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Hoe zeg en schrijf je jaartallen in het Engels? Wanneer gebruik je wrong en 

wanneer wrongly? Is het to do an exercise of to make an exercise? Hoe geef je 

op een vriendelijke manier instructies? Wat is het verschil tussen it’s en its? Is 

het Engelse syllabus wel hetzelfde als het Nederlandse syllabus? Hoe vertaal je 

keuzevak naar het Engels? En inhaalles? En proefexamen? Hoe kun je je uitspraak 

van het Engels nog beter maken?

Op deze en vele andere vragen geeft de praktische gids Hello Class! een concreet 

en helder antwoord. Dat antwoord is bovendien altijd gebaseerd op authentiek 

tekstmateriaal en op de realiteit van het gesproken Engels. Dat leidt vaak tot 

verrassende inzichten. Gebruikers van deze gids zullen vaak stoten op iets ‘nieuws’, 

op informatie die niet in de traditionele (school)grammaticaboeken te vinden is. 

En ze zullen ongetwijfeld aangespoord worden om te re� ecteren over hun eigen 

classroom English.

 Hello Class! wil leraren Engels, CLIL-leraren en docenten uit het hoger onderwijs 

die hun opleidingsonderdeel in het Engels doceren helpen bij het verbeteren van 

hun taalgebruik in hun lessen of colleges.

Johan Strobbe is taaldocent aan het Instituut voor Levende Talen van de 

KU Leuven. Hij doceert zakelijk en juridisch Engels aan de KULAK en is ook 

praktijklector aan de Speci� eke Lerarenopleiding van de KU Leuven.
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Voorwoord

In Vlaanderen wordt steeds meer lesgegeven in het Engels. In het 
secundair onderwijs staat het Engels al heel lang als vak op het curricu-
lum en is het naast het Frans de sterkst onderwezen vreemde taal. In het 
hoger onderwijs geven een aanzienlijk aantal professoren en docenten 
een deel van hun cursus, of zelfs een gehele cursus, in het Engels. Sinds 
september 2014 is het in het secundair onderwijs ook toegelaten om 
vakken als economie, aardrijkskunde of geschiedenis in het Engels te 
geven. Dat heet CLIL (Content and Language Integrated Learning), en 
kan maar worden ingevoerd onder strikte voorwaarden, maar ook hier 
stellen we vast dat heel wat CLIL-scholen opteren voor het Engels als 
onderwijstaal. 

Van alle docenten en leerkrachten die hun vak in het Engels geven, of 
die Engels als vak geven, wordt een erg hoog niveau van Engelse taal-
vaardigheid vereist. Het is immers essentieel dat zij hun lesinhouden op 
een bevattelijke manier aan hun leerlingen/studenten kunnen overbren-
gen en dat zij op een vlotte manier in interactie kunnen treden met die 
leerlingen/studenten. Eén aspect van dat lesgeven in een andere taal 
wordt vaak over het hoofd gezien of als vanzelfsprekend beschouwd: 
de taal die je nodig hebt om het klasgebeuren te organiseren. Dit omvat 
de typische uitdrukkingen, woorden en constructies die je als docent 
nodig hebt om de leerlingen bijvoorbeeld in groepen aan het werk te 
zetten, hen duidelijke instructies te geven, aan te geven dat de tijd voor 
de opdracht verstreken is, of heldere toetsopdrachten te formuleren. In 
het Engels hanteert men hiervoor de term Classroom English. Is het “to 
do an exercise” of “to make an exercise”? Hoe vertaal je werkvorm, de 
leerlingen in groepjes zetten, de juiste optie kiezen? Dit boek geeft de 
juiste antwoorden.

Het is de grote verdienste van Johan Strobbe dat hij in dit boek leer-
krachten gidst doorheen de wondere wereld van het Classroom English. 
Wie dit boek doorneemt, zal zichzelf ongetwijfeld betrappen op foutieve 
letterlijke vertalingen vanuit het Nederlands, en zal daardoor de helder-
heid van zijn/haar instructietaal, en dus de kwaliteit van het onderwijs in 
het Engels, gevoelig verhogen. Johan Strobbe is hiervoor “the right man 
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HELLO CLASS!8

in the right place”: hij is zelf docent Engels, is werkzaam in secundair én 
hoger onderwijs, observeert jaarlijks tientallen lessen Engels én hoort 
dus welke fouten tegen het Classroom English met de regelmaat van de 
klok worden gemaakt. Hij kent de noden van leerkrachten op dit vlak als 
geen ander. Daarom: bedankt, Johan, voor dit waardevolle werk! Dit is 
een boek dat lezers herhaaldelijk zullen beetnemen om weer eens iets 
op te zoeken of te controleren. Dit is een boek waarvan je snel zegt: Use 
it! Don’t lose it!

Kris Van den Branden
Faculteit Letteren KU Leuven 
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INLEIDING

Dit boek is een gids voor wie lesgeeft in het Engels. Het is bedoeld voor 
leerkrachten Engels, voor CLIL-leraren in het middelbaar onderwijs en 
voor docenten in het hoger onderwijs die hun opleidingsonderdeel in 
het Engels doceren. 

Deze publicatie wil noch een spraakkunst noch een naslagwerk zijn 
over de uitspraak van het Engels. Het is ook geen referentiewerk voor 
academisch Engels. Daarvoor bestaan andere, uitstekende publicaties. 
Bij de samenstelling van deze gids heb ik de nadruk willen leggen op het 
classroom English, op een aantal standaardfrasen die in lessituaties erg 
vaak voorkomen: hoe begin je een les? hoe kun je je verontschuldigen? 
hoe doorloop je een presentatie? hoe geef je instructies? Daarbij ligt 
de klemtoon op de gesproken taal. Gesproken Engels verschilt vaak 
van het standaard Engels zoals het beschreven wordt in traditionele 
schoolboeken en -grammatica’s. Door me te baseren op corpusdata en 
een aantal grammatica’s die Engels in conversaties beschrijven hoop ik 
voor een frisse, andere aanpak te hebben gezorgd.

Voor het oplijsten van een aantal standaarduitdrukkingen classroom 
English heb ik me o.a. laten inspireren door de publicaties van Hughes 
en Moate (2007) en Laponder en Swennen (2012). Maar de meeste 
inspiratie heb ik gehaald uit de talloze observaties van lessen van mijn 
studenten uit de Specifieke Lerarenopleiding, van CLIL-leraren en van 
moedertaalsprekers van het Engels. Het Engels is niet altijd even makke-
lijk en vaak heb ik moeten vaststellen dat mijn Nederlandstalige studen-
ten en collega’s in dezelfde valkuilen struikelen: let’s make some exer-
cises (i.p.v. let’s do some exercises), how do we call this? (i.p.v. what do 
we call this)... In CLIL-lessen kwamen dikwijls dezelfde uitspraakfouten 
terug: determine, interpret, occur, analysis... ik heb ze talloze keren ver-
keerd uitgesproken gehoord. Voorts krijg ik geregeld vragen van colle-
ga’s die op zoek zijn naar het juiste woord: hoe zeg je ‘examenspreiding’ 
in het Engels? Hoe vertaal je ‘herexamen’? In deze publicatie heb ik een 
antwoord willen geven op deze en andere vragen. Die antwoorden zou 
de lezer makkelijk moeten kunnen vinden door de alfabetische orde-
ning van een aantal lemmata. Een manier om deze gids te gebruiken 
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HELLO CLASS!10

is hem raadplegen als een soort woordenboek of referentiewerk. Toch 
wil ik de lezer aansporen om de hele publicatie door te nemen. Hier en 
daar wacht wellicht een verrassing: zeggen ze dat zo? Of: dat heb ik in 
al die lessen blijkbaar niet helemaal correct geformuleerd. Of: dat had ik 
minder direct kunnen formuleren.

Hoewel deze handleiding in de eerste plaats focust op gesproken 
Engels maak ik toch een aantal zijsprongen naar de geschreven taal. We 
communiceren nu eenmaal met onze leerlingen en studenten ook via 
PowerPointpresentaties, e-mail en elektronische leerplatformen. Ook 
hier heb ik me laten leiden door de noden die ik bij studenten en colle-
ga’s heb vastgesteld. 

De lezer zal bij het gebruiken van deze gids merken dat er vaak gewezen 
wordt op collocaties. Dat zijn woorden die vaak samen voorkomen, die 
zich als het ware goed voelen in mekaars gezelschap. Door collocaties 
te gebruiken klinkt je taal natuurlijker en authentieker. Voorts wijs ik dik-
wijls op verschillen tussen Brits (afgekort als BrE) en Amerikaans Engels 
(AmE). Het spreekt vanzelf dat dit nooit een waardeoordeel inhoudt. Het 
gaat immers om twee gelijkwaardige varianten. In elk geval zou ik me 
als lezer niet te veel zorgen maken over eventuele verschillen tussen 
die twee varianten. De interferentie tussen de twee is groot en boven-
dien evolueren we meer en meer naar een soort internationaal Engels 
of Globish. 

Met Globish is niets verkeerd, met Dutchisms daarentegen wel. Deze 
publicatie wil je helpen bij het vermijden van ‘Nederengels’. Ik hoop ook 
dat ze je aanspoort om te reflecteren over je taalgebruik en vooral dat ze 
mee kan zorgen voor een natuurlijke en dynamische talige aanpak in je 
lessen of colleges.

Johan Strobbe, februari 2015
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- A –

aanmoediging – encouragement

Keep going! Don’t just stop there. 

Have a try!

Come on, have a go!

Don’t be shy! Put your hand up if you know the answer.

Make / have / take a guess. (take is AmE)

Let me see if you can guess.

Je kunt je leerlingen of studenten ook aansporen of uitnodigen to make 
an educated guess. Daarbij is de kans groot dat ze goed raden, want hun 
antwoord is gebaseerd op redenering en voorkennis. Het tegenover-
gestelde is a wild guess.

 » Zie ook feedback

aanvraag – application

Een beurs aanvragen vertalen we als to apply for a scholarship. De aan-
vrager is in het Engels the applicant. 

Applicant kan ook ‘sollicitant’ betekenen. Solicitant bestaat niet in het 
Engels. ‘Solliciteren’ is to apply for a job. Ook to solicitate is geen bestaand 
werkwoord, to solicit bestaat dan weer wel, maar als je zegt I’m soliciting 
again, zeg je waarschijnlijk iets totaal anders dan wat je bedoelt! (De defi-
nitie van to solicit uit Longman Dictionary of Contemporary English: to 
offer to have sex with someone in exchange for money.)
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HELLO CLASS!12

aanwezigheid (in de les) – attendance

His attendance at school was only sporadic.

I’ll just take / check attendance. 

Het werkwoord is to attend: to attend school / classes, maar aanwezig zijn 
vertaal je het best als to be here / present: Is Sophie present? Is she here? 
Nice to see everybody’s here. 

Niet-aanwezigheid op school of voor een les kunnen we vertalen als 
absenteeism. 

adjectieven en bijwoorden – adjectives and adverbs

Gebruik bij werkwoorden een bijwoord. Engelse adverbs worden heel 
vaak gevormd door ly toe te voegen bij het adjectief: quickly (quick + ly) / 
immediately (immediate + ly).

Enkele voorbeelden:

You answered too quickly. (Vgl. a quick answer – quick is hier een 
adjectief voor het zelfstandig naamwoord answer.)

Is that spelt / spelled correctly? (Vgl. correct spelling)

Try to write clearly. (Vgl. clear writing)

Let’s do things differently today. (Vgl. That is quite a different matter.)

Bij to be gebruiken we een adjectief: Be careful (be carefully) / That was 
quick (that was quickly).

Onthoud ook dat sommige bijwoorden dezelfde vorm hebben als het 
adjectief: fast (fastly), still, straight, early en long. Dat geldt ook voor hard 
in de betekenis van het Nederlandse hard: I’m really pleased with you all, 
you really worked hard today. Hardly betekent nauwelijks. Zeg dus niet: 
We have worked hardly today op het eind van een les waarin je leerlin-
gen uitstekend gewerkt hebben!
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In informeel, gesproken Engels wordt soms weleens de vorm van het 
adjectief gebruikt bij een werkwoord: You answer too quick (i.p.v. 
quickly), I know you’ll do good on the test (i.p.v. well).

Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat good het adjectief is, well het bijwoord. 
Als je leerlingen prijst of aanmoedigt, zeg je very good en niet very well. 
Very well gebruik je om instemming te laten blijken, bijvoorbeeld tijdens 
een vergadering: Very well then, I accept.

advies – advice

Let op de spelling en uitspraak. Het zelfstandig naamwoord is advice 
([ədˈvaɪs]). Het werkwoord is to advise ([ədˈvaɪz]).

Advice is ontelbaar (uncountable), je kunt dus niet zeggen advices of an 
advice. Vertaal raadgevingen gewoon als advice – dus in het enkelvoud – 
of als suggestions: She didn’t listen to her teacher’s advice / suggestions.

Er zijn talloze manieren om leerlingen en studenten advies te geven: 
Here’s what I suggest / Here’s what you can do / Why don’t you… / What 
about… / How about… / Have you thought about… / Here’s what I think you 
should do…

Het courantste modale werkwoord om advies uit te drukken is should.

 » Zie should

 » Zie ook verplichting

afkortingen - abbreviations

For example en for instance zijn correcte vertalingen van bijvoorbeeld. 
For instance is iets minder formeel dan for example en komt vaker voor 
in gesproken Engels. In geschreven Engels worden ze soms verkeerd 
afgekort als f.e. of f.i. Die afkortingen bestaan echter niet in het Engels, 
of ze hebben een andere betekenis (FE: further education). De enige 
correcte afkorting voor for example is e.g., van het Latijnse exempli gratia. 

Nr. is niet de afkorting van number, maar van near. Voor getallen gebruik 
je No. of no. (bv. Mozart’s piano concerto No. 21). 
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afstuderen – to graduate

He graduated from the University of Leuven in 2012.

Iemand die afstudeert, is a graduate. Let op het verschil in uitspraak 
tussen het werkwoord en het zelfstandig naamwoord. 

 a graduate: [ˈgræʤʊət]

 to graduate: [ˈgræʤʊeɪt]

Let ook op de voorzetsels die bij graduate passen: to graduate from 
university, a graduate of the London School of Economics, a graduate in 
engineering.

Een student die zijn studies niet afwerkt, noemen we a dropout. Het werk-
woord is to drop out: Where’s Suzanne? She didn’t drop out, did she?

agenda – diary

You can write today’s topic in your diary.

Het Engelse agenda wordt gebruikt bij vergaderingen (What’s on the 
agenda today?) of slaat op een lijst van problemen of onderwerpen die 
een regering moet behandelen. In Engelse scholen noteren leerlingen 
het lesonderwerp en/of de doelstellingen vaak in een topic file of objec-
tives file.

(niet) akkoord gaan – (dis)agreement

Agreement is het Engels voor akkoord gaan. Niet akkoord gaan noemen 
we disagreement. (Dis)agreement kun je op verschillende manieren uit-
drukken, gaande van mild (dis)agreement tot strong (dis)agreement. 

Enkele voorbeelden van hoe je akkoord kunt gaan. Veel hangt ook af 
van de intonatie waarmee je de dingen zegt:

That’s (quite) right / true.

Yes, I (entirely / absolutely) agree.
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A 15

You have a point there.

Good thinking!

Absolutely!

Exactly!

Right!

Can we all agree on this? (Agree ‘colloceert’ met verschillende voor-
zetsels, to agree on something betekent een gezamenlijk standpunt 
innemen.)

In gesproken Engels hoor je zelfs vaak I know om ‘agreement’ uit te 
drukken.

Enkele frasen die disagreement uitdrukken:

I disagree. (In vergaderingen kan zo’n uitdrukking nogal direct 
klinken. Vandaar dat native speakers ze zullen verzachten door er 
bijvoorbeeld I’m afraid aan vooraf te laten gaan.)

I can’t agree.

I don’t think that’s right.

Actually / In fact, I think that…

I am not so sure about that.

I see your point, but…

Don’t you think though that…

Do you really think that…

Uitdrukkingen zoals Rubbish! Nonsense! Never! You can’t be serious! zijn 
heel sterk en horen zelden thuis in een leslokaal.
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al – already / yet

Het Nederlandse ‘al’ kun je vaak vertalen als already: They had already 
finished all the exercises before the bell rang. In negatieve zinnen gebruik 
je (meestal) yet: They hadn’t finished the exercise yet.

In vragen kan zowel already als yet voorkomen, maar er is wel een ver-
schil in betekenis. Bij een neutrale vraag gebruik je het best yet: Have 
you finished the exercise yet? 

Have you already finished the exercise? is niet zo’n neutrale vraag. Het 
kan betekenen dat je verwacht (of zelfs weet) dat dat inderdaad zo is. 
Een harde werker in de klas is al vroeg klaar met een oefening, je stapt 
naar haar toe en vraagt: Have you already finished exercise 5? Yes, then 
you can move on to exercise 6 on the next page. Er is nog een tweede 
interpretatie van Have you already finished…? waarbij je verbazing uit-
drukt: ben je echt nu al klaar?! Have you already finished? That was quick! 
Je kunt je verbazing nog sterker uitdrukken door already achteraan in de 
zin te plaatsen: Have you finished already? That was quick!

Let op de spelling van already! All schrijven we met een dubbele l. In 
samenstellingen schrijven we altijd een enkele l: already, always, also, 
alright…

alsjeblieft / alstublieft – there you are / please

Here you are / There you are / Take this please (als je iets geeft)

Please (als je iets vraagt)

Native speakers gebruiken heel vaak please bij een vraag of imperatief, 
bijvoorbeeld: Pass these handouts round, please / Please be quiet! In de 
klas zeg je ook vaak please om een student aan te duiden: Exercise 4. 
Yes, Peter, please / Florence, next sentence, please.

Veel hangt natuurlijk af van de situatie. Please kan ook behoorlijk infor-
meel klinken, bijvoorbeeld als je geïrriteerd bent als iemand zich niet 
netjes gedraagt: Simon! Please!
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A 17

aula – lecture hall

The students entered the lecture hall in silence. 

Het woord aula bestaat niet in het Engels. 
Soms wordt auditorium gebruikt, maar 
dat woord slaat meestal op een zaal waar 
concerten of toneelstukken plaatsvinden. 
Gebruik dus het best lecture hall, lecture 
room of lecture theatre als vertaling voor 
het Nederlandse aula. 
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