
 

Materialenlijst  
 
Er is veel NT2-materiaal (Nederlands als tweede taal) beschikbaar: boeken, websites, 
zelfstudiemateriaal, etc. Maar welk materiaal is geschikt voor taalvrijwilligers? De materialenlijst biedt 
uitkomst. Alle websites op deze lijst zijn gratis toegankelijk; geschikt voor NT2-leerders; en zijn 
up-to-date. Disclaimer: Een lijst met websites is altijd een momentopname en is daarom nooit volledig.  
Deze lijst is opgesteld door Merel Borgesius van Onderlinge Taal, Het Begint met Taal en VU-NT2 
Amsterdam, 2017. 
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1. Lezen 

● www.melkwegplus.nl (taalniveau: A1) 
Leesmateriaal speciaal voor laaggeletterde anderstaligen.  

● www.oefenen.nl (taalniveau: A1-A2) 
Op deze website vind je de taalprogramma’s Taalklas en Taalklas+ en Lees en Schrijf!  

● http://adappel.nl/lesmateriaal/ (taalniveau A1-A2) 
Oefeningen voor lezen, schrijven en spreken. 

● www.juf-hannah.nl (taalniveau A1-A2) 
Op deze website kun je oefeningen vinden voor spelling, taal en begrijpend lezen.  

● www.nt2taalmenu.nl (taalniveau: A2-B1) 
Taaloefeningen rondom verschillende thema’s en situaties, leesteksten en 
woordenschatoefeningen. 

● www.exercisesinburgering.nl/inburgering-buitenland (taalniveau A2) 
De oefeningen die hier gepresenteerd worden zijn bedoeld voor het onderdeel Toets 
Gesproken Nederlands en voor het onderdeel Geletterdheid en Begrijpend lezen.  

● www.eenvoudigcommuniceren.nl/docentenpagina/6 
Overzicht van titels voor volwassenen in eenvoudige taal, op meerdere niveaus.  

● www.nbdbiblion.nl/mediaproducten/eigen-uitgaven/makkelijk-lezen/young-adults-en-volwa
ssenen/leeskaravaan 
De serie de Leeskaravaan biedt titels in verschillende genres, geschreven in eenvoudige taal.  

● De omgevallen boekenkast, Linda Verstraten (B1 of hoger) 
De bloemlezing bevat 22 korte verhalen, gedichten en fragmenten van verschillende auteurs. 

● De Start!-krant (taalniveau A2-B1) 
In deze maandelijkse krant wordt het belangrijkste, actuele nieuws aangeboden in eenvoudige 
taal. De maandelijkse papieren Start!-krant is een goed middel om begrijpend lezen te oefenen.  

 

1.1 Nieuws & kranten 

● www.nu.nl  
● www.nos.nl/nieuws  
● www.rtlnieuws.nl  
● www.kranten.com  
● www.metronieuws.nl  
● www.ad.nl  
● www.telegraaf.nl  
● www.volkskrant.nl  
● www.trouw.nl  
● www.nrc.nl  
● www.parool.nl  
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2. Luisteren 

● www.jeugdjournaal.nl (taalniveau A2) 
Het nieuws voor kinderen. 

● www.2bdutch.nl (taalniveau A2) 
Video’s over diverse onderwerpen met ondertiteling.  

● www.nedbox.be (taalniveau A2)  
Video’s over diverse onderwerpen met makkelijke en moeilijkere oefeningen (Vlaams). 

● https://www.youtube.com/user/Clipphanger (taalniveau A2) 
Leerzame filmpjes van 1 minuut over diverse onderwerpen. 

● www.schooltv.nl  (taalniveau A2) 
Informatieve en educatieve videoclips van SchoolTV, met transcript.  

● www.netinnederland.nl  (taalniveau A2) 
Nederlandse tv-programma’s met Engelse, Arabische en Nederlandse ondertiteling. 

● www.npo.nl  (taalniveau A2) 
Tv-programma’s van NPO1, 2 en 3 terugkijken. Klik op ‘T’ voor ondertiteling. 

● www.nosjournaal.nl  (taalniveau B1) 
Het NOS-journaal. 

● www.rtlnieuws.nl  (taalniveau B1) 
Het nieuws van RTL. 

● www.npo.nl/radio  
Nederlandse radiostations. 

● www.nederland.fm (taalniveau B1) 
Nederlandse radiostations. 

● www.universiteitvannederland.nl  (taalniveau B2) 
Hoogleraren geven college. Elke week een nieuwe video van een hoogleraar. 

● http://dekennisvannu.nl/site/programmas (taalniveau B2) 
Wetenschapsprogramma.  

● http://www.nporadio1.nl/nieuwsshow/uitzendingen (taalniveau B1) 
Nieuwsshow NPO Radio 1 

● http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken.html (taalniveau B1) 
Gratis luisterboeken downloaden van de bibliotheek. 

● www.jekanmewat.nl (taalniveau A1-A2) 
15 modules met oefeningen voor beginners waarbij zowel luisteren als leren van woorden 
wordt getraind.  

● www.nt2taalmenu.nl (taalniveau A2-B1) 
Taaloefeningen rondom verschillende thema’s en situaties, leesteksten en 
woordenschatoefeningen. 

● www.2bdutch.nl (taalniveau A2-B1) 
Je verbetert je luistervaardigheid door het bekijken van video's met ondertiteling én leert over 
de Nederlandse cultuur. 

● www.dutchgrammar.com (taalniveau A1-B2) 
Uitleg over grammatica en veel grammaticaoefeningen. De website bevat ook 

luisteroefeningen. 

                     Materialenlijst Het Begint met Taal, versie april 2017            3 
 

http://www.schooltv.nl/
http://www.universiteitvannederland.nl/
http://www.nedbox.be/
http://www.netinnederland.nl/
http://www.jeugdjournaal.nl/
http://www.nt2taalmenu.nl/
http://www.nporadio1.nl/nieuwsshow/uitzendingen
https://www.youtube.com/user/Clipphanger
http://www.jekanmewat.nl/
http://dekennisvannu.nl/site/programmas
http://www.dutchgrammar.com/
http://www.2bdutch.nl/
http://www.nederland.fm/
http://www.2bdutch.nl/
http://www.nosjournaal.nl/
http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken.html
http://www.npo.nl/
http://www.npo.nl/radio
http://www.rtlnieuws.nl/


 

● www.nl.ver-taal.com (taalniveau A2-B1) 
Op deze website staan onder andere woordenschatoefeningen, luisteroefeningen, grammatica, 
kruiswoordraadsels en taaloefeningen met liedjes.  

 

2.1 Liedjes 

● www.lyricstraining.com (taalniveau A2) 
Selecteer ‘Dutch’, kies een liedje, kies ‘Play now’, kies het niveau. Luister en vul de ontbrekende 
woorden in. 

● https://nedles.nl/oefeningen/liedjes/ (taalniveau A2) 
Nederlandstalige liedjes met oefeningen. 

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLn1B11Hlfip6-4H-G1vITh2kJXabd1Pks (taalniveau 
A2) 
NT2-liedjes van Meneer Janssen. 

● http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/snapje  
Leerzame liedjes over verschillende onderwerpen. 

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLxxUqzHQ_9yJ0SC8elYPe0FPl460Xpsqq  
Meneer Janssen tipt Nederlandstalige liedjes van alle tijden en in alle stijlen. 

● https://www.youtube.com/watch?v=obve53syyhI&list=PL88EA3D53CFDC8976  
Diverse Nederlandstalige liedjes. 

● Anders nog iets? Liedjes voor wie Nederlands leert, JanJaap de Vries, Helga van Loo 
Met muziek kun je op een aangename manier iets van de taal leren. De liedjes gaan over 
onderwerpen die de taalleerder aanspreken.  

 

3. Spreken 

● www.nt2taalmenu.nl (taalniveau: A2-B1) 
Taaloefeningen rondom verschillende thema’s en situaties, leesteksten en 
woordenschatoefeningen. 

● https://www.youtube.com/watch?v=ztENZaYbHRU&spfreload=5 (taalniveau A2) 
Uitspraakvideo’s met uitleg en versta- en nazeg-oefeningen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

● www.uitspraak.uvt.nl (taalniveau A2) 
Uitspraaklijst Nederlands van de Universiteit van Tilburg. 

● http://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/spreken/  (taalniveau B1) 
Tips voor het voorbereiden van een presentatie 

● www.wintaalsoft.nl/knsstart/tgn/tgn.htm (taalniveau A1-B1) 
Oefeningen voor toets gesproken Nederlands (TGN). 

● www.toetsgesprokennederlands.nl/  
Oefeningen voor toets gesproken Nederlands (TGN). 

● http://adappel.nl/lesmateriaal/ (taalniveau A1-A2) 
Oefeningen voor lezen, schrijven en spreken. 

● www.exercisesinburgering.nl/inburgering-buitenland (taalniveau A2) 
De oefeningen die hier gepresenteerd worden zijn bedoeld voor het onderdeel Toets 
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Gesproken Nederlands en voor het onderdeel Geletterdheid en Begrijpend lezen.  
● http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/ (taalniveau: A0-A2) 

SpreekTaal is materiaal waarmee je anderstaligen kunt ondersteunen bij het beter leren 
spreken van het Nederlands. Spreektaal bestaat uit 15 losse modules. 

● www.taalthuis.com (taalniveau: A1-B2) 
Gratis online taalcursus met veel plaatjes, oefeningen, schrijftips en uitleg over de spelling van 
de Nederlandse taal. Ook beschikbaar als app. 

● Uitspraaktrainer in de les, C. van Veen 
Oefenmateriaal voor zowel beginners als gevorderden, van laag- tot hoogopgeleid. Het boek 
bevat kant-en-klare werkbladen en geluidsmateriaal.  

 

3.1 Woorden leren 

● www.quizlet.com (ook als app)  
Woorden leren m.b.v. oefeningen en spelletjes. Je moet eerst zelf een woordenlijst maken. 

● www.wrts.nl  (ook als app)  
Woorden leren m.b.v. oefeningen en spelletjes. Je moet eerst zelf een woordenlijst maken. 

● www.woordspot.nl  
Elke week uitleg van een lastig, maar nuttig Nederlands woord. 

● www.woordvanvandaag.nl  
Elke dag uitleg van een lastig, maar nuttig Nederlands woord. 

● www.jekanmewat.nl (taalniveau: A1-A2) 
15 modules met oefeningen waarbij zowel luisteren als leren van woorden wordt getraind.  

● www.oefenen.nl (taalniveau: A1-A2) 
Op deze website vind je de taalprogramma’s Taalklas en Taalklas+ en Lees en Schrijf!  

● www.nl.ver-taal.com (taalniveau: A2-B1) 
Op deze website staan onder andere woordenschatoefeningen, luisteroefeningen, grammatica, 
kruiswoordraadsels  en taaloefeningen met liedjes.  

● http://educatie.ntr.nl/taalspel/spelgrid.jsp  
Taalspelletjes om woorden te leren. 

● http://www.cambiumned.nl/taalspelletjes/  
Taalspelletjes om woorden te leren. 

● http://www.puite.nl/ankiproject/ 
App om woorden te leren. 

● Nederlands in beeld, Bondi Sciarone (taalniveau A0-A1) 
Nederlands in beeld vult het gat tussen een alfabetiseringsmethode en een NT2-methode voor 
laagopgeleiden. In deze methode bouwt men woordenschat op met behulp van beelden.  

 

4. Overigen  

4.1 Woorden opzoeken en vertalen 

● www.vandale.nl  
Het bekendste Nederlandse woordenboek; zeer goede kwaliteit.  
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● www.woorden.org  
Nederlands-Nederlands woordenboek. 

● http://nl.bab.la/woordenboek  
Nederlands – Engels en andersom. Werkt vooral met voorbeeldzinnen. 

● www.interglot.nl  
Nederlands – Engels/Frans/Duits/Spaans/Zweeds en andersom. 

● http://www.muiswerk.nl/mowb (ook als app) 
Basiswoordenboek voor scholieren. 

● www.synoniemen.net  
Synoniemenwoordenboek en vertalingen. 

● www.translate.google.nl 
Vertaalservice van Google. Je typt een woord en de vertaling komt meteen in beeld, met 
mogelijkheid om het Nederlandse en vertaalde woord te laten uitspreken. 

● www.google.nl/afbeeldingen 
Je typt een woord in en de plaatjes komen te voorschijn. Handig hulpmiddel om iets uit te 
leggen. 

● www.mijnwoordenboek.nl 
Een goede vertaalsite, voorbeelden van het gebruik van de woorden met allerlei extra's. 

● www.vertalen.nu 
Vertaling + uitspraak. 

● www.wrts.nl 
Met deze website kun je zelf een lijst van woorden maken die je wilt leren. Het programma 
maakt automatisch leuke oefeningen. 

● www.woordenlijst.org 
Je kunt een bepaalde vorm van het werkwoord  intypen en ziet dan waar het vandaan komt 
('stond' komt van 'staan'). 

● Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal, M. Verburg & R. Stumpel 
Woordenboek speciaal voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Hierin zijn 
de meest voorkomende woorden uit het Nederlands op eenvoudige wijze verklaard.  

● Van Dale Aanwijswoordenboek, Van Dale 
Een boekje in paspoortformaat zonder woorden. Het bevat 500 pictogrammen over 7 thema’s. 
Je kunt het gebruiken om dingen aan te wijzen. Ook als e-book te verkrijgen. 

● Van Dale Groot beeldwoordenboek, Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault & Ariane 
Archambault 
8.000 Afbeeldingen met onderschrift in vijf talen, ook te verkrijgen in Turks en Arabisch.  

● Leerwoordenboek Nederlands,  M. Gathier & D. De Kruyf 
Een basiswoordenboek Nederlands als tweede taal voor beginnende taalleerders.  

● Beeldwoordenboek, D.Faber, T. Roorda, B. Venema. 
Illustreert 5.000 woorden en begrippen. Waarnemen, herkennen en benoemen van beelden en 
woorden. 
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4.2 Nederlandse cultuur 

● www.2bdutch.nl (taalniveau: A2-B1) 
Je verbetert je luistervaardigheid door het bekijken van video's met ondertiteling én leert over 
de Nederlandse cultuur. 

● www.entoen.nu  
De canon van Nederland, met videoclips over historische onderwerpen.  

● www.isgeschiedenis.nl/historische-uitdrukkingen 
Waar komen de spreekwoorden en gezegden in de Nederlandse taal vandaan? In deze rubriek 
wordt een aantal van deze uitdrukkingen uitgelegd. 

● De spijker op de kop, B. de Boer, B. Lijmbach (taalniveau B2) 
Boek voor anderstaligen die Nederlandse uitdrukkingen willen leren begrijpen én gebruiken.  

 

4.3 Voor de inburgering  

● www.inburgeren.nl/inburgeraar 
Officiële website van de overheid over de inburgering. 

● www.inburgeren.nl/inburgeraar/examen/oefenen_met_examens/oefenen_met_examens.asp 
Officiële oefenexamens en oefenvragen voor de inburgering. 

● www.inburgeren.eigenstart.nl (taalniveau A1-B1) 
Dit is een verzamelsite van lesmateriaal voor de inburgering. Bevat zeer veel links. 

● www.wintaalsoft.nl/knsstart/start.htm (taalniveau A2-B1) 
Oefeningen voor het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving.  

● www.exercisesinburgering.nl/inburgering-buitenland (taalniveau A2) 
De oefeningen die hier gepresenteerd worden zijn bedoeld voor het onderdeel Toets 
Gesproken Nederlands en voor het onderdeel Geletterdheid en Begrijpend lezen.  

● www.beginmetinburgeren.nl (taalniveau A1-A2) 
Informatie over pré-inburgering, hoe kun je je voorbereiden en andere nuttige informatie. 

● www.naarnederland.nl (taalniveau A1-A2) 
Deze website is bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het basisexamen 
inburgering in het buitenland. Hier kun je ook de methode Naar Nederland bestellen. 

● www.cve.nl/item/staatsexamens_nederlands_als 
Website met alle informatie over het Staatsexamen NT2. 

● www.cve.nl/item/voorbeeldexamens (taalniveau B1-B2) 
Alle oefenexamens van het Staatsexamen NT2 voor programma I en programma II. 

● www.ind.nl 
Website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hierop vind je algemene informatie over de 
verstrekking van een visum en andere verblijfsvergunningen. 

● Naar Nederland 
Het officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op het basisexamen inburgering in het 
buitenland.  
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4.4 Andere vaardigheden 

● www.steffie.nl 
Website voor mensen met een verstandelijke beperking. Op een eenvoudige manier worden 
zaken zoals het gebruik van internet uitgelegd.  

● http://www.dadsproject.com/klokkijken/klokkijken.php 
Op deze website kun je oefeningen vinden om te leren klokkijken.  

● http://www.dadsproject.com/provincierace/provincierace.php 
Op deze website kun je de topografie van Nederland oefenen.  

● Het grote Puzzel- en doeboek voor anderstaligen (taalniveau A2-B1)  
De puzzels en spelletjes  in dit boek zijn afwisselend wat betreft vorm, inhoud en 
moeilijkheidsgraad. 

● Didactische werkvormen voor het talenonderwijs, Dieuwke de Coole, Anja Valk 
De auteurs bieden ruim zestig verschillende werkvormen aan die als inspiratiebron voor de 
taalcoach/taaldocent kunnen dienen.  

 

4.5 Verzamelwebsites 

● www.kennisnet.nl/sectoren/mbo/nt2/ (taalniveau: A1-B1) 
Verzamelwebsite met oefenmateriaal, hulpmiddelen en informatie over de samenleving en 
Nederland. Het bestaat o.a. uit taalspelletjes, luisteroefeningen, spreekoefeningen.  

● http://www.openleercentrum.com/ 
verzameling van websites die gaan over leren in het algemeen taalles, rekenen etc). 

● www.digischool.nl 
Website waarop docenten Nederlands van middelbare scholen lesmateriaal uitwisselen. Neem 
eens een kijkje in het ‘vaklokaal Nederlands’. 

● www.gratisnederlandsleren.nl  
Verzamelsite voor andere websites die je kunt gebruiken bij het gratis Nederlands leren. 

● www.steunpuntve.nl/?p=1062#more-1062 
Materialenoverzicht voor NT2-leerders opgesteld door het Steunpunt Volwasseneducatie. 

● Zelf starten met Nederlands, A.Bakker 
Zelf starten met Nederlands is bedoeld voor arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en 
Roemenië en hun ondersteuners.  
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http://www.gratisnederlandsleren.nl/
http://www.digischool.nl/
http://www.nt2.nl/auteur/56/de-Coole
http://www.steunpuntve.nl/?p=1062#more-1062
http://www.kennisnet.nl/sectoren/mbo/nt2/
http://www.dadsproject.com/provincierace/provincierace.php
http://www.nt2.nl/auteur/55/Valk
http://www.dadsproject.com/klokkijken/klokkijken.php
http://www.openleercentrum.com/

