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Wat moet ik nu? - de woorden.

aan de hand van behoren conflict fel

aan de slag gaan behoren tot constant functie

aan de weet komen beïnvloeden contact gaan om

aanbieden bekende danig garanderen

aanbrengen beknopt dankzij gebeurtenis

aandachtig belang dat wil zeggen gebruik maken van

aangezien benodigde datgene gebruikelijk

aanleiding benoemen deel uitmaken van gebruiken

aannemen beoordelen degene gedachte

aanpassen bepaald deksel gedeelte

aantasten bepalen denken om gedurende

aantekening beperkt destijds gegeven

aantonen beredeneren dienen gelegenheid

aantreffen bereikbaar dienen als gelijktijdig

aanvankelijk bereiken dienen voor gemiddelde

aanwezig beschikken over dikwijls geregeld

aanwijzing beschrijven direct geschikt

achterblijven beseffen divers gesloten

achtereenvolgens beslist doel geval

actie besluiten doelstelling gevolg

actief bespreken door middel van gewicht

activiteit bestaan uit doordat gewoonlijk

adviseren besteden doorgaan gewoonte

afbeelding bestuderen doorlezen grondig

afgebeeld betekenis doorwerken gunstig

afgeven bevatten drogen halen

afhangen van bevestigen duidelijk maken hanteren

afhankelijk zijn van bevinden (zich) duwen helaas

afkorting bewering dwars herhaaldelijk

afsluiten bewijzen echter herkennen

afspreken bewust een rol spelen herkomst

afvragen bezighouden eenmaal herstellen

afwisselen bezitten effect hevig

afzonderlijk bijvoorbeeld efficiënt hierdoor

algemeen bladzij eigenlijk hoe

alleen maar blijk geven eigenschap hoewel

allerlei blijkbaar eindigen hoofdzaak

alsof blijken element hoofdzakelijk

artikel blijken uit enige hoogstens

aspect blok enorm hulpmiddel

basis bovendien enzovoort immers

bedenken bovenstaand erachter komen in aanraking komen

bedoelen breuk ervaren in beslag nemen

bedreigen bruikbaar evenals in het algemeen

beeld centraal eveneens in ieder geval

begrip combinatie eventueel in plaats van

behalve communicatie exact in staat zijn

beheersen communiceren experiment in tegenstelling tot

behoefte hebben aan compleet factor indelen

Dit zijn de woorden die in het programma Wat moet ik nu? aan de orde komen. Wil u de lijst 

aanvullen, of zijn er voorbeeldzinnen naar uw idee voor verbetering vatbaar? Laat het ons weten. Het 

programma kan eenvoudig aangepast worden. Wensen kunnen vaak al heel vlot worden 

gerealiseerd. Stuur uw bericht naar: info@visiria.nl
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indeling nogal passief telkens

indruk noodzakelijk periode tenslotte

informatie nota bene permanent terecht

inhoudsopgave noteren persoonlijk terwijl

initiatief nut plaatsen tevens

inmiddels nuttig poging tevergeefs

innemen officieel praktijk tevoren

interessant omheen praktisch tijdelijk

internationaal omkeren product tijdens

intussen omschrijving proefwerk tijdrovend

invloed omstandigheid profiteren tijdstip

inzicht omvang raad toekomst

inzien onafhankelijk raadplegen toelichten

karakteristiek ondanks reageren toestaan

kenmerk onder andere reden toestand

kennismaken onderdeel redenering toestemming

keus ondergaan reeds toets

klem onderling regel toevoegen

kritiek onderscheid regelen tonen

kritisch onderscheiden regelmatig tot slot

kwaliteit onderstaand relatief totaal

kwetsbaar onderverdelen in resultaat trouwens

laatst ondervinden risico lopen twijfelen

leerstof onderwerp rol spelen type

leiden ongeschikt ronduit typerend

letterlijk ongeveer ruim uitbreiden

maatregel onjuist ruw uitdrukken

manier onmiddellijk samenhangen uitdrukking

materiaal onnodig samenstelling uiteindelijk

matig onregelmatig samenvatten uiteraard

meerdere ontbreken schetsen uiterlijk

meest ontstaan scheuren uiterst

meestal ontwikkeling schotel uitgebreid

meetellen onzeker selecteren uitsluiten

merken oorspronkelijk situatie uitvoeren

met behulp van op zichzelf slechts uitzoeken

middel openbaar soort uitzondering

minderheid opleveren sprake zijn van uniek

minimaal oplossen stadium vandaar

minnetjes opmerken standpunt vanzelfsprekend

minst optreden steunen vaststellen

minstens opvallen stijl verantwoordelijkheid

modern orde stimuleren verband

moeilijkheid ordenen strak verbinding

mogelijk maken organisatie streven verdelen

mogelijkheid organiseren succes verdraagzaamheid

motief overblijven talloos verhinderen

nadat overbodig tamelijk verklaring

nadeel overeenkomst te maken hebben verlopen

naderen overige te voorschijn komen vermelden

nagaan overleggen techniek vermoedelijk

namelijk overschrijven tegelijkertijd veroorzaken

nauwelijks overtollig tegenkomen verplaatsen

nauwkeurig overvloed tegenover verplicht

negeren overzichtelijk tegenstelling verreweg
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verrichten voorbeeld weergeven zekerheid

verschil voordeel wegzetten zelfs

verspreiden voorkomen wellicht zich bezighouden met

verstaan onder voornamelijk werkelijk zo mogelijk

vervolgens voorstellen werkelijkheid zodat

verwarren voortaan werkstuk zogenaamde

verwerken voortdurend wijden aan zorgen voor

verzamelen voorwerp wijten aan zorgvuldig

verzameling voorzien wijze

verzinnen vormen wijziging

verzoeken vrijwel wisselen

via waarschijnlijk wisselend
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