
SSL Woordenlijsten Engels havo: deel 1

Om je te helpen bij het leren van de woordenlijsten, hebben we (een deel van) de woorden uit
de lijsten in WRTS gezet. WRTS is een online programma waarmee je woordjes kunt
overhoren.
Hoe gebruik je WRTS?

– Maak een account aan bij WRTS en log in.
∘ Er zijn verschillende pakketten beschikbaar, waaronder een gratis variant. Op deze

pagina kun je vergelijken en bepalen wat voor jou de meest interessante optie is.
– Ga naar de WRTS-lijsten van SSL.
– Klik in het menu 'Gedeelde mappen' op jouw vak. Open een van de lijsten en klik daarna

op overhoren.
– Omdat sommige lijsten erg lang zijn, hebben we deze opgesplitst. Zo kan je ook met

kleinere groepjes woorden oefenen, wanneer je even een half uurtje tijd hebt. Wat is
belangrijk om in ieder geval voor de Examencursus te oefenen?
∘ Focus als eerste op de signaalwoordenlijst (of signaalwoordenlijst essentials, als die er

is voor jouw vak). Deze woordenlijst bevat de belangrijkste signaalwoorden om voor de
cursus te leren. De verbanden die bij de signaalwoorden horen, zijn belangrijker om te
weten dan de precieze vertaling.

∘ Daarna is het heel nuttig om eens naar de basiswoordenlijst te kijken. Deze bevat de
meest voorkomende woorden van de afgelopen eindexamens.

Signaalwoorden

Uitbreiding / Opsomming
also ook
and en

vooral belangrijk wanneer het aan het begin van
de zin staat

as well as evenals
besides, bovendien (met komma!)

He was late. Besides, he did not do his work.
both … and … zowel … als …
even zelfs (a, b, zelfs c)
first, second, third eerste, tweede, derde
furthermore bovendien
in addition bovendien
indeed sterker nog (2e argument = meer van ’t zelfde)

I like the film. Hugh Grant is good looking.
Indeed, he has the most beautiful blue eyes!
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Uitbreiding / Opsomming (vervolg)
in fact* sterker nog

He was angry. In fact, he was absolutely furious.
moreover bovendien

I like this film. The script is nice.
Moreover, Hugh Grant is very goodlooking.

neither … nor … noch … noch …
not only …… but also niet alleen …… maar ook
or of

vooral belangrijk wanneer het aan het begin van
de zin staat

too ook
what is more bovendien
(mean)while* ondertussen (als in: ondertussen gebeurt het

tegenovergestelde)

Reden / Oorzaak
after all tenslotte

He got a promotion. After all, he works hard!
as daar, omdat.

As you were not there, I left a message
as a result of als gevolg van
because omdat
for want

We listened carefully, for he brought news of the
accident.

since aangezien
since it suggests … aangezien het suggereert …
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Tegenstelling
admittedly toegegeven, (tegenargument)
although, though ofschoon, hoewel
besides behalve (zonder komma!)

Besides you, nobody writes me.
but maar
by contrast daarentegen, als contrast
certainly, weliswaar (met komma, tegenargument!)
conversely daarentegen
despite ondanks
either … or … ofwel … of …
even so toch, desondanks.
however echter
in fact* feitelijk, eigenlijk (tegenargument)

Je zou denken … feitelijk zit het zo …

Let op: in fact kan ook een versterking/uitbreiding
zijn.
He was angry. In fact, he was absolutely furious.

in spite of ondanks
instead in plaats daarvan
nevertheless desalniettemin
now* nu
of course, natuurlijk (met komma, tegenargument!)
on the one hand … on the other enerzijds, anderzijds
rather eerder dan, in plaats van.

Would you like to go to the movies?
I would rather go to a restaurant.

still toch
sure, weliswaar (met komma, tegenargument!)
Sure, today the weather is good, but … Vandaag is het weer weliswaar goed, maar …
then again aan de andere kant
to be fair om eerlijk te zijn (tegenargument)
true, weliswaar (met komma, tegenargument!)
True, he has some good points too. Hij heeft weliswaar ook goede punten.
whereas terwijl

He earns a lot, whereas her income is poor.
(mean)while* ondertussen (als in: ondertussen gebeurt het

tegenovergestelde)
yet toch
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Voorwaarde
if als, indien
provided, providing mits, op voorwaarde dat
unless tenzij

Tijd / Volgorde
before voor
earlier vroeger
eventually uiteindelijk
initially aanvankelijk
in the past in het verleden
later later
now* nu
once zodra, toen eenmaal

Once he came home, he changed clothes.

ooit
Once he was rich, now he is poor.

once upon a time op een keer … er was eens …
present, present-day nu, tegenwoordig, vandaag de dag
today tegenwoordig, vandaag de dag
until totdat

Gevolg / Conclusie
as a result daarom
consequently met als gevolg
hence daarom, zodoende
in short kortom
so dus, daarom
that’s why daarom

He never works. That’s why he failed his exam.
therefore daarom
thus zo, op die manier, samenvattend.

Vergelijking
as if alsof
equally evenzeer, evenzo
likewise op dezelfde manier
similarly op dezelfde manier

Voorbeelden
for example bijvoorbeeld
for instance bijvoorbeeld
such as zoals

* Woord komt meerdere keren voor in de lijst.
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Functiewoorden
Vragen die hierbij horen
What function is paragraph X meant to
serve?

Wat is het doel van paragraaf X?

How does paragraph X relate to the
previous paragraph?

Hoe verhoudt alinea X zich tot de vorige?

How does this phrase relate to the previous
phrase?

Hoe verhoudt deze zin zich tot de vorige?

Bij al deze vragen gaat het om het verband tussen
twee stukjes tekst.

(zie functies/verbanden hieronder) (zie functies/verbanden hieronder)

Duidelijk maken (feiten, argumenten) Omschrijving functie
to make clear duidelijk maken Er wordt een situatie beschreven in de

alinea, waarbij naar één conclusie wordt
toegewerkt. Dit is het punt dat de schrijver
duidelijk wil maken.

to prove bewijzen
to point out wijzen op

Illustreren (voorbeeld)
to show aantonen In de voorafgaande alinea (of groter

tekstgedeelte) wordt een algemeen punt
gemaakt. Dus om het algemene punt
duidelijker te maken, wordt er een plaatje
in woorden bij gegeven. Bijvoorbeeld: de
gemiddelde temperatuur was laag deze
winter. Heel januari waren de straten
van Utrecht vol mensen die zich hadden
ingepakt met dikke sjaals, mutsen en
handschoenen.

to illustrate illustreren
to give examples voorbeelden geven
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Benadrukken (argumenten, redenen)
to stress benadrukken In de gevraagde alinea wordt nadruk

gelegd op het onderwerp waarnaar
gevraagd wordt. Dit kan de schrijver
doen door herhaling of door overdreven
woorden te gebruiken (bijvoorbeeld: “ik
was boos, wat zeg ik: woedend. Of nee,
furieus!”)

to emphasise benadrukken
to highlight uitlichten

Tegenspreken (tegenstelling, afzwakking)
to question in twijfel trekken Er is een tegenstellend verband te

ontdekken ten opzichte van eerdere
tekstgedeelten. In het Nederlands zou je
de zin met ‘maar’ beginnen.

to contradict tegenspreken
to criticise bekritiseren
to undermine ondermijnen
to present a different
perspective/put into
perspective

van een andere kant
bekijken

to tone down afzwakken

Analyseren (feiten, uitwerking)
to analyse analyseren Er wordt een objectieve omschrijving

of uitleg gegeven over een bepaald
onderwerp of idee. Vaak wordt dit over
een onderwerp gezegd dat men wil
onderzoeken of waarvan men wil weten
hoe het in elkaar zit.

to describe beschrijven
to outline beschrijven

Uitwerken (uitbreiding, opsomming)
to add toevoegen Er wordt een opsomming gegeven

van verschillende stukken specifieke
informatie (bijv. voorbeelden, redenen,
of verklaringen).

to elaborate uitbreiden
to list (reasons/
explanations)

(redenen/ verklaringen
opsommen)
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Ondersteunen (positief)
to praise prijzen Er wordt min of meer hetzelfde gezegd

als in vorige tekstgedeelten, maar dan
door een andere partij of met een sterker
argument. Vaak in een vergelijking met
de vorige alinea (maar kan ook in een
vergelijking met de Grote Lijn van de
tekst).

to support (onder)steunen

Andere functies
to explain uitleggen (redenen,

opsomming)
Let op: to explain why Uitleggen waarom iets

gebeurt, en die reden
moet er dan ook echt
staan. Heel vaak is dit een
fout antwoord, omdat de
reden er niet staat.

to modify aanpassen
(tegenargumenten,
afzwakking)

to introduce inleiden (voorbeeld, feiten,
onderwerp tekst)

to present (solutions) oplossingen aandragen
to summarise samenvatten (conclusie)
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