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Boeken 
 
 

ABC – doe je mee?  
In ABC-doe je mee? staan de liedjes en de luisterteksten (dialogen) centraal. Het 
zwaartepunt ligt op het trainen van luistervaardigheid en op het nazeggen van 

zinnen en woorden. De lesneemster  moet voldoende gealfabetiseerd zijn om de 
luisterteksten ook schriftelijk te kunnen volgen en om de tientallen schriftelijke 

oefeningen te kunnen maken. De lessen zijn opgebouwd rond liedteksten en 
korte alledaagse dialogen. Op de geluidsbestanden (die gratis te downloaden 
zijn) staan alle liedjes en luisterteksten. De cursist kan zo vaak als hij wil de 

audio-cd afluisteren en dankzij de liedjes zal hij zich moeiteloos de Nederlandse 
klanken eigen maken. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, laaggeletterd, 

geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
LB 6495 

 
 
Alfaschrift   

Alfaschrift is een cursus schriftbeheersing die zich richt op het leren schrijven van 
de letters van het Latijnse schrift. De cursisten leren stap voor stap schrijven aan 

de hand van een speciaal voor dit doeleinde ontworpen blokschrift. Een goede 
schriftbeheersing werkt als uitstekende basis voor het verdere 
alfabetiseringsproces omdat het goed kunnen schrijven van de letters zorgt voor 

een betere herkenning van die verschillende letters. In het vervolg Verder met 
Alfaschrift wordt gewerkt aan een vloeiend en goed leesbaar blokschrift. 

 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
laaggeletterd, laagopgeleid, een-op-een, groepen 

LB6375 
 

 
Auditieve discriminatie 

Met het boekje Auditieve discriminatie kun je oefenen met het onderscheiden van 
klanken. Zo wordt er geoefend met het horen van bijvoorbeeld de letter B in 
verschillende woorden die worden voorgelezen en het onderscheiden van lange 

en korte klinkers.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, beginners, gevorderden, 
laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-
een, groepen 

LB6075 
 

 
Een dag met Fatima Tas 
Een dag met Fatima Tas is een spreek- en luistervaardigheidscursus voor 

anderstalige analfabeten. Het boek bevat 128 foto's die samen een eigentijds 
beeldverhaal vormen: een dag uit het leven van een Turkse vrouw in Nederland. 

We zien bijvoorbeeld hoe Fatima haar kinderen naar school brengt, 
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boodschappen doet op de markt en naar de Nederlandse les gaat. Op de 

bijgevoegde cd zijn eenvoudige teksten te beluisteren die bij de foto's 
horen. Een dag met Fatima Tas biedt ondersteuning in de beginfase van 

het NT2-traject in de voorfase van het alfabetiseringsproces en eventueel bij deel 
1 van de alfabetiseringsmethode 7/43. 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
beginners, laaggeletterd, laagopgeleid, een-op-een, groepen 

LB6134-6146 
 
 

Empowerment–werkboek bij een taaltraject 
Empowerment is een boekje, samengesteld door het ABC, dat bijdraagt aan 

empowerment van geïsoleerde, anderstalige, lager opgeleide vrouwen. De 
methode is gericht op: het versterken van het zelfbewustzijn, het verduidelijken 
van de leerdoelen tijdens een traject en elkaar beter leren kennen in de 

beginfase van een taaltraject. Het werkboek is een middel om rustig na te 
denken en samen een gesprek te hebben. Het gaat niet om resultaten of kant-

en-klare antwoorden, ook niet om zo snel mogelijk ‘uit’ te krijgen. Werken aan 
empowerment vraagt van de begeleider een houding van luisteren, bevragen, 

stimuleren en dialoog.  
 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

beginners, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 
hoogopgeleid, een-op-een 

LB6502 
 
 

Gezonde taal 
Gezonde Taal is een praktische methode voor taal-coaching aan anderstaligen 

rond niveau A2. Dankzij Gezonde Taal kunnen taalcoaches en anderstaligen 
gesprekken oefenen over concrete gezondheidsthema’s. Gezonde Taal zorgt 
ervoor dat anderstaligen makkelijker in gesprek gaan, bijvoorbeeld in de 

(dokters)praktijk! Gezonde taal is: geschikt voor zowel een-op-een taal-coaching 
als kleine groepen, eenvoudig in gebruik (geen leservaring vereist), een goede 

aansluiting op de dagelijkse praktijk en laagdrempelig, leuk en leerzaam. 
Gezonde Taal bestaat uit een handleiding en tien modules: Gezond eten & 
bewegen, Horen en zien, De apotheek, De zorgverzekering, De huisarts, Ouder 

worden, Bevolkingsonderzoek, Mantelzorg, Diabetes en Stress & ontspanning. 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, 
midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

LB6532 
 

 
Ik leer je Nederlands! 
Ik leer je Nederlands! biedt taalcoaches, docenten en taalvrijwilligers de 

mogelijkheid om leerlingen gericht te helpen om hun Nederlands echt te gaan 
gebruiken in de praktijk van alledag. Het oefenmateriaal sluit nauw aan bij de 

lessen in de methodes Nederlands nu! / Learn Dutch now! Zodra de lesneemster 
een hoofdstuk naar tevredenheid met een test heeft afgesloten, kan het werken 
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met Ik leer je Nederlands! beginnen. Elke les bevat vier 

gespreksoefeningen, twee praktische schrijfoefeningen en twee speelse 
woordenschatoefeningen die de leerling en de coach (en/of de groep) 

samen uitvoeren. Per oefening is nauwgezet aangegeven hoe de coach de 
leerling het best kan begeleiden. Benodigd lesmateriaal kan uit het boek worden 
gekopieerd. Aan het eind van een les wordt aan de hand van een 

evaluatieformulier systematisch besproken wat al goed gaat en wat nog beter 
kan. Het niveau van Ik leer je Nederlands! is ERK/CEF A1-A2. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 

laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6510a-LB6510b 

 
 
Klare taal! 

Voor anderstaligen is Klare taal! een waar begrip. Al vele duizenden cursisten 
hebben de Nederlandse grammatica geleerd met dit boek. Klare taal! bestaat uit 

88 lessen in drie delen: in deel 1 worden de grammaticale structuren behandeld, 
in deel 2 komt de functie van deze structuren aan de orde en in deel 3 kan de 

cursist de spelling en het gebruik van leestekens leren beheersen. De 
antwoorden van de oefeningen en de toetsen staan achter in het boek. Hierdoor 
is het boek ook geschikt voor zelfstudie. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, 

beginners, gevorderden, geletterd, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, 
groepen 
LB6236a- LB6235b, LB6237a-LB6237b 

 
 

Kraamwijzer 
De Kraamwijzer wordt veel gebruikt door kraamzorgorganisaties, 
thuiszorgorganisaties, opleidingscentra en ziekenhuizen en is een complete gids 

voor het niet-Nederlandstalige gezin. Het richt zich op alle handelingen na de 
geboorte van de baby, zoals slapen, huilen, borstvoeding, verschonen en baden. 

Het bevat plaatjes, foto’s, eenvoudige informatie en ruimte voor de arts of 
kraamverzorger om informatie en afspraken te noteren. 
 

Trefwoorden: beginners, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 
hoogopgeleid, een-op-een 

LB6316 
 
 

De Liedjeskast 
Met De Liedjeskast leer je om taalregels makkelijk te onthouden en dat helpt je 

om beter Nederlands te schrijven. Schrijf je een meervoud met een s eraan vast 
of met ‘s?  Schrijf je ‘een houte’ of ‘een houten’ kast?  En hoe zet je een 
werkwoord in de verleden tijd? Allemaal regels die lastig lijken, maar dat hoeven 

ze niet te zijn. In elk hoofdstuk leer je een taalregel. Een hoofdstuk begint met 
een animatie van een kastje waarin je ziet hoe de taalregel werkt. Na de uitleg 

ga je er zelf mee oefenen, in het online oefenprogramma of met de oefeningen 
op papier. Luister daarna naar de muziekvideo om de taalregel nog beter te 
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onthouden. Of zing lekker zelf mee, de tekst loopt mee in beeld. Je 

vindt de muziek ook in Spotify en op iTunes. En de liedjes zijn 
verzameld op een cd. Het Steun- en onthoudboekje biedt extra 

ondersteuning bij het leren van de taalregels. Dit boekje bestaat uit losse 
leerkaarten van de kastjes met de uitleg van de taalregels.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
gevorderden, geletterd, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

LB6529 
 
 

Melkweg lezen 
Leermateriaal leesvaardigheid voor laaggeletterde anderstaligen. De leeslessen 

in deze boekjes zijn verbonden aan verhalende teksten en (semi-)authentieke 
teksten als folders en advertenties. Alle materiaal van Melkweg sluit aan bij het 
Raamwerk Alfabetisering NT2. Op elk niveau worden technische vaardigheden en 

functionele vaardigheden behandeld. Na het behalen van de niveaustap Alfa A 
beheerst de lesneemster het alfabetisch principe. Men kan de klank- teken 

koppeling maken met alle klanken, dus ook de dubbelklinkers als “oe, eu, au/ou, 
ie en ij/ei”. Functioneel kan men bijvoorbeeld een eenvoudig formulier lezen en 

invullen, reclame van post scheiden en een datum in een agenda vinden. 
 
De boekjes kunnen gedownload worden van www.melkwegplus.nl.  

 
Trefwoorden: leesvaardigheid, beginners, gevorderden, laaggeletterd, 

laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6506 –LB6509 
 

 
Nederlands in beeld 

Met Nederlands in beeld bouwen cursisten hun woordenschat op aan de hand van 
beelden. De cursus bestaat uit een boek en een online versie die samen 
vierhonderd kleurenfoto’s bevatten, verdeeld over achttien lessen. In iedere les 

worden een aantal korte teksten met oefeningen behandeld over bekende 
voorwerpen en alledaagse situaties. De opgedane kennis kan dus meteen worden 

toegepast in de praktijk. De onderwerpen van de teksten zijn echte ‘ijsbrekers’, 
die cursisten uitnodigen om deel te nemen aan een groepsdiscussie. 
  

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
beginners, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 

hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6408 
 

 
Plus+Nederlands 

Dit boek bevat een grammatica van het Nederlands als Tweede taal met 
oefeningen. Het is bedoeld als ondersteuning bij het bewust leren van de 
Nederlandse taal. In de praktijk is gebleken dat cursisten behoefte hebben aan 

regels, die ze kunnen leren en oefenen. Het boek kan gebruikt worden naast 
iedere methode NT2. Na een eerste introductieperiode van ongeveer zes weken 

kan (onder leiding van de docent) begonnen worden met het doorwerken van dit 
boek. Het heeft een concentrische opbouw, zodat eerder behandelde regels in 

http://www.melkwegplus.nl/
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latere oefeningen steeds weer terugkomen. De nadruk ligt in eerste 

instantie op de vormkenmerken van het Nederlands; in het laatste 
gedeelte komen ook communicatieve situaties aan de orde. Bepaalde 

woordbetekenissen zal de docent moeten uitleggen, hoewel het boek eventueel 
met behulp van een woordenboek zelfstandig doorgewerkt kan worden.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
beginners, gevorderden, geletterd, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, 

groepen 
LB6239 
 

 
Samen lezen 

Voor recent gealfabetiseerde anderstaligen blijft lezen moeilijk. Ook 
laaggeletterden met het Nederlands als moedertaal kunnen nog veel oefening 
gebruiken. Wie leesniveau A2 wil bereiken, moet leesmeters maken. Met Samen 

lezen maken ze deze aan de hand van verhalen rondom alledaagse onderwerpen. 
Deze komen ook in de inburgering aan bod. De cursisten trainen zo niet alleen 

hun leesvaardigheid, maar werken tegelijkertijd op een ontspannen manier aan 
de woordenschat rondom het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse 

Maatschappij (KNM). In Samen lezen staan de bewoners van de Julianastraat 
centraal. Hun verhalen vormen samen één geheel, zitten vol humor en zijn rijk 
geïllustreerd, waardoor de cursisten ze met plezier zullen lezen; zelfstandig, 

klassikaal of in groepjes. Na elk verhaal volgen verwerkingsoefeningen.  
 

Trefwoorden: leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, 
midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen  
LB6401 

 
 

Schrijven in Nederland 
Schrijven in Nederland leert de cursist de eerste Nederlandse woorden en zinnen 
en de beginselen van de Nederlandse grammatica. Al schrijvende oefenen 

cursisten met een basiswoordenschat rond thema’s zoals familie, eten, 
gezondheid en werk. 

 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

LB6407 
 

 
SpreekTaal 
SpreekTaal is de meest gebruikte methode voor taal-coaching aan anderstaligen. 

Taalkoppels beschrijven het als: ‘Laagdrempelig, leerzaam en leuk’. De methode 
is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers en eenvoudig in gebruik. SpreekTaal is 

geschikt voor alle anderstaligen: van laagopgeleid tot hoogopgeleid. De methode 
bestaat uit twee series: SpreekTaal 1 (niveau 0 tot A1+) en SpreekTaal 
2 (niveau A1 tot A2). Elke afzonderlijke module bevat verschillende audio-

opnames en biedt materiaal voor ongeveer vijf uur taalcoaching. Elke serie 
bestaat uit vijftien thematische moduleboekjes die afzonderlijk te gebruiken zijn. 
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Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, 

luistervaardigheid, beginners, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, 
laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, 

buiten-les 
LB6411-LB6440, LB6464-LB6493 
 

 
Spreek vaardig! 

Voor de meeste mensen die een vreemde taal leren, is het verwerven van 
gespreksvaardigheid een moeizaam proces. Pas geleerde woorden en nieuwe 
grammaticale structuren lijken dikwijls eerder obstakel dan verrijkende 

elementen voor cursisten die de stof mondeling in praktijk willen brengen. Het 
ontbreken van woordkennis is in veel gevallen een ontmoedigende factor die 

maakt dat veel mensen blokkeren en hun verhaal niet zonder hulp af kunnen 
maken. Met Spreek vaardig! kunnen cursisten aan de hand van opdrachten en 
tekeningen hun woordkennis uitbreiden en toepassen. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, beginners, gevorderden, 

laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-
een, groepen 

LB6460 
 
 

Succes! 
Succes! is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en 

schrijven. In de oefenboekjes staan situaties uit het dagelijks leven en de 
werkomgeving van volwassenen centraal. De methode is zo ontwikkeld dat je er 
als taalvrijwilliger goed mee kunt werken. Het is de eerste schriftelijke integrale 

lees- en schrijfmethode vanaf instroom tot niveau 2F. Ook is het de eerste 
methode die ontwikkeld is voor de doelgroep Nederlandssprekenden. Dat zijn 

volwassenen die een mondeling taalniveau hebben van minimaal A2-niveau. 
Succes! is een aanvulling op bestaande materialen van andere organisaties. De 
thema's van de boekjes sluiten aan op herkenbare situaties voor volwassenen. 

Denk aan het regelen van bankzaken, kinderen helpen met school of veilig 
werken. Je kiest samen met je deelnemer de thema’s uit die voor hem of haar 

belangrijk zijn. Zo kunnen deelnemers hun taalniveau verbeteren aan de hand 
van onderwerpen die ze interessant vinden en die dicht bij hen staan. Veel 
voorkomende thema’s die goed aansluiten bij het overige lesmateriaal van Taal 

voor het Leven zijn: gezondheid, participatie en werk, financiën en 
thuisadministratie en ouderbetrokkenheid.  

 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, laaggeletterd, 
laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

LB6513-LB6528 
 

 
TaalCompleet   
TaalCompleet A2 leidt op tot niveau A1 of van A1 tot niveau A2 én bereidt voor 

op de examens Lezen, Luisteren en Schrijven van het nieuwe 
Inburgeringsexamen. TaalCompleet A1 is het eerste boek in de serie. De cursist 

leert er Nederlands mee tot taalniveau A1. Met TaalCompleet A2 leer je woorden, 
grammatica, spelling, lezen, luisteren en schrijven. Maar je leert ook hoe je goed 
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kunt studeren en waar je op moet letten bij het examen. Verder is er 

het boek TaalCompleet Spreken A2 om je voor te bereiden op het 
examen Spreken. Naast de boeken TaalCompleet A2 en TaalCompleet 

Spreken A2 kun je de boeken TaalCompleet KNM en TaalCompleet ONA 
gebruiken om je compleet voor te bereiden op het hele Inburgeringsexamen. Je 
kunt deze lesmethode in de groep gebruiken, maar je kunt er ook zelf thuis mee 

werken. In de boeken staan verschillende soorten opdrachten. 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, 
midden-opgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 

LB6461-LB6463c, LB6503-LB6504, LB6531 
 

 
Taal en geld   
Taal en geld is een boekje, samengesteld door het ABC, dat lesneemsters leert 

om om te gaan met geld en brieven en formulieren. Onderwerpen die worden 
behandeld: persoonsgegevens invullen, pinnen, brieven van de bank, de huisarts 

en het ziekenhuis en post opruimen. 
 

Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, 
laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6512 

 
 

Taal in de Praktijk 
Het is belangrijk om te oefenen in de praktijk. Maar hoe doe je dat: oefenen op 
straat, zonder methode of boek? Hoe stimuleer je de anderstalige om op iemand 

af te stappen en een gesprek aan te knopen? En hoe bereid je een opdracht 
voor? Om taalvrijwilligers hierbij te ondersteunen hebben wij Taal in de 

Praktijk ontwikkeld. Taal in de Praktijk helpt taalcoaches bij het bedenken van 
doeltreffende praktijksituaties om de taal te oefenen. Deze voorbereiding zorgt 
ervoor dat anderstaligen Nederlands effectief kunnen oefenen in de praktijk. Het 

boekje kan zowel voor een-op-een taal-coaching als taal-coaching in groepen 
gebruikt worden. In het boekje staan een aantal praktijkopdrachten uitgewerkt 

en worden veel voorbeelden genoemd ter inspiratie. Ervaren taalcoaches hebben 
de methode getest. Met Taal in de Praktijk ontdekken taalcoaches en 
anderstaligen hoe leuk en zinvol het is om er samen op uit te gaan. Dus: de deur 

uit en de straat op! 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
beginners, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 
hoogopgeleid, een-op-een, groepen, buiten-les 

LB6530 
 

 
Taalpingpong 
Met Taalpingpong kan iedere anderstalige, van inburgeraar tot expat, oefenen 

met het stellen van vragen en het geven van antwoord in het Nederlands. Heel 
veel vragen en antwoorden die in uiteenlopende situaties gesteld kunnen 

worden, worden hierin geoefend. En er moet veel worden geoefend! Het 
gebruiken van allerlei grammaticale constructies moet een automatisme worden. 
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Een taalleerder moet over de inhoud van een antwoord nadenken en 

niet over de vorm. 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
beginners, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 
een-op-een, groepen 

LB6376a-LB6376d 
 

 
Taalregels bij de hand 
Juf Els (Else Arends) heft ruim veertig jaar voor de klas gestaan. Zij maakte 

Taalregels bij de hand voor haar leerlingen van groep 8 op weg naar het 
voortgezet onderwijs. Balance BV heeft van de taalregels een handzaam boekje 

gemaakt, dat wordt gebruikt in de taaltraining Spreken en schrijven voor 
volwassenen. U moet hier als gebruiker niet alles in willen tegenkomen; het is 
per slot van rekening bedoeld als een ‘hulpboekje’. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, 

gevorderden, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-
een, groepen 

LB6374 
 
 

TPR   
Handleiding en lesboek voor het leren van Nederlands volgens de methode van 

'Total Physical Response' (TPR). 
 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

beginners, laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, een-op-een, 
groepen 

LB6145 
 
 

Van letters naar klanken 
Van letters naar klanken is een korte cursus voor volwassen anderstaligen die 

zijn gealfabetiseerd in een ander schriftsysteem dan het Latijnse alfabet. De 
cursus wil cursisten in staat stellen zo snel mogelijk aan te sluiten bij een 
basisgroep voor NT2 die start bij beginniveau 0. Daarom wordt er aan andere 

vaardigheden dan het kennismaken met Nederlandse klanken en letters zo 
weinig mogelijk tijd besteed. Deze cursus is gericht op cursisten die minstens vijf 

jaar basisonderwijs in de eigen taal hebben gevolgd. De principes van lezen en 
schrijven moeten bekend zijn en in de eigen taal functioneel kunnen worden 
toegepast. Omdat van een woordenschat nog nauwelijks sprake is en de tijd om 

die te verwerven efficiënter in een basisgroep besteed kan worden, wordt er 
gewerkt met een honderdtal hoogfrequente woorden. Extra aandacht wordt 

besteed aan typisch Nederlandse klankcombinaties, zoals: ge, be, ver en de 
combinatie van medeklinkers aan het begin of einde van een lettergreep. De 
cursus bestaat uit een cursistenboek (inclusief audio-cd), een 

docentenhandleiding, en een werkschrift met schrijfoefeningen. Het gebruik van 
de audio-cd is essentieel voor de koppeling van letters naar klanken. Het 

werkschrift met schrijfoefeningen biedt extra oefeningen in technisch schrijven.  
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Trefwoorden: schrijfvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 

laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6497-LB6500 

 
 
Van start 

Van start is een nieuwe methode in de stijl van De Opmaat, maar dan gericht op 
midden-opgeleiden. De opzet is vergelijkbaar met die van De Opmaat, maar de 

thema’s en de oefeningen sluiten aan bij de anderstaligen die aan de slag willen 
op mbo-niveau.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, midden-

opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 
LB6496 
 

 
Vooruit naar Vrijwilligerswerk! 

Vooruit naar Vrijwilligerswerk is een praktische methodiek voor anderstaligen die 
de stap naar vrijwilligerswerk (nog) niet zelf kunnen zetten. Het doel is dat 

mensen echt gaan starten met vrijwilligerswerk. Het bestaat uit zeven 
groepsbijeenkomsten en een nazorgtraject. Naast uitgebreid 
coördinatorenmateriaal bevat Vooruit naar Vrijwilligerswerk een praktisch 

werkboek voor deelnemers. De methodiek is in 2008 opgezet door 
taalvrijwilligersorganisatie Amsterdams Buurvrouwen Contact. Met succes: 75% 

van de deelnemers van het traject begint daadwerkelijk met vrijwilligerswerk. 
Dat is een hoog percentage, zeker gezien de achtergrond van de doelgroep en de 
afstand die ze hebben naar vrijwilligerswerk. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 
hoogopgeleid, een-op-een, groepen, doorstroming 
LB6494 
 
 

Wat is een basisschool? 
Deze cursus ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid is ontwikkeld voor 
laagopgeleide allochtone ouders van kinderen op de basisschool. Vaak worden 

voorlichtingen over de basisschool in de eigen taal gegeven. En voorlichtingen in 
het Nederlands zijn veelal te moeilijk voor de doelgroep waar bovenstaande 

cursus zich op richt: analfabete NT2-cursisten en NT2-cursisten met een 
schoolachtergrond van maximaal tien jaar. Centraal staan twee dingen: het 
(beter) leren van de Nederlandse taal en het verwerven van kennis over het 

basisonderwijs met de bijbehorende Nederlandse woordenschat. De cursus is 
opgedeeld in zeven modules: Wat is een basisschool, Klassenbezoek, Spelen, Het 

rapport, Gesprekken met leerkrachten en Voortgezet Onderwijs. Elke module 
wordt afgesloten met een praktijkopdracht in de basisschool en een schriftelijke 
of mondelinge toets. De docentenhandleiding bevat de gehele lessenserie met 

mondelinge en schriftelijke opdrachten, praktijkopdrachten binnen de 
basisschool, te kopiëren kijkplaten, woordkaarten, toetsen en een cd met 

dialogen. Ook staan er voorbeeldbrieven in voor beginnende cursisten die nog te 
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weinig Nederlands spreken om bijvoorbeeld zelfstandig een afspraak te 

maken voor een klassenbezoek.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, laagopgeleid, 
midden-opgeleid, een-op-een, groepen 

LB625-LB6258 
 

 
Wat wil jij leren? 
Wat wil jij leren? is een boekje, samengesteld door het ABC, om samen met je 

lesneemster leerdoelen op te stellen. Denk hierbij aan een doel als: een gesprek 
met de huisarts kunnen voeren, dat vervolgens weer opgedeeld wordt in kleinere 

leerdoelen. De leerdoelen zijn gericht op praktische situaties, niet op 
taalvaardigheid. Het boekje is een middel om een gesprek op gang te laten 
komen over wat de lesneemster wil leren. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

beginners, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 
hoogopegeleid, een-op-een, groepen 

LB6501 
 
 

Wegwijzer 
Wegwijzer is een methode die mensen voorbereidt op het onderdeel Kennis van 

de Nederlandse Maatschappij (KNM) van het inburgeringsexamen in Nederland. 
Daarbij kunt u denken aan onderwerpen als: wonen en werken, gezondheid, 
politiek, onderwijs, instanties etc. Wegwijzer is deel 3 in de Op weg-reeks; 

eerder verschenen Op weg en Onderweg. De auteur brengt in de zeer 
succesvolle Op weg-reeks de kennis van de Nederlandse maatschappij terug tot 

de kern: in korte heldere zinnen legt ze precies uit wat iemand moet weten om 
succesvol te kunnen inburgeren. Wegwijzer is bedoeld voor cursisten die zich 
voorbereiden op het KNM-onderdeel van het inburgeringsexamen in Nederland. 

De methode is geschikt voor laagopgeleide inburgeraars. 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 
hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 

LB6399 
 

 
Een zekere woordenschat 
Een zekere woordenschat is voor volwassen anderstaligen die in geen enkele taal 

kunnen lezen en schrijven. Het einddoel van de methode is het functioneel 
beheersen van die lees- en schrijfvaardigheden die noodzakelijk zijn om te 

kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. In Een zekere 
woordenschat leert de cursist ongeveer 700 woorden begrijpen en ontwikkelt hij 
een aantal basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het kunnen leren lezen 

en schrijven. Een zekere woordenschat is de opstap naar de 
alfabetiseringsmethode 7/43. 
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Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, 

laaggeletterd, laagopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6002 

 
 
Zinsbouw 

Met dit boekje oefen je met het formuleren van zinnen aan de hand van 
illustraties. Iedere pagina bevat tien plaatjes met een doel (bijvoorbeeld: 

aanleren van het hele werkwoord) en een opdracht (bijvoorbeeld: wat gaat de 
jongen doen?). Het gaat hierbij in de eerste plaats om begrijpelijke 
communicatie, niet om foutloze zinnen. De zinnen kunnen zowel mondeling als 

schriftelijk geformuleerd worden, afhankelijk van het leerdoel van de 
lesneemster. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
beginners, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 

hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6057 

 
 

Zwangerschapsboek 
Boekje over zwangerschap met informatie in diverse talen. Het bevat onder 
andere informatie over de groei van het kindje in de buik, onderzoek tijdens de 

zwangerschap, wat je als moeder wel en niet moet doen, wat er nodig is voor als 
de baby straks komt en de bevalling.  

 
Trefwoorden: leesvaardigheid, beginners, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, 
laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 

LB6315 
 

 
Zwart op wit 
Formulieren invullen en briefjes schrijven zijn voor veel mensen in Nederland 

alledaagse handelingen. Zo moet je bijvoorbeeld een formulier invullen om een 
bankrekening te openen, of een briefje schrijven als je een leerkracht wilt laten 

weten dat je kind naar de tandarts moet. Maar voor wie het Nederlands niet de 
moedertaal is, kan het schrijven in dergelijke cruciale praktijksituaties lastig zijn. 
Met Zwart op wit kunnen cursisten zich trainen in het opstellen van briefjes en 

het invullen van formulieren. Het boek bestaat uit drie delen: 1 Burgerschap, 2 
Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding (OGO), en 3 Werk. De vele 

schrijfopdrachten zijn geordend aan de hand van deze drie thema’s. Met de 
checklist aan het einde van iedere opdracht kunnen cursisten zelf hun 
opdrachten controleren. Ook zijn er speciale portfolio-opdrachten, die gebruikt 

kunnen worden als onderdeel van het inburgeringsexamen. Dit werkboek is 
bedoeld voor volwassen anderstaligen met niveau A1 of A2 van het Europees 

Referentiekader. Ook anderen, laaggeletterden of moeilijk lerende deelnemers, 
kunnen veel aan dit boek hebben. 
 

Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-

een, groepen, inburgering 
LB6381-LB6383 
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1, 2, 3 – Zo maak je een zin! 

1,2,3 - Zo maak je een zin! is een werkboekje waarmee NT2-leerders zelfstandig 
aan de slag kunnen met het maken van correcte zinnen. Stapsgewijs leert de 
gebruiker volgens het 1,2,3-principe zinnen formuleren zonder gebruik te maken 

van lastige grammaticale termen. Het kan uitstekend ingezet worden als 
ondersteuning bij het trainen van schrijf- en spreekvaardigheid. Het werkboekje 

is goed zelfstandig te gebruiken met behulp van de sleutel achterin het boekje. 
Ook in groepslessen is het werkboekje naast elke bestaande taalmethode te 
gebruiken en zal het een uitstekende aanvulling zijn.  

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, 

beginners, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, 
een-op-een, groepen 
LB6402 

 
 

7/43 
Voor migranten die analfabeet zijn en het Nederlands ook niet kunnen spreken 

en/of verstaan is een aparte methode beschikbaar. Deze methode gaat er van uit 
dat cursisten pas kunnen leren lezen en schrijven als ze eerst een aantal 
woorden en begrippen mondeling beheersen. 7/43 is vooral gericht op het 

technisch leren lezen en schrijven en gaat uit van 7 thema's. De 
schrijfvaardigheid wordt aan de hand van 43 basiswoorden geoefend. Deze 

woorden passen binnen de 7 thema's: boodschappen doen en eten, kleding, 
lichaam, school en les, huis, keuken en reizen. Het materiaal omvat 7 
cursistenboeken, ingedeeld in 3 taalvaardigheidsniveaus en een docentenboek.  

 
Naast het reguliere materiaal van 7/43, is er ook 7/43 extra. Dit is een 

uitbreidingsset op het al bestaande materiaal. Hiermee wordt per thema extra 
geoefend met de basiswoorden die in 7/43 aan bod zijn gekomen. Extra biedt 
veel schrijfoefeningen, leesoefeningen en oefeningen die de woordherkenning 

trainen.  
 

Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
laaggeletterd, laagopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6026-LB6039 
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Werkbladen, oefenexamens en ander 

materiaal 
 
 

Alfa oefenbladen alfabet 
Met dit boekje kan de lesneemster oefenen met het schrijven van het alfabet. 

Iedere pagina beslaat één letter van het alfabet met daarbij een voorbeeld van 
hoe deze geschreven wordt, delen van deze letter die de lesneemster af kan 
schrijven en enkele regels waarop de lesneemster de letter helemaal zelfstandig 

kan schrijven. 
 

Trefwoorden: schrijfvaardigheid, beginners, laaggeletterd, laagopgeleid, een-op-
een, groepen 
LB6075 

 
 

Goed voorbereid slagen 
Eindeloos oefenen voor het inburgeringsexamen. 

 
Trefwoorden: inburgering 
LB6457-LB6459 

 
 

Pak je kans! 
De gemeente Amsterdam vindt het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen in 
de stad. In Amsterdam leven veel mensen met een laag inkomen en weinig 

vermogen. Leven met weinig geld is soms lastig. Zeker als je ook moeite hebt 
met lezen en schrijven. Goed nieuws: er is nieuw lesmateriaal rondom de 

Amsterdamse armoederegelingen! In samenwerking met Stichting Lezen & 
Schrijven en Afdeling Armoedebestrijding is lesmateriaal samengesteld om de 
minimavoorzieningen, die de gemeente heeft, bekend en gekend te maken aan 

mensen die deze hard nodig hebben. De lesstof is speciaal ontwikkeld voor 
mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 

LB6511 
 
 

Tips lezen staatsexamen 
Afkomstig van www.nt2taalmenu.nl. 

 
Trefwoorden: leesvaardigheid, inburgering 
LB6398 

 
 

Voorbeeldexamen Inburgeringsexamen 
Vijf oefentoetsen voor leesvaardigheid. 
 

Trefwoorden: leesvaardigheid, inburgering 
LB6454 

 
 
  

http://www.nt2taalmenu.nl/
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Voorbeeldexamen Staatsexamen 2011 

Diverse oefenenexamens om voor te bereiden op het inburgerings- of 
staatsexamen, gericht op de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en 

schrijven. 
 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, 
midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 

LB6441-LB6448 
 
 

Woordenlijsten KNS 
Dit is een hoofdstuk afkomstig uit de methode Kom verder! 

        
Trefwoorden: inburgering 
LB6291 

 
 

Woordkaartjes 
Kaartjes met woorden, samengesteld door het ABC, bedoeld om woorden mee te 

leren of zinnen mee te vormen. Afhankelijk van het leerdoel van de lesneemster 
op verschillende manieren in te zetten. 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 

laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
LB6144 
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Websites 
 
 

www.adappel.nl/lesmateriaal 
Lesmateriaal voor docenten en cursisten en oefenexamens.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 

laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 
 
 

www.beetjespellen.nl  
Uitleg over spelling voor beginners, zoals nieuwe Nederlanders. Je kunt ook 

meedoen aan een dagelijkse test om je spelling te verbeteren.  
 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, midden-

opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 
 

 
www.beterspellen.nl  
Website waarmee je dagelijks vier spellingoefeningen kunt maken op 

verschillende taalniveaus. 
 

Trefwoorden: schrijfvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, midden-
opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 
 

 
www.dikverhaar.nl 

Links naar veelgebruikte sites. 
 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 
laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 

 
 

www.forvo.com/languages/nl  
Online woordenboek met de uitspraak van duizenden Nederlandse woorden.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
beginners, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, 

een-op-een, groepen 
 
 

www.inburgeren.nl 
Officiële inburgeringssite met algemene informatie over inburgeren en 

oefenexamens voor alle onderdelen (behalve ONA).  
 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, 
midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 

 

http://www.adappel.nl/lesmateriaal
http://www.beetjespellen.nl/
http://www.beterspellen.nl/
http://www.dikverhaar.nl/
http://www.forvo.com/languages/nl
http://www.inburgeren.nl/
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www.languageguide.org/nl 

Visueel voorleesboek met veelvoorkomende Nederlandse woorden.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, laaggeletterd, 
geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

 
 

www.lingua-incognita.nl 
Oefenmateriaal en -examens. 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, 

midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 
 
 

www.knoestertrainingen.nl 
Oefenmateriaal en -examens. 

 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, 

laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 
 
 

www.leefenleer.nl/voor-organisaties/leermiddelenwijzer/ 
Hier vind je door de OBA geselecteerde en aanbevolen leermiddelen. Er is 

onderscheid gemaakt tussen leesboeken, leerboeken, methodes, online 
programma’s, apps en spelletjes. Kies met behulp van de filters het meest 
geschikte leermiddel om met de leerder aan de slag te gaan.    

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, laaggeletterd, 
geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
 

 
www.nederlandsetaaltest.nl 

Taaltests op verschillende niveaus.  
 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, gevorderden, geletterd, middenopgeleid, 

hoogopgeleid, een-op-een, groepen 
 

 
www.netinnederland.nl 
Net in Nederland is het online platform voor nieuwkomers van de Nederlandse 

Publieke Omroep (NPO). We hebben ruim 1500 video’s met Nederlandse en 
Arabische ondertiteling. Mensen die hun leven aan het opbouwen zijn in de 

Nederlandse samenleving, vinden bij Net in Nederland de informatie die daarvoor 
nodig is. En ze vinden hun weg naar het bredere aanbod van de publieke 
omroep. Maar bovenal vinden ze elkaar. Net in Nederland zoekt de verbinding 

met de doelgroep en met elkaar maken we verhalen voor en door nieuwkomers. 
 

http://www.languageguide.org/nl
http://www.lingua-incognita.nl/
http://www.knoestertrainingen.nl/
https://www.leefenleer.nl/voor-organisaties/leermiddelenwijzer/
http://www.nederlandsetaaltest.nl/
http://www.netinnederland.nl/
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Trefwoorden: luistervaardigheid, leesvaardigheid, beginners, 

gevorderden, laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, 
hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

 
 
www.nt2taalmenu.nl 

Wilt u Nederlands leren? Of oefenen voor het inburgeringsexamen? Of voor het 
Staatsexamen I of II? Dan is nt2taalmenu.nl dé website voor u! Er zijn 

oefeningen voor alle niveaus.  
 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 

schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 
laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 

 
 
www.oefenen.nl 

Oefenen.nl is de plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen en digitale 
vaardigheden. En ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel 

meer. Als je thuis oefent is Oefenen.nl gratis. 
 

Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, 
inburgering 

 
 

www.sayitindutch.com 
Podcasts voor anderstaligen in 'Slow Dutch'.  
 

Trefwoorden: luistervaardigheid, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, 
laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

 
 
www.staatsexamennt2.nl 

Informatie over de verschillende examens en doorverwijzingen naar 
oefenexamens. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 

laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 
 

 
www.steffie.nl  
Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit, bijvoorbeeld daten, 

DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts. Zo wordt de wereld weer 
iets eenvoudiger! 

 
Trefwoorden: leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, 
midden-opgeleid, hoogopgeleid 

 
 

  

http://www.nt2taalmenu.nl/
http://www.oefenen.nl/
http://www.sayitindutch.com/
http://www.staatsexamennt2.nl/
http://www.steffie.nl/
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www.zanzu.nl/nl 

Een website van Rutgers met informatie over seksuele gezondheid in 
zestien talen. 

 
Trefwoorden: luistervaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid 

 
 

www.2bdutch.nl/nederlandse-taal-websites 
Doorverwijspagina naar verschillende websites om Nederlands mee te leren, 
gericht op Engelstaligen.  

 
 

 
 
 

 
 

 

  

http://www.zanzu.nl/nl
http://www.2bdutch.nl/nederlandse-taal-websites
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Filmpjes 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1nXQt_3VTm1ojU4Y4Axb3cN
GhMq5luXQ&app=desktop 
 

Nederlands leren voor Arabisch sprekenden.  
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, geletterd, laagopgeleid, midden-
opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1nXQt_3VTm1ojU4Y4Axb3cNGhMq5luXQ&app=desktop
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1nXQt_3VTm1ojU4Y4Axb3cNGhMq5luXQ&app=desktop
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Apps 
 
 

Beter spellen 
App waarmee je dagelijks vier spellingoefeningen kunt maken op verschillende 
taalniveaus. 

 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, midden-

opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 
 
 

De het 
Een lidwoord opzoeken was nog nooit zo makkelijk. Typ de eerste letters van een 

woord en zie meteen het lidwoord. Naast het snelle opzoeken van lidwoorden in 
het woordenboek met 73000 woorden, zal de app je helpen bij het leren 
(memoriseren) van lidwoorden op twee manieren: 

 
1. Voeg de woorden waarvan je de lidwoorden het meest wilt onthouden toe 

aan je favorieten. 
2. Speel een spelletje waarin je voor willekeurige woorden de juiste 

lidwoorden moet selecteren / raden. 

 
De Het app bevat ook een handige samenvatting van regels en richtlijnen voor 

het bepalen van de lidwoorden van sommige categorieën van Nederlandse 
woorden. 
 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, beginners, gevorderden, 
geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 
 
 
Duolingo 

Leren met Duolingo is leuk en verslavend. Verdien punten voor goede 
antwoorden, speel tegen de klok en ga naar een hoger niveau. Onze kant-en-

klare lessen zijn effectief en we hebben een onderzoek waarin dat wordt 
aangetoond. 

 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
geletterd, laagopgeleid, midden-opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 
 
 

FunEasyLearn Dutch 
FunEasyLearn is de leuke en gemakkelijke nieuwe manier om Nederlands te 
leren – of u nu houdt van luisteren naar muziek uit andere landen, naar het 

buitenland reizen, voor een multinational werken, of met buitenlandse vrienden 
chatten. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, laagopgeleid, 

middenopgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 


