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Woord vooraf 

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

niveau 4. 

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

op die van het boek Beroepsgericht Nederlands voor ICT, niveau 4. Het is voor stu-

denten belangrijk dat de 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 werk-

zaamheden ook voorkomen in de beroepstypering van de ICT’er. 

Ook de structuur van dit boek loopt parallel aan die van Beroepsgericht Neder-

lands voor ICT, niveau 4. Een student op niveau 4 is meer een theoreticus dan een 

servicemedewerker. Dat betekent dat hij zelf meer zal moeten bedenken en er een 

groter beroep gedaan wordt op zijn eigen voorstellings- en inlevingsvermogen. 

Toch is ook hier de noodzaak van veel praktijk gezien; niemand wil alleen maar 

theorie op zich af zien komen. 

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

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

gesprekken aan de balie van een Helpdesk, 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 

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

die de student heeft verworven. Deze opdrachten zijn te herkennen aan het picto-

gram in de marge. Ons advies is om de betreff ende opdrachten in ieder geval op te 

nemen in het portfolio. Uiteraard staat het een ieder vrij om andere opdrachten te 

selecteren. 

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

antwoorden op de vragen. 

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 

werken. 

Zoals je waarschijnlijk weet bestaat er heel veel documentatie over allerlei aspecten 

van de computer en meestal is deze documentatie in het Engels. Dat is ook de re-

den geweest om ervoor te kiezen het boek volledig in het Engels te schrijven. We 

hebben verschillende situaties uitgezocht waarvan we denken dat jij daar als ICT’er 

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 bin-

nengekomen 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 ve-

rantwoordelijk. Daarnaast stelt ITworks complete confi guraties samen die verkocht 

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

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

ing van klanten is er een Helpdesk. Dezelfde afdeling zorgt voor de ondersteuning 

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

De afdeling Administratie is verantwoordelijk voor het bijhouden van zowel inko-

mende als uitgaande betalingen, bestellingen, orders, salarissen enzovoort. De lei-

ding van het bedrijf is in 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. 



 11

1 Telephone conversations 

 1.1 Introduction 

Th is chapter is meant to make you comfortable with telephone calls, not only the 

ones you receive, but also the ones you are going to make. You need to prepare for 

a phone call, especially when the language is not your own. It is quite unprofes-

sional to be speaking to someone and still have to fi nd an order number or other 

important information. You will learn about the customs in speech, the dos and 

don’ts, what you can say and what you can do to express yourself without being 

impolite or rude. No matter how annoying people can get on the phone, they still 

are customers! 

 1.2 Terms 

Before you grab the telephone and start dialling, you have to prepare yourself fi rst. 

Let us have a look at diff erent departments in ITworks. What are they called? 

 

 1 Vocabulary. Look up the following words. It may very well be possible that you fi nd 

more than one meaning. If so, note the fi rst three (if there are that many).

a Afdeling

b Directeur

c Secretaresse

d Technische dienst

e Verkoop

f Inkoop

g Administratie

h Magazijn

i Medewerker

j Baas

k Collega

l Meerdere (baas)

m Ondergeschikte

n Hoofd (van een afdeling)

Now that we have learned these, we can have a look at incoming calls. 
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 1.3 An incoming call 

Telephone conversations in English are much more common than you think. If a 

company calls and you answer the phone, it is your job to make the caller feel wel-

come. He must be put through to the right person, and you have to give the im-

pression that you want to do your utmost to help that person in any way that you 

can. Th e fi rst impression is the most important! 

Figure 1-1 Answering the phone

 2 Answer in English. What would you like to know when you call a company? What 

would you like to hear? Name three things. Compare your answers with your 

neighbour. 

What is the best way to answer the phone? Th ere is not just one proper manner; 

there are more possibilities. A few elements are important though: 

• Be quick 

• Be clear 

• Be correct and polite 

• Listing carefully to the conversation 

• Make notes 

Let us see what these elements mean. 

Be quick 

It is recommended that you answer the phone as quickly as possible, preferably 

within three rings. Th e customer knows you think it is important and it makes 

him feel welcome. If it takes longer, he/she might get the impression that there is 

no one to answer the phone and might go to another company. If it is not possible 

to answer the phone within three rings, it is always wise to apologise for this. Th e 

customer will think that you agree that it is annoying to wait. 
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Figure 1-2 Don’t let the phone ring for too long

Be clear

Make clear to whom the caller is speaking. If a customer only hears “Majid speak-

ing,” he/she does not know if he is talking to someone from ITworks. Always state 

your company’s name. It is customary that you say your own name. Th at way the 

caller knows what company he or she called and to which person he/she is talk-

ing. If a customer calls an extension number, he/she does not get a receptionist but 

the person he/she wanted to contact. It might be diff erent in another company. 

When you are new to a company it is wise to ask about customs. Most companies 

have standard procedures for answering the phone. Company A may want you to 

say “Good day” and then the company name, another may want it the other way 

around. 

Be correct and polite 

No need to elaborate on this. Of course, you are polite and friendly. Always let the 

caller tell his/her story, though it might take some patience. Not everyone is short 

and concise. Let them talk: it makes them calmer and they feel like their question 

is being taken seriously, especially when they have a problem or a complaint. If it 

does take too much time or there is another call, you have to try to cut them short 

as politely as you can and ask for action. Th is action might be:

• put the caller through to another department 

• have someone call him/her back 

• call back yourself (always state when you are going to call back, the same day or 

within two days for example) 
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 3 Translate in English. 

a Kan ik meneer Jansen spreken, alstublieft? 

b Goedemorgen, met de fi rma ITworks. U spreekt met ... (je eigen naam).

c Ik verbind u door met de Helpdesk.

d Het spijt me dat u eventjes moest wachten. 

e Is het mogelijk dat ik u later terugbel? 

Listen 

It is very important to listen carefully to what the other has to say. When someone 

states his/her name, write it down so you can refer to the caller as Mr or Ms X. If it 

is a complicated name, ask if they can spell it out. Suppose Mr Smith calls about an 

invoice. Joke Breederland of the administration is not available now. She has to call 

him back later. It is very friendly and professional to say: “I will leave a note with 

Mrs Breederland, so she can contact you as soon as possible about this invoice, 

Mr Smith.” Mr Smith knows he is heard and that his question is clear. He knows 

you have listened. Another important element of good listening is repetition or 

summarizing. It has two advantages: fi rst, you show interest in what the other has 

to say; second, you can check whether you have understood the question or not. 

It prevents many mistakes. Th is brings us immediately to the following: making 

notes. 

 4 Answer in English. What is the diff erence between hearing and listening? Defi ne 

both words. 

 5 Hoe zou jij in het Engels zeggen dat je een notitie bij mevrouw Breederland neer-

legt zodat zij de klant zo snel mogelijk terugbelt over deze factuur? 

Figure 1-3 Listening is important



1.3 An incoming call 15

Make notes 

Making notes is extremely important. You do not always have the time to give a 

message to someone. An hour later, you have forgotten about it. Th at order con-

tained how many motherboards? Th ree or four? And which brand? Processors in-

cluded or not? When was that contact present, in the morning or in the afternoon? 

Th ese are unnecessary questions if you had written it down the moment you re-

ceived the order. As you can see, it is very easy to forget something. Th erefore, it is 

practical to have a telephone notepad next to your phone. It gives you the possibil-

ity to write important things down. On such a notepad you will fi nd items like: 

• name of the caller 

• telephone number of the caller 

• for whom the call was meant 

• date and time 

• subject 

• action (give a message, call back etc) 

When you fi ll in a telephone note, you have to make sure it is fi lled in completely 

and that the meaning is clear. If you fail to do so, it is useless to yourself or some-

one else. It is diffi  cult sometimes to make notes when there’s another incoming call. 

But an incomplete note is worthless: you still do not know what has to be done. 

If you let the caller spell his or her name, you always have it right, which is very 

practical in case you have to call or write back. It looks professional and the cus-

tomer knows you do your work with care. We will deal with spelling later in this 

chapter. 

You see an example of a telephone note. Th ere will be other variations with other 

elements, but these are the most common. 

Figure 1-4 Always have pen and paper ready
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Telephone note: 

Date Name

Time Telephone number

Answered by Fax

Meant for E-mail

Subject

Call back n Will call back n Make appointment n Urgent n

 6 Answer in English. 

a Name at least three things which are important when answering the phone. 

b Why are telephone notepads useful? Name at least four elements. 

c Write down how you would answer the phone if you were working at a 

company.

You now know what is important when answering the phone. Th e tricky thing is, 

you never know what language the caller speaks. It is always a surprise and not al-

ways a nice one. You also do not know why someone calls. It might be about gener-

al information, questions about orders or invoices, or maybe about problems with 

parts. It is your job to retrieve that information during the conversation. It might 

take some time and patience and many questions to fi nd out what the caller wants. 

You are going to listen to a telephone conversation between a customer, 

Mr Usher (Sam’s father) and Maria Lakeman, the secretary.

Listening 1 

 File 01-01

You are going to listen to a telephone conversation. Listen carefully and 

answer the questions below.

 7 Listening exercise 1. Answer in English. 

a Does Maria answer the phone in a correct way? If yes, why? If no, why not? 

b In what way does Sam answer the phone diff erently the fi rst time? How does he 

know he can do that? 

c Is it a personal conversation or a business call? How can you tell? 

d Name two things that are said about Sam’s mother. 

e What is the last thing Sam’s dad says in the conversation? 
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Listen to the conversation again, and then answer the following questions. 

f How does Sam’s dad let Maria know to whom she is talking? 

g How does Maria ask Mr Usher if he can wait? 

Vocabulary 1.1

zou ik Maria kunnen spreken? could I speak to Maria, please? 

blijft u aan de lijn alstublieft could you hold for a moment, please? 

met Sam Usher Sam Usher speaking 

kan ik hem doorverbinden? can I put him through? 

is hij beschikbaar? is he available? 

heeft u een moment alstublieft? do you have a moment please? 

heeft u een ogenblikje? could you spare a moment please? 

ik zal u doorverbinden met ... I will put you through to ... 

kan hij aan de telefoon komen? can he take a phone call? 

koetjes en kalfj es small talk

 8 Translate the following text: 

a U spreekt met Martin van de Poel. 

b Dit is alleen maar een beetje gezellig kletsen. 

c Ik kan u niet doorverbinden want hij is niet beschikbaar. 

 9 Answer in English. 

What is wrong with the translations of the sentences below? 

Th e bad man made his breakfast.  = De badman maakte zijn broek vast. 

He had a careful mother.   = Hij had een kar vol modder. 

He was brave in the war.   = Hij was braaf in de war. 

Th ere was a lawyer in the room.  = Er was één luier in de kamer. 

Do you need a ticket, Jack?   = Doe je niet een tikkie gek? 

What do you mean?   = Wat doe je, Mien? 

No parking here.    = Niet het park in heren. 

She made the noise.   = Ze meed de neus. 

It’s a long way.    = Er is een long weg. 

Th e worst has yet to come.   = De worst moet nog komen.


