselijk

twee geloven op één kussen, daar slaapt de 

duivel tussen

crematorium

spreekwoord

Les 5 Wonen (1)
Op het schoolplein - Gasexplosie

gasexplosie

puin

soldeerbrander

een gaatje in je goofd

vakman

storingsnummer

trapten in (intrappen)

verzegeld

meterkast

brandveilig



De post - Meterstanden

meterstanden

elektriciteit

achterkant

jaaroverzicht

De post - Plichten van huurders

zich ergeren

verwaarloosde

heggen

geknipt

gemaaid

onkruid

opgeraapt

onderhouden

inspecteren

woningbouwvereniging

onder handen genomen

omwonenden

klagen

plichten

Les 6 Wonen (2)
Monica en Els - 

Aansprakelijkheidsverzekering

voorhoofd

knieën

kom bij

pleintje

gelooft

joch

fototoestel

botsen

ging onderuit

rollator

remmen

zich bezeerd

viel mee

beschadigd

hersenschudding

kapotte

dure grap

ongelukjes

vergoed

schuld

afsluiten

huishouden

bloed

klaagt



* aansprakelijkheids-verzekering aansprakelijkheidsverzekering

Op het schoolplein - Huren of kopen

huurhuis

koophuis

zorgen

eigendom

rente

persoonlijke leningen

hypotheek

aftrekken

doorstroming

meegenomen

onderhoud

huisbaas

De post - Gescheiden afval

chemokar

verfblikken

tl-buizen

accu’s

spuitbussen

* afval scheiden

afval splitsen

Les 7 Gezondheid en 

gezondheidszorg (1)
Spreekuur bij de huisarts

ziek gemeld

wachtkamer

viel mee

aan de beurt

spreekkamer

relatie

spanningen

* salaris

salaris

UWV



* zieke werknemers werkgevers

Op het schoolplein - Ziekenhuis

invalkracht

ernstig

geopereerd

blindedarm

bezoekuur

lastige

precies

onder het eten

Even langs schoonvader - Pols gebroken

stofzuigen

1-1-2

EHBO

registratiekaartje

spalk

verband 

gips

thuiszorg

aanvraag

pols

komen in aanmerking (in aanmerking 

komen voor)

Les 8 Gezondheid en 

gezondheidszorg (2)
Monica en Els - Verrassing

waarheid

veranderde van gedachten

bevallen

schilderen

luiers verschonen

kinderwagen

geraden

ticket

meen

veel te gek



*verloskundige verloskundige

*Nederlander

Nederlander

De post - Ziektekostenverzekering

verzekerd

zorgkosten

nagedacht

uitgebreider

pakket

tandarts

fysiotherapeut

website

*basispakket

18

basispakket

Monica en Els - Consultatiebureau

heb haast 

koortsig

prik

bedplassen

huilen

instelling

bril

hartstikke

cool

*consultatiebureau consultatiebureau



Les 9 Geschiedenis en geografie 

(1)
Kaart met provincies

oosten

Op het schoolplein - Nationaliteiten

gastarbeiders

expats

koloniën

zelfstandig

koninkrijk

nationaliteit

gevlucht

Even langs schoonvader - Herinneringen 

aan de oorlog
* oorlog 1940

194551945

54

windstil

helblauwe

hemel

beelden

herinner me

rookwolken

gebombardeerd

bezet

bonnen

Hongerwinter

verschrikkingen 

bevrijding

duidelijk

Joden

concentratiekampen

verschrikkelijk

onderduiken

onvoorstelbaar

dagboek

eendjes

Les 10 Geschiedenis en 

geografie (2)Op het schoolplein - Auto of openbaar 

vervoer

studiedag

pech

onderweg

files

vertragingen

wisselstoringen



bovenleidingen

vierkante

wielen

bladeren

rails

overdrijf

hooguit

spookrijders

* radiozenders radio

Even langs schoonvader - Overstroming

stormen

plaag

flauw 

voorspellen 

volle maan 

duinen

overstroming

verdronken

veilig

Les 11 Onderwijs en opvoeding 

(1)
Op het schoolplein - Kinderen en televisie

mezelf

hou in de gaten

rare

geweld

overgewicht

*kijkwijzer kijkwijzer

6
12

Op het schoolplein - Ouderbijdrage

* vrijwillige ouderbijdrage

30100

basisscholen

subsidie



overblijven

verplicht

vrijwillige

voortgezet onderwijs

Monica en Els - Ouderavond

ouderavond

* voortgezet onderwijs

idee

verantwoordelijkheid

schooladvies

toets

ontwikkelt

zenuwachtig 

informeert

spannend

lokaal

huiswerk

opblijven

vakken

rapport

Les 12 Onderwijs en opvoeding 

(2)
Achterstandswijk

schoon

vuilniszakken

kauwgom

blikjes

negatief

tweeverdieners

eengezinswoningen

ruimte

scholengemeenschap

benieuwd

naar hun zin

taalontwikkeling

verstaan

solliciteert

inspectie

*zwarte scholen

zwarte scholen



*achterstandswijk

Op het schoolplein - Leerplichtambtenaar

vlechten

gekke

jurken

wintersport

voorjaarsvakantie

toestemming

heus

vriendjespolitiek

valt mee

leerplicht

* leerplichtambtenaar

517
leerplichtambtenaren

* vakantiespreiding

vakantie

Even langs schoonvader - 

Generatieconflict

enthousiast

kleindochter

opgroeien

schelen

ruzie

generatieconflict

jeugd

* wederopbouw 1946

Marshalhulp

grootbrengen

huishouding

bromfietsen

feesten

seks

dienst 

fatsoenlijk

hasj

marihuana

respect

planeet



tatoeages

piercings

geëmancipeerd

Les 13 Staatsinrichting en 

rechtsstaat (1)
Recht op een eigen mening?

privé

spelletjesprogramma

geadopteerd

zoiets

verboden

adoptie

homo’s

recht

behandeling

hetero’s

verbieden

buitenlanders

allochtonen

emmer

bezem

vat op

lastig

doe kwaad

buitenlandse

collega’s

steun

*homohuwelijk 2001
homohuwelijk

*discriminatie

discriminatie

Meldpunt

Op het schoolplein - 

Gemeenteraadsverkiezingen

stemmen

gemeenteraad

stembureau

stempas

defensie



* gemeenteraadsverkiezingen 18

identiteisbewijs

Even langs schoonvader - Prinsjesdag

onbeleefd

aanzet

gouden koets

sprookje

parlementaire

heus

nieuwjaarsdag

politiek

vergadering

zich zorgen over maakt

terrorisme

criminaliteit

milieu

Ridderzaal

rare

hoeden

blauwe stoelen

zetels

leden

politieke partijen

groepen

coalitie

oppositie

steunen

kabinet

kritiek

gauw

saaie

vertegenwoordigers

wetten

koffer

miljoenennota

plannen

schatkist

defensie

cultuur

*troonrede

Troonrede



*Wilhelmus Wilhelmus

80

Les 14 Staatsinrichting en 

rechtsstaat (2)
De post - Duurzaam

duurzame

toekomst

kandidaten

vooruit denken

asfalt

openbaar vervoer

De post - Incasso

boete

wegens

ontvangen

bedrag

overmaken

deurwaarder

hoogachtend

*bebouwde kom bebouwde kom

50

*gerechtelijke incasso

gerechtelijke incasso

Op het schoolplein - Aangifte bij de 

politie

ontdek

kwijt

markt

zakkenrollers

blokkeren

honkbalknuppel

lenen

rechter

bedenk

reservesleutel

visitekaartje



stom

jaszak

*aangifte doen

aangifte

Les 15 Instanties (1)
Arend en Monica - Gemeentelijke 

basisadministratie

gemeentehuis

uittreksel

Bevolkingsregister

ingeschreven

Gemeentelijke Basisadministratie

Burgerlijke Stand

De post - Verlenging verblijsvergunning

geldigheid

* verblijfsvergunning

verlenging

verblijfspas

bepaalde tijd

bewijsstukken

akte van geregistreerd partnerschap

samenlevingscontract

burgerservicenummer

partner

recent

bewijs

uittreksels

brengen in rekening

leges

*zelfstandige verblijfstitel

afhankelijke verblijfstitel

zelfstandige verblijfstitel

Even langs schoonvader - Politie en 

brandweer

stinkt



rook

brand

met je neus bovenop [er met je neus 

bovenop staan]

spannen

brandweer

linten

publiek

afgelopen

etagewoning

uitgebrand

oorzaak

toevallig

alarmnummer

aangestoken

gekken

opzettelijk

in de fik steken 

verzekering

strafbaar

uitbetaald

gevangenis

*identiteitsbewijs

identiteitsbewijs14

Les 16 Instanties (2)
Evert en Monica - Drie jaar getrouwd

meegenomen

Chinees

restaurant

heft

proost

gezondheid

liefde

getwijfeld

rechten

dringende

gevallen

mishandelt

zelfstandige

herkansing

rijsttafel

trek

onverbeterlijk

onderwerp

trouwdag



*Bureau voor Rechtshulp

Bureau voor Rechtshulp

*besnijdenis Besnijdenis

De post - Ombudsman en Rijksoverheid

overheid

ombudsman

onder uw aandacht brengen

spotjes

bouwvergunning

bijstandsuitkering  تمنح Bijstandsuitkeringو أإلعانة أإلجتماعية 

للؤلشاص ألذين ليس لهم حق ألحصىل علً أي إعانة 

أخري، مثآل ألنهم لم يقىمىا بمزاولة أي عمل و ال يعانى 

.من ألمرض

opgave van reden 

folder

klachten

*Postbus 51 Postbus 5151

08008051

vragen@postbus51.nl
51

51

Even langs schoonvader - Op het huis 

passen

sleutel

leeghalen

planten

lamellen

valt op

inbrekers

tijdklok

opa


