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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, middenopgeleid, 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, 
middenopgeleid opgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 

 
www.beterspellen.nl 

Website waarmee je dagelijks vier spellingoefeningen kunt maken op 
verschillende taalniveaus. 

 

Trefwoorden: schrijfvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 
middenopgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 

 
www.dikverhaar.nl 
Links naar veelgebruikte sites. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 
laagopgeleid, middenopgeleid, 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, middenopgeleid, 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, 
middenopgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, inburgering 
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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, middenopgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

 

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

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

 

www.knoestertrainingen.nl 
Oefenmateriaal en -examens. 

 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, gevorderden, geletterd, 
laagopgeleid, middenopgeleid, 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 lesnemer aan de slag te gaan. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, laaggeletterd, 
geletterd, laagopgeleid, middenopgeleid, 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. 

 

Trefwoorden: luistervaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
laaggeletterd, geletterd, laagopgeleid, middenopgeleid, hoogopgeleid, een-op- 
een, groepen  
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www.nt2taalmenu.nl 
Wil je Nederlands leren? Of oefenen voor het inburgeringsexamen? Of voor het 
Staatsexamen I of II? Dan is nt2taalmenu.nl dé website voor jou! Er zijn 
oefeningen voor alle niveaus. 

 

Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 
laagopgeleid, middenopgeleid, 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, middenopgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen, 
inburgering 

 

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

 

Trefwoorden: luistervaardigheid, gevorderden, laaggeletterd, geletterd, 
laagopgeleid, middenopgeleid, 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, middenopgeleid, 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, 
middenopgeleid, hoogopgeleid 

 

www.zanzu.nl/nl 

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

 
Trefwoorden: luistervaardigheid, leesvaardigheid, beginners, gevorderden, 
geletterd, laagopgeleid, middenopgeleid, hoogopgeleid 
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www.2bdutch.nl/nederlandse-taal-websites 

Doorverwijspagina naar verschillende websites om Nederlands mee 
te leren, gericht op Engelstaligen. 

 

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

Nederlands leren voor Arabisch sprekenden. 
 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, 
schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, beginners, geletterd, laagopgeleid, 
middenopgeleid, hoogopgeleid, een-op-een, groepen 

 

www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/ 
Ruime keuze in digitale prentenboeken met voorleesfunctie. De 
boeken hebben gratis inkijkexemplaren, voor de gehele boeken dien 
je een abonnement te nemen. De eerste maand is gratis. 

 
Trefwoorden: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid, beginners, 
geletterd, laagopgeleid, middenopgeleid, voorlezen, kinderen  

 

www.kleurrijker.nl/afstandsonderwijs/ 
Uitgeverij KleurRijker Geeft tips over NT2 afstandsonderwijs. Hier 
vind je de boeken uit de TaalCompleet en TaalSterk serie. 

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

 
Beter spellen 

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

 
Trefwoorden: schrijfvaardigheid, beginners, gevorderden, geletterd, 
middenopgeleid, 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, middenopgeleid, 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, middenopgeleid, hoogopgeleid, een-op-een 

 
FunEasyLearn Dutch 

FunEasyLearn is de leuke en gemakkelijke nieuwe manier om Nederlands te 
leren – of je 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 


