
Workshop
Oefenen.nl en ISK Gouda

Studiedag LOWAN, 8 november 2021
Jomi Ririmasse en Lies Petersen



Programma  

13:30 Welkom en introductie 
13:35 ISK Gouda en Oefenen.nl
13:45 Opdracht en toelichting
13:50 Opdracht in groepjes
14:05 Terugkoppeling opdracht
14:15 Praktische tips ISK Gouda
14:20 Vragen en evaluatie



Christa de Kok, docent

✓ Maandag vrij 
✓ Werkt 8 jaar bij ISK Gouda
✓ Sinds 2015 met licentie op Oefenen.nl
✓ Oefenen.nl wordt ingezet als aanvullend materiaal 

naast methodes
✓ Gebruik Oefenen.nl voor analfabeten:

Het Leesplankje
Basis Inburgering - woordenschat
Taalklas.nl – filmpjes en woordenschat
Station Nederlands – gesprekken en woordenschat
De Liedjeskast  - klinkers

https://oefenen.nl/programmas/het-leesplankje-1/


Gebruik Oefenen.nl

✓ Instroomgroepen
oefenen zelfstandig Taalklas.nl

✓ Uitstroom naar MBO 
geen Oefenen.nl

✓ Uitstroom naar Praktijkonderwijs 
Als de stof uit een methode te moeilijk is, kiest een docent een 
programma van Oefenen.nl 



✓ Veilige leeromgeving
✓ 1 inlog
✓ Ruim 40 programma’s 
✓ 24/7 bereikbaar 

Tijd- en plaatsonafhankelijk oefenen
✓ Mobiel/tablet/computer - responsive
✓ Vertaal instructies/informatie via

Google translate 
✓ Deelnemer/begeleider kiest op basis van 

leervraag een programma.

Portal Oefenen.nl

> Ga naar Oefenen.nl

https://oefenen.nl/
https://oefenen.nl/


Meest populaire programma’s



ISK’s met licentie



✓ Licentie

✓ Toegang Volgsysteem 
- overzicht deelnemers
- monitoren resultaten
- klaarzetten leerroutes -
Nederlands, Budgetteren, Digitale 
Vaardigheden
- toegang extra materialen 
(handleidingen, printbare 
werkbladen)

>  Ga naar Volgsysteem

Hoe werkt ISK Gouda met Oefenen.nl? 

https://oefenen.nl/leerroutes-nederlands/
https://oefenen.nl/leerroute-budgetteren/
https://oefenen.nl/leerroutes-digitale-vaardigheden/
https://oefenen.nl/nieuws/extra-cursistenboek-in-taalklas-nl-1/
https://oefenen.nl/Volgsysteem
https://oefenen.nl/Volgsysteem/index.php


Opdracht
• 5 groepen van 5: 1 begeleider en 5 deelnemers

• Deelnemers: Inlog Oefenen.nl op Stappenplan; 
Maak oefeningen van leerroute Nederlands 1; 
bekijk programma’s 

• Begeleiders: Bekijk resultaten van deelnemers, 
zoek werkbladen op ter ondersteuning

• Gezamenlijk: vragen beantwoorden en noteren op 
wit vel



Per groep 

1. Welke programma’s zijn geschikt?

2. Zijn er werkbladen aanwezig bij bovengenoemde programma’s?

3. Zou je leerroutes inzetten? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

4. Zou je Oefenen.nl kunnen gebruiken? Ja/nee en waarom wel/niet

5. Vraag/opmerking over Oefenen.nl?



Praktische tips ISK Gouda
✓ Oefen met woordenschat en spreekvaardigheid in een betekenisvolle 

context
✓ Gebruik de werkbladen uit het Volgsysteem ter aanvulling
✓ Geen inzicht in alle materialen van Oefenen.nl? Maak gebruik van de 

leerroutes Nederlands 
✓ Wel inzicht in materialen? Kies een thema en zoek online oefeningen en 

werkbladen erbij of maak een eigen leerroute via het Volgsysteem. Maak 
gebruik van het Materialenoverzicht.

✓ Print het certificaat uit en maak er een feestelijke uitreiking van – vaak 
eerste ‘diploma’ en vergroot het zelfvertrouwen. 





Updates Volgsysteem 16-11-2021
✓ Extra onderdeel ‘Programma’s’ om voorbeelden te zien van oefeningen.

✓ Resultaten: verbeterde weergave. 
Je ziet alleen resultaten van de programma’s die zijn doorlopen. 
En je kunt doorklikken tot op oefening-niveau.

✓ Gebruikersnaam deelnemer: eenvoudig wijzigen

✓ Wachtwoord Volgsysteem: wachtwoord vergeten? Vraag het zelf aan ☺



Hoe vond je onze workshop? 
Vul hier de vragenlijst in of 

log in met account deelnemer op Oefenen.nl en klik op Evaluatie workshop. (account 
deelnemer beschikbaar tot 30-11-2021)

https://forms.gle/5aoD9Qf4FfbCxYJr5


Vragen?



Meer weten

instagram/oefenen.nl
http://linkedin.com/company/oefenennl/
http://youtube.com/Oefenennlwelerenaltijd
http://twitter.com/oefenennl
http://facebook.com/Oefenennl



