
De tien meest 
gebruikte 

afkortingen

All levels

Mag ik a.u.b. z.s.m. 
een reactie?!



De tien meest gebruikte afkortingen
1. a.u.b. = alstublieft
2. z.s.m. = zo spoedig mogelijk
3. bijv. = bijvoorbeeld
4. t/m = tot en met
5. i.v.m. = in verband met
6. m.i.v. = met ingang van
7. o.a. = onder andere
8. d.w.z. = dat wil zeggen
9. n.a.v = naar aanleiding van

10. m.b.t. = met betrekking tot

1. please
2. as soon as possible
3. for example
4. to, up to
5. due to
6. as of
7. among other things, including
8. that is
9. in response to

10. regarding



Voorbeeldzinnen
1. a.u.b. = alstublieft
2. z.s.m. = zo spoedig mogelijk
3. bijv. = bijvoorbeeld
4. t/m = tot en met
5. i.v.m. = in verband met
6. m.i.v. = met ingang van
7. o.a. = onder andere
8. d.w.z. = dat wil zeggen
9. n.a.v = naar aanleiding van

10. m.b.t. = met betrekking tot

1. Wilt u a.u.b. de deur dichtdoen?
2. De cursus Nederlands start z.s.m. 
3. Op bladzijde 14 zie je bijv. alle 

Nederlandse afkortingen.
4. Lees bladzijde 10 tot en met 12.
5. De school is i.v.m. de vakantie gesloten.
6. M.i.v. januari starten de nieuwe cursussen.
7. Op de markt kun je o.a. groente en fruit 

kopen.
8. U moet nuchter zijn, d.w.z. niet eten en 

drinken.
9. N.a.v. uw vacature stuur ik u mijn 

sollicitatiebrief.
10. Wij hebben nog geen informatie m.b.t. de 

examens.



Voorbeeldzinnen NL-EN
1. Wilt u a.u.b. de deur dichtdoen?
2. De cursus Nederlands start z.s.m.
3. Op bladzijde 2 zie je bijv. alle Nederlandse 

afkortingen.
4. Lees bladzijde 10 tot en met 12.
5. De school is i.v.m. de vakantie gesloten.
6. M.i.v. januari starten de nieuwe cursussen.
7. Op de markt kun je o.a. groente en fruit 

kopen.
8. U moet nuchter zijn, d.w.z. niet eten en 

drinken.
9. N.a.v. uw vacature stuur ik u mijn 

sollicitatiebrief.
10. Wij hebben nog geen informatie m.b.t. de 

uitslagen van het examen.

1. Would you please close the door?
2. The Dutch course starts as soon as 

possible (asap).
3. For example, on page 2 you can see all 

Dutch abbreviations.
4. Read pages 10 to 12.
5. The school is closed because of the 

holidays.
6. As of January the new courses will start.
7. You can buy fruits and vegetables at the 

market, among other things.
8. You must be sober, that is do not eat or 

drink.
9. In response to your vacancy I send you my 

letter of application.
10. We don't have any information yet 

regarding the exams.


