
Studietips vak Engels 
Woordjes en zinnen leren 

Hieronder geven we een aantal manieren waarop je woordjes en zinnen 

kunt leren. Tip: gebruik meerdere manieren dan blijft het beter hangen en 
begin ten minste een week van te voren met leren. Iedere dag 20 

minuten zou voldoende moeten zijn. 
• Overschrijven  

• Voor jezelf een SO maken 
• Een ander een SO voor je laten maken 

• Hardop leren 
• Afdekken, en dan goed woord of goede zin opschrijven en 

vervolgens natuurlijk controleren of je het goed hebt. 
• Wrts (overhoorsite www.wrts.nl waar je account kunt aanmaken) 

• Je laten overhoren. Schrijf wel de antwoorden op een blaadje, het is 
een schriftelijke overhoring. 

• Kaartjes maken: voorkant Engelse zin of Engels woord, achterkant 
de Nederlandse vertaling. Als een woord of zin er goed in zit, leg je 

kaartje aan de kant, net zo lang totdat je alles weet. 

• Woordjes die met elkaar te maken hebben in een mindmap of 
woordwolk bij elkaar zetten. 

 
PIF Leren TTO 

 
Doel: De Engelse betekenis en spelling kennen van de Engelse woordjes . De 
SO’s en toetsen worden schriftelijk afgenomen.  

 

1.     Uitleg P.I.F. (Personal Idiom File=woordjeslijst): 
4 kolommen: 

Kolom 1: word: vul hier het Engelse woord in waar je meer over wilt weten 

Kolom 2: Meaning: vul hier de Engelse betekenis van het woord in. 
Kolom 3: Use: Schrijf een voorbeeld zin op, waardoor de betekenis van het woord 

duidelijk wordt.  
Kolom 4: Schrijf woorden die met het woord te maken hebben. Bv: Apple is het pif 

woord, Tree and Pie op.  
Optie: Kolom 5→ Nederlandse vertaling. (Zelf toevoegen) 

  
2.     Lees de tekst door en schrijf alle moeilijke woorden in de kolom ‘words’ van je 

P.I.F. Zoek vooral naar zelfstandigenaamwoorden (nouns), werkwoorden 
(verbs) en bijvoeglijke naamwoorden (adjectives). Op de toets worden er maar 
25 gevraagd. 

3.     Zoek de Engelse betekenis op. Gebruik hiervoor een Engels-Engels 
woordenboek. 
suggesties: www.ldoceonline.com    of een van de volgende woordenboeken: 

http://www.wrts.nl/
https://mail.2college.nl/owa/redir.aspx?SURL=cJvjkqgFoNYF1ua2yDxKwZclg1q2yjJ5EeLIKsex-XXGYD49IBDSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBsAGQAbwBjAGUAbwBuAGwAaQBuAGUALgBjAG8AbQAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ldoceonline.com%2f


- Oxford paperback dictionary and thesaurus  
- Cambridge paperback English dictionary  
- Oxford mini dictionary and thesaurus  
- Merriam Webster dictionary app (gratis) 

4.     Vraag jezelf af of je de Engelse betekenis begrijpt. Begrijp je het niet zoek het 
Nederlandse woord op + betekenis, dan zal je de Engelse betekenis beter 
begrijpen. Nederlands blijft toch je moedertaal. 

5.     Vul je P.I.F. verder aan. Teken desnoods een kolom erbij voor de Nederlandse 
vertaling om het allemaal beter te begrijpen. 

6.  Twijfel je of je PIF in orde is? Upload je PIF naar OneNote en vraag de docent er 
naar te kijken. 

7.     Nu ga je de PIF leren. Dit doe je met pen en papier. Hieronder enkele 
suggesties: 

• Overschrijven  

• Voor jezelf een SO maken 
• Een ander een SO voor je laten maken 

• Hardop leren 
• Afdekken, en dan goed woord of goede zin opschrijven en 

vervolgens natuurlijk controleren of je het goed hebt. 

• Je laten overhoren. Schrijf wel de antwoorden op een blaadje, het is 
een schriftelijke overhoring. 

• Kaartjes maken: voorkant Engelse zin of Engels woord, achterkant 
de Engelse betekenis, een voorbeeld zin en/of verwante woorden. 

Als een woord er goed in zit, leg je kaartje aan de kant, net zo lang 
totdat je alles weet. 

• Woordjes die met elkaar te maken hebben in een mindmap of 
woordwolk bij elkaar zetten. 

 

8. Oefen niet langer dan 20 minuten per dag. Doe dit wel minstens 5 keer in de 
week. Zorg dus dat je PIF een week voor de toets helemaal af is met andere 
woorden begin dus op tijd en plan goed in wanneer je gaat leren. 
Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van een P.I.F. 
  
Belangrijk: de toetsen en so’s zijn schriftelijk, dus is het belangrijk dat je ook 
schriftelijk leert. Als je mondeling leert leer je niet hoe je  het woord spelt en dat 
is wat we van je vragen op de toetsen en so’s! 
  



PIF for TTO students 
 
WORD MEANING USE ASSOCIATED 

WORDS 
(examples) 

prison a place where 
criminals are locked 
up. 

The criminal is in 
prison. 

criminal, locked-up, 
behind bars, police, 
jail 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 
 

Andere tips om je Engels te verbeteren 

Om de Engelse taal goed te leren is het belangrijk veel en op veel 
verschillende manieren met de taal bezig te zijn. Hieronder geven we een 

aantal tips. 
• Kijk Engelse series op Netflix en zet de Nederlandse ondertiteling of 

de Engelse ondertiteling aan. Probeer actief te kijken door nieuwe 
woordjes in een schriftje te schrijven of door af en toe ook een zin 

of woord na te spreken. Je verbetert zo ongemerkt je uitspraak, je 
luistervaardigheid en vergroot je woordenschat. 

• Kijk Engelse televisie bijvoorbeeld BBC of MTV. 
Probeer actief te kijken door nieuwe woordjes in een schriftje te 

schrijven of door af en toe ook een zin of woord na te spreken. Je 
verbetert zo ongemerkt je uitspraak, je luistervaardigheid en 

vergroot je woordenschat. 
• Lees Engelse boeken, tijdschriften, en artikelen op internet. Lees 

vooral boeken die je leuk vind! 

• De site www.ego4u.com  biedt ook veel extra (oefen)materiaal  
zoals spelletjes/weetjes, Engelse muziek en cultuur, en kun je echt 

op jouw niveau extra oefenen.  
• Interessante sites zijn ook: www.digischool.nl,  

www.engelsklaslokaal.nl , www.juffrouwengels.nl, 
www.meestergijs.nl   

 

http://www.ego4u.com/
http://www.digischool.nl/
http://www.engelsklaslokaal.nl/
http://www.juffrouwengels.nl/
http://www.meestergijs.nl/

