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Woord vooraf 

Dit boek is bedoeld voor het onderdeel Engels van de MBO ICT opleiding ICT-

support (niveau 2 en 3). 

De uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het schrijven van dit boek sluiten aan bij 

die van het boek Beroepsgericht Nederlands voor ICT-support. Belangrijk voor de 

student op niveau 2 en 3 is dat onderwerpen in een boek aanspreken. Ook in dit 

boek is dan ook gekozen voor een bedrijfsomgeving in de ICT-branche. De student 

maakt kennis met het bedrijf vanuit diverse afdelingen, waarbij voorop staat dat de 

werkzaamheden ook voorkomen in de beroepstypering van de Medewerker ICT. 

Ook de structuur van dit boek loopt parallel aan die van Beroepsgericht Nederlands 

voor ICT-support. Een student op niveau 2 en in mindere mate op niveau 3 is een 

doener. Geen lange teksten en ondersteunende theorie, maar leren door te doen. 

Door het doen krijgt de student inzicht in de aard van de werkzaamheden en de 

samenhang tussen de verschillende onderdelen. 

Er is dus voor gekozen veel praktisch uitvoerbare opdrachten te maken, waarbij 

allerlei aspecten van Engels in ICT aan bod komen: in telefoongesprekken, in ge-

sprekken aan de balie van een Servicedesk, bij het schrijven van brieven, het lezen 

van handleidingen en instructies, het bestellen van onderdelen, enzovoort. 

 In het boek komen ook ‘Portfolio-opdrachten’ voor. Dit zijn opdrachten waar-

van wij denken dat ze gezamenlijk een overzicht geven van de competenties die de 

student heeft verworven. Deze opdrachten zijn te herkennen aan het pictogram. 

Ons advies is om de betreff ende opdrachten in ieder geval op te nemen in het port-

folio. Uiteraard staat het een ieder vrij om andere opdrachten te selecteren. 

De geluidsfragmenten die worden gebruikt in luisteroefeningen en opdrachten 

staan op www.brinkman-uitgeverij-mbopraktijk.nl, bij Studentenbestanden onder 

Beroepsgericht Engels voor ICT-support.

In de docentenhandleiding, die verkrijgbaar is bij Brinkman Uitgeverij, staan de 

antwoorden op de vragen en tips voor het werken met het materiaal. 

Ik heb met veel plezier aan dit boek gewerkt, met veel dank aan Richard Karsma-

kers en mijn collega’s die mij op vele fronten hebben bijgestaan. Ik hoop dat stu-

denten en docenten het met net zoveel plezier zullen gebruiken. Uiteraard sta ik 

open voor opmerkingen en suggesties ter verbetering van dit boek. 

Laura van der Linden, 

Gouda, voorjaar 2016 
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Inleiding 

De bedoeling van dit boek is dat je Engels leert door doen. Een vreemde taal leren 

doe je vooral door het gewoon te lezen, te spreken en te schrijven. Dat is de enige 

manier, buiten dat je in het land waar de taal gesproken wordt, gaat wonen en wer-

ken. 

We hebben situaties uitgezocht waarvan we denken dat jij daar als Medewerker 

ICT mee te maken krijgt. Dus niet hoe je in een winkel een broodje bestelt, maar 

hoe je bijvoorbeeld uitlegt dat het interne geheugen dat besteld is nog steeds niet 

binnengekomen is. We doen dit aan de hand van een voorbeeldbedrijf: ITworks. 

ITworks is een middelgroot bedrijf in Zoetermeer dat zowel binnen Nederland 

werkt als in het buitenland. In totaal zijn er 20 werknemers. Het bedrijf koopt en 

verkoopt computeronderdelen. Hiervoor zijn de afdelingen Inkoop en Verkoop 

verantwoordelijk. Daarnaast stelt ITworks complete confi guraties samen die ver-

kocht worden aan bedrijven en particulieren. Dit gebeurt bij de Technische dienst. 

Deze afdeling repareert en onderhoudt ook computers van klanten. Voor de on-

dersteuning van klanten is er een Helpdesk. Dezelfde afdeling zorgt voor de on-

dersteuning van gebruikers binnen het bedrijf. In het magazijn wordt de voorraad 

bijgehouden. De afdeling Administratie is verantwoordelijk voor het bijhouden van 

inkomende en uitgaande betalingen, bestellingen, orders, salarissen enzovoort. De 

leiding van het bedrijf is handen van de directeur, die ondersteund wordt door een 

secretaresse. 

Op de pagina hiertegenover zie je een schema van het bedrijf: het organigram. 

Bij de opdrachten in het boek kom je verschillende symbolen tegen:

 Je zult een gesprek moeten voeren in het Engels.

 Een stuk tekst lezen, de vragen erbij beantwoorden.

 Zelf een stukje tekst in het Engels schrijven.

 Je zult een aantal vragen moeten beantwoorden.

 Naar een tekst luisteren met vragen daarbij; de bestanden die erbij horen zijn 

per hoofdstuk genummerd en staan vermeld bij dit pictogram. De luisteroefenin-



gen vind je op www.brinkman-uitgeverij-mbopraktijk.nl bij Studentenbestanden, 

onder Beroepsgericht Engels voor ICT-support.

 Deze opdracht neem je op in een portfolio. Aan het eind van het boek heb je 

dan een verzameling opdrachten waarmee je aantoont dat je stof beheerst.

Om je te helpen bij het beantwoorden van de vragen is er vocabulaire opgenomen, 

met woorden en/of uitdrukkingen Nederlands – Engels of Engels – Nederlands. 
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1 Telefoneren 

Inleiding

In dit hoofdstuk maak je kennis met twee medewerkers van ITworks die niet het 

Nederlands als moedertaal hebben. 

Rachid Marapendogi is een Indiër van 38 jaar die sinds twee jaar in Nederland is. 

Zijn Nederlands is nog niet zo heel goed, dus hij grijpt nogal eens terug naar het 

Engels. Hij spreekt het echter met een redelijk zwaar accent, het is daarom soms 

wat lastig om hem te begrijpen. Hij heeft moeite met het verstaan van Nederlands 

als er te snel gesproken wordt. Hij hoort op de afdeling Techniek thuis.

Ook loopt er nog een stagiair uit Engeland rond op de afdeling Helpdesk, Sam 

Usher. Sam loopt een halfj aar stage in Nederland. Zijn Nederlands is al helemaal 

niet best. Een paar woorden verstaat hij wel, maar Engels is voor hem natuurlijk 

veel gemakkelijker. 

Hoe verloopt nu de communicatie via de telefoon en schriftelijk als je niet onze 

eigen taal kunt spreken? Misschien denk je: ‘Dat kan ik wel.’ Maar het is toch vaak 

lastiger dan het lijkt. Want wat is bijvoorbeeld de gewoonte als je iemand in het 

Engels aan moet spreken? Je zegt niet: ‘he you’ of zoiets. Ook in het Engels zijn er 

beleefdheidsvormen, nog wel meer dan in het Nederlands zelfs. Die zul je dus moe-

ten kunnen gebruiken en op hun waarde kunnen schatten. Ook onderaan een brief 

zet je niet zoiets als: ‘love and kisses’ als je een klacht indient over een bestelling die 

te laat aangekomen is. 

We besteden ook aandacht aan het vakjargon, de typische ICT-termen in het En-

gels. Waarschijnlijk kom je dan tot de ontdekking dat je daar al wel een en ander 

van weet. De een praat over een harde schijf, een ander zegt harddisk, terwijl er 

hetzelfde mee bedoeld wordt. Zo zijn er meer woorden en termen die we allang 

kennen. 

Voordat je een telefoongesprek in het Engels gaat voeren, moet je eerst een paar 

dingen weten. Je moet bijvoorbeeld weten hoe de verschillende afdelingen in het 

Engels heten. Stel dat je een klant wilt bellen en naar de administratie moet vragen. 

Het is dan handig als je weet wat dat woord in het Engels is. 
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 1  Zoek in een (digitaal) woordenboek Nederlands-Engels de volgende woorden 

op. Het kan zijn dat je meerdere betekenissen tegenkomt. Als dat zo is, noteer dan 

de eerste drie (als er zoveel zijn natuurlijk). 

Afdeling

Directeur

Secretaresse

Technische dienst

Verkoop

Inkoop

Administratie

Magazijn

Medewerker

Baas

Collega

Meerdere (baas)

Ondergeschikte

Hoofd (van een afdeling)

Nu je weet hoe de verschillende afdelingen heten, ga je kijken hoe je een telefoon-

gesprek kunt gaan voeren en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Een telefoongesprek 

Telefoongesprekken met een Engelssprekend persoon komen vaker voor dan je 

denkt. Als een bedrijf belt en jij neemt de telefoon op, zul je ervoor moeten zorgen 

dat degene die belt zich prettig en welkom voelt. Maar ook dat hij met de juiste 

persoon doorverbonden wordt. Ook al is jouw Engels misschien niet helemaal 

perfect, hij of zij wil in ieder geval het gevoel krijgen dat je je uiterste best doet om 

hem of haar zo snel en zo goed mogelijk te helpen. De eerste indruk blijft hangen, 

dus die moet zo positief mogelijk zijn. En jij bent degene die de eerste indruk geeft. 

Je bent als het ware het visitekaartje van het bedrijf! 
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 Figuur 1-1 Answering the phone

 2  Bedenk wat je in ieder geval zou willen horen als jij een bedrijf belt. 

Bijvoorbeeld goedemorgen of de naam van de persoon die opneemt. Wat wil je 

horen? Noem minstens drie dingen die jij zou willen weten. Vergelijk de uitkom-

sten met die van je buurman/ buurvrouw. 

Er is eigenlijk niet één juiste manier om de telefoon aan te nemen. Er zijn meer 

mogelijkheden. Een aantal punten is belangrijk: 

• snelheid van opnemen 

• duidelijkheid

• correct en beleefd 

• luisteren en aandacht hebben voor het gesprek 

• notities maken 

Snel (quick) 

Uiteraard neem je zo snel mogelijk de telefoon op, het liefst binnen drie keer over-

gaan. De beller weet dan dat jij het belangrijk vindt dat hij belt en voelt zich wel-

kom. Duurt het langer, dan krijgt de beller misschien het idee dat er niemand is en 

gaat hij naar een ander. Als het niet mogelijk is om binnen drie keer overgaan de 

telefoon op te nemen, is het voor de beller prettig om te weten waarom het langer 

duurde. Maak excuus dat het even duurde. Hij krijgt dan de indruk dat je het ver-

velend vindt dat hij wat langer heeft moeten wachten. 
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Figure 1-2 Don’t let the phone ring too long

Duidelijkheid (clear) 

Met duidelijkheid wordt bedoeld dat het voor de beller duidelijk is wie hij gebeld 

heeft. Als de klant denkt met ITworks te bellen en hij hoort alleen maar ‘met Joke’, 

weet hij niet wie hij aan de telefoon heeft gekregen. Het is niet duidelijk dat de 

klant ITworks aan de lijn heeft. 

De bedrijfsnaam moet dus zeker genoemd worden. Per bedrijf kan het verschillend 

zijn, maar vaak wordt ook de naam genoemd van degene die de telefoon opneemt. 

Het is dan duidelijk wie de persoon is die opneemt. Misschien hoeven ze dan wel 

helemaal niet meer doorverbonden te worden. Als je nieuw bent in een bedrijf, is 

het handig om na te vragen of er een standaardprocedure is om de telefoon aan 

te nemen. Het ene bedrijf wil dat er eerst ‘goedemorgen’, ‘goedemiddag ‘ of ‘goe-

denavond’ wordt gezegd, een ander bedrijf wil dat de bedrijfsnaam eerst genoemd 

wordt. Even navragen dus.

Correct en beleefd (correct and polite) 

Dit spreekt voor zich. Uiteraard ben je beleefd en vriendelijk. Ook laat je mensen 

eerst rustig hun verhaal doen, hoewel het soms wat geduld vereist. Niet iedereen is 

altijd even kort en bondig bij het stellen van een vraag. Toch moet je mensen dan 

uit laten praten, zeker als het iemand betreft die een klacht heeft of ergens ontevre-

den over is. Dat geeft ze in ieder geval het gevoel dat ze hun verhaal kwijt kunnen 

en dat ze serieus genomen worden. Mocht het verhaal te lang duren of er komt een 

volgend telefoontje binnen, probeer ze dan beleefd maar ook dringend af te breken 

en te vragen naar actie. Deze actie kan zijn: 
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• doorverbinden met een andere afdeling 

• terug laten bellen door iemand

• zelf terugbellen (geef hierbij altijd aan op welke termijn dit gaat gebeuren, 

bijvoorbeeld dezelfde dag of binnen drie dagen)

 3  Vertaal de volgende zinnen in het Engels: 

a Kan ik meneer Jansen spreken alstublieft?

b Goedemorgen, met de fi rma ITworks. 

c U spreekt met ........ (vul je eigen naam in). 

d Sorry dat u even moest wachten. 

e Ik verbind u door met de Helpdesk. 

f Kan ik u later terugbellen? 

Luisteren (listening) 

Het is heel belangrijk om goed te luisteren naar de ander. Als iemand zijn of haar 

naam noemt, schrijf deze dan meteen op zodat je iemand ook bij de naam aan kunt 

spreken. Is het een ingewikkelde naam, vraag dan of de naam gespeld kan worden. 

Stel dat meneer Smith belt met een vraag over een factuur. Joke Breederland van 

de Administratie kan deze vraag het best beantwoorden maar zij is op dit mo-

ment niet aanwezig. Ze zal later terug moeten bellen. Het komt heel vriendelijk en 

professioneel over als je aan het eind van een gesprek bijvoorbeeld zegt: ‘Meneer 

Smith, ik zal een notitie neerleggen bij mevrouw Breederland. Zij belt u zo snel 

mogelijk terug over deze factuur.’ Meneer Smith weet dan dat in ieder geval zijn 

naam duidelijk overgekomen is en dat je goed geluisterd hebt. 
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Ook is het belangrijk dat je af en toe herhaalt of samenvat wat iemand vertelt. Dat 

heeft twee voordelen. Ten eerste laat je zien dat je interesse hebt in wat de ander 

te vertellen heeft. Ten tweede kun je controleren of je het verhaal of de vraag goed 

begrepen hebt. Daar kun je veel vergissingen mee voorkomen. 

 

Figure 1-3 Listening is important

 4   Zoek het verschil op tussen horen en luisteren. Gebruik hiervoor een Neder-

lands woordenboek of internet. Geef ook de beide woorden in het Engels. 

 5  Vertaal de volgende zin in het Engels: 

Meneer Smith, ik zal een notitie neerleggen bij mevrouw Breederland. Zij belt u zo 

snel mogelijk terug over deze factuur. 

Notities maken (make notes) 

Het is verstandig om notities te maken tijdens een telefoongesprek. Je hebt niet 

altijd meteen de gelegenheid om iets aan iemand door te geven en een uurtje later 

ben je misschien al een deel vergeten. Waren het nu drie of vier moederborden die 

besteld moesten worden? En van welk merk ook alweer? Moesten er nu wel of geen 

processors bij? Of wanneer was die persoon nou afwezig, dinsdagochtend of juist 

dinsdagmiddag? Het is goed om belangrijke zaken te noteren op een telefoonnoti-

tieblok. 
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Op een telefoonnotitieblok vind je ruimte voor: 

• naam van de beller 

• telefoonnummer van de beller 

• voor wie het is bedoeld

• datum en tijd van telefoontje

• onderwerp

• te nemen actie (doorgeven, terugbellen enzovoort) 

 

Figure 1-4 Always have pen 

and paper ready

Bij het afhandelen van een telefoongesprek moet je erop letten dat de notitie duide-

lijk en volledig ingevuld is. Is dat niet zo, dan hebben jij of iemand anders er straks 

niets meer aan. Vaak is het handig om een naam te laten spellen, niet iedereen 

heeft zo’n makkelijke naam als bijvoorbeeld De Vries. Het voordeel van het laten 

spellen is dat je de naam altijd goed opgeschreven hebt en dat degene die terug 

moet bellen een goede beurt maakt. Verderop in dit hoofdstuk komen we nog 

terug op het spellen van namen in het Engels, waar ook een alfabet bij hoort. 

Hieronder zie je een voorbeeld van een telefoonnotitie. Je ziet welke gegevens je 

erop kwijt kunt. 

Telefoonnotitie 

Datum Van

Tijd Telefoonnummer

Aangenomen door Faxnummer

Bestemd voor E-mail

Betreft

Terugbellen n Belt terug n Afspraak maken n Dringend n


