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Oefenen.nl 
Oefenen.nl is een website gericht op Nederlandstaligen en anderstaligen die hun basisvaardigheden 
willen verbeteren. De website biedt een keur aan lesmaterialen rondom taal, rekenen, internetten en 
het omgaan met geld. Het materiaal is gratis beschikbaar. Wel is een eigen account noodzakelijk en 
moet worden ingelogd.  Met alle materialen kan zelfstandig worden gewerkt.  

Taalvaardigheid 
Bij opdrachten gericht op het vergroten van de taalvaardigheid, is door middel van sterren 
aangegeven voor welke doelgroep het materiaal geschikt is. Materiaal met drie, vier of vijf sterren 
sluit niet aan bij de ISK-leerlingen omdat dit gericht is op moedertaalsprekers van het Nederlands 
(NT1). Materiaal met één of twee sterren is mogelijk wel passend aangezien dit ontwikkeld is voor 
NT2-sprekers. Materiaal met één ster is bedoeld voor anderstaligen met een niveau tussen 0 en A1, 
materiaal met twee sterren voor anderstaligen met niveau A1.   

Beschrijving programma’s NT2 
Taalklas 
Het materiaal van Taalklas bestaat uit verschillende modules die oplopen in moeilijkheidsgraad: 
Taalklas 1, Taalklas 2 en Taalklas Plus. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van woordenschat door 
middel van verschillende oefenvormen waarbij direct feedback wordt gegenereerd. De woorden zijn 
gegroepeerd in thema’s als het huis, familie, vrienden of op straat. Hoewel het materiaal bedoeld 
lijkt voor volwassenen, kan het binnen de ISK als aanvullend lesmateriaal worden ingezet.   

Lees en schrijf! Het leesplankje 
Het digitale schrijf- en leesplankje kan worden ingezet als aanvullend oefenmateriaal om te oefenen 
met technisch lezen en schrijven of met het verstaan van klanken en woorden. Er wordt gefocust op 
het technisch lezen en schrijven (typen) van letters en woorden. (Het materiaal is niet bijzonder 
relevant voor de doelgroep omdat veel laagfrequentie woorden worden aangeboden, zoals: de paus, 
de schelp of de voortoren.) 

Basis Inburgering 
Het programma Basis Inburgering is bedoeld voor anderstaligen die toewerken naar niveau A1. Er 
wordt gefocust op het vergroten van de woordenschat. Zo worden in 29 lessen ruim 1200 nieuwe 
(veelal hoogfrequente) woorden aangeboden. Deze worden herhaald met een verscheidenheid aan 
oefenvormen waarbij veel visuele ondersteuning wordt geboden. Het programma is primair bedoeld 
ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. De inhoud sluit hierdoor niet altijd aan bij jongeren uit 
de ISK.  Sommige thema’s zijn te gebruiken als extra oefenmateriaal naast het reguliere 
lesprogramma.  

Station Nederlands 
Het materiaal van Station Nederlands bestaat uit twee modules die oplopen in moeilijkheid.  
Beide modules richten zich op het vergroten van de luistervaardigheid en het opbouwen van 
woordenschat. Het materiaal bestaat uit langzaam (maar natuurlijk) ingesproken gesprekken met 
bijbehorende oefeningen. Thema’s richten zich op uiteenlopende gesprekken in het dagelijks leven, 
zoals een gesprek bij de dokter of het zoeken naar werk. Ter aanvulling op het reguliere 
lesprogramma kan het materiaal goed worden ingezet binnen de ISK.  


