
 
 

 
 
Methodes, cursussen en andere veelgevraagde materialen voor NT2 
 
 

   
ABC, doe je mee? (grijs) 
Is een NT2-methode voor gealfabetiseerde anderstaligen die nog geen 
voorkennis van het Nederlands hebben. Het leidt op tot en met niveau A1.  
Is geschikt voor zelfstudie maar ook te gebruiken in groepen en bestemd 
voor kinderen vanaf 12 jaar. Aan de hand van liedjes wordt de 
luistervaardigheid getest. 
 

   
Breekijzer (grijs) 
Een basisleergang voor laagopgeleide en langzaam lerende anderstalige 
volwassenen. Niet geschikt voor zelfstudie. Inburgeraars kunnen met deze 
cursus niet alleen de taal onder de knie krijgen, maar eveneens hun sociale 
en professionele redzaamheid in het alledaagse leven en op het werk 
vergroten. 
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Contact (grijs) 
Driedelige, communicatieve leergang Nederlands voor hoogopgeleide, 
anderstalige volwassenen, leidt op naar niveau B2, het niveau van het 
Staatsexamen II. 
 
 

 
  

Code en Code Plus (+takenboeken) (grijs) 
De NT2-cursus CODE Plus is de vernieuwde versie van CODE. CODE Plus 
biedt taalonderwijs voor hoogopgeleide volwassenen voor korte en lange 
trajecten (Staatsexamen II) CODE Plus geeft docenten de mogelijkheid om 
cursisten te begeleiden om succesvol te participeren in de Nederlandse 
samenleving voor het slagen voor het Staatsexamen. 

   
Delftse methode (grijs) 
Blauwe boek voor laagopgeleide volwassenen. 
Groene boek voor hoogopgeleide volwassenen. 
Ook: 
De Tweede Ronde A2-B-1 
De Derde Ronde B1-B2 
Ook geschikt voor zelfstudie. 
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De Finale (groen) 
Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 II. 

 
 

 
Help! (+Zal ik u even helpen? Kunt u mij helpen) (grijs) 
Kunt u mij helpen? Is het eerste deel uit de serie “Help, een cursus 
Nederlands voor anderstaligen. De serie bevat 3 delen, respectievelijk voor 
beginners, voor half gevorderden en voor gevorderden. De serie is bestemd 
voor hoger opgeleide niet-Nederlandstaligen die in Nederland een hogere 
of wetenschappelijke opleiding willen volgen of een beroep op dat niveau 
willen uitoefenen. Daarnaast is er expliciet rekening mee gehouden dat de 
serie veel gebruikt wordt door studenten die aan buitenlandse 
universiteiten Nederlands, c.q. studeren. 
 

   
Hogerop (grijs) 
Methode Nederlands als tweede taal, geschreven voor hoogopgeleide (ver) 
gevorderde volwassen anderstaligen in Nederland, of (ver) gevorderde 
studenten Nederlands in het buitenland. Voor hoogopgeleide anderstaligen 
die in Nederland willen werken of een studie willen volgen. Het einddoel is 
cursisten te helpen beter te functioneren op werkplek en/of studie 
succesvoller te kunnen beginnen c.q. vervolgen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicwpyI0vTTAhXSaFAKHfkSCSUQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/de-finale-b1-b2/9200000010677963/&psig=AFQjCNGKvxPFnIIqD2Wnflc25qWD7FdkQg&ust=1495031868266103
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj98rfu5PbTAhWJYlAKHUbMCzgQjRwIBw&url=http://www.ncbbv.nl/nederlands/80-hogerop-de-puntjes-op-de-i-boek-en-dvd-2007003.html&psig=AFQjCNG6jXeTkkF4bR0b0kkpcXEEuiNjmA&ust=1495105600086759
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQhfqmpfbTAhWCLVAKHTU-DT0QjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/help-cursus-nederlands-voor-anderstaligen-zal-ik-u-even-helpen-3-boek-voor-docent/1001004005258377/&psig=AFQjCNH_U_ToW7T1W4Iq1COkAj_0MMFh3g&ust=1495088624389373


   
Klare taal (donkerblauw) 
Door voorbeelden en regels krijgt de cursist inzicht  in het Nederlandse 
taalsysteem. 
Geschikt  voor cursisten die over enige kennis van de basisgrammatica 
beschikken.  
 

   
Naar Nederland (geel) 
Officiële zelfstudiepakket  voor mensen die zich willen voorbereiden op het 
basisexamen Inburgering in het buitenland. Dit is het examen dat sommige 
mensen moeten doen om in aanmerking te komen voor een machtiging tot 
voorlopig verblijf. 
 

   
Nederlands in beeld (grijs) 
De woordenschat wordt opgebouwd aan de hand van beelden in kleur. Stap 
voor stap worden de beelden woorden, de woorden zinnen en de zinnen 
teksten. De methode is bedoeld voor laaggeschoolde anderstaligen die net 
gealfabetiseerd zijn. Vandaar het grote lettertype en veel foto’s met weinig 
tekst. 
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Nederlands in gang/Nederlands in actie (grijs) 
Deel 1 en 2 van een NT2-methode voor hoogopgeleide anderstaligen. Bij 
veel opdrachten staan de antwoorden achterin, dus redelijk geschikt voor 
zelfstudie. 
 

   
Nederlands nu! (grijs) 
De methode is ontwikkeld voor middelhoogopgeleide  anderstaligen die 
absoluut beginner zijn en leidt op tot en met niveau A2. Nederlands nu! Is 
speciaal voor zelfstudie bedoeld, maar kan ook gebruikt worden met 
groepen. 
 

   
Nieuwe start (grijs) 
Inburgering op A1 – A2 niveau met essentiële kennis van de Nederlandse 
samenleving in verband met examen. 
 
 
 
 
 
 
 
Oefenschrift zie CODE en CODE Plus 
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De opmaat (grijs) 
De opmaat is gericht op hoogopgeleide beginners en leidt naar niveau A2. 
 
 

   
Spreektaal (rood) 
Methode voor taalcoaching door vrijwilligers. Laagdrempelig en eenvoudig 
te gebruiken. Geschikt voor anderstaligen of ze nu analfabeet, laaggeletterd 
of hoogopgeleid zijn. 
Spreektaal 1 = niveau A0-A1. Spreektaal 2= niveau A1 tot A2. 
(Ook bruikbaar voor NT1). Beknopte informatie over 
”inburgeringsonderwerpen”. 
 

   
De Sprong (grijs) 
De Sprong is een NT2 methode waarin deelnemers de stap maken van A2 
naar B1 
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Stap (grijs) 
Drie tekst- en werkboeken met oefeningen voor laag/middelbaar niveau A1 
en A2. 
De thema's zijn alledaags en praktisch, zoals begroeting, winkelen en 
gezondheid. 
 

   
Succes! (oranje) 
Lees-en schrijfoefeningen voor NT1 en NT2. Beknopte informatie over 
”inburgeringsonderwerpen”. 
 

   
Taal vitaal (grijs) 
A2, methode voor beginnende anderstaligen met een hoge vooropleiding. 
Communicatieve leergang waardoor leren in een groep eigenlijk 
noodzakelijk is. 
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Taalcompleet (geel) 
Lesboek voor het opbouwen van en oefenen met een basiswoordenschat, 
grammatica, spelling, lezen, luisteren en spreken (niveau A1)v oor 
anderstaligen die zich in het buitenland voorbereiden op het 
inburgeringsexamen. 
 

   
Taalsterk (grijs) 
Communicatieve taalmethode voor midden- en hoogopgeleide 
anderstaligen. Van  A2 naar B2. 
 

   
Taaltalent (grijs) 
Taaltalent werkt van niveau A2 naar B1. Het is een leergang die ontwikkeld 
is voor gebruik in cursussen in Nederland, maar ook geschikt is voor 
anderstaligen die in het buitenland aan hun Nederlands willen werken. 
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Ter Zake (grijs) 
Ter Zake is een leergang Nederlands als Tweede Taal voor anderstaligen die 
in de zakenwereld (zullen gaan) werken. Bij de ontwikkeling van het boek is 
uitgegaan van beheersing van minimaal A2 (basisgebruiker). 
 

   
Totaal 1 & 2 (grijs) 
Een basiscursus Nederlands voor middelbaar en hoger opgeleide 
buitenlanders. De oefeningen zijn individueel te gebruiken. 
 
 

   
Vooruit (groen) 
Praktisch trainen voor het staatsexamen NT2 op B1 niveau 
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IJsbreker en IJsbreker plus (grijs) 
Deze basiscursus Nederlands is bedoeld voor volwassen anderstaligen. De 
cursist kan voor een groot deel zelfstandig het studiemateriaal doornemen, 
individueel of in groepsverband; daarnaast is voorzien in groepslessen door 
een docent. De cursist kan tenslotte een inburgeringsexamen dan wel 
Staatsexamen NT2 afleggen. Zeer geschikt voor taal- en 
inburgeringstrajecten voor laag- en middenopgeleide volwassenen en leidt 
naar A1 niveau. 
 

   
Zebra (grijs) 
Zebra is een complete NT2 cursus voor anderstaligen jongeren tussen de 12 
en 18 in de basisvorming. In een kort tijdsbestek leren deze jongeren de 
basiskennis. Zo kunnen ze zonder problemen overstappen van een 
internationale schakelklas naar regulier onderwijs op vmbo- of havo/vwo 
niveau. Het accent ligt op praktische taalverwerving. Er kan zelfstandig mee 
gewerkt worden. 
 
 

   
Zeg het eens! (grijs) 
Zeg het eens! Is een communicatieve en functioneel methode Nederlands 
als tweede taal voor jongeren van tien jaar en ouder. De methode is 
geschikt voor zowel beginners als leerlingen met een taalachterstand. Zeg 
het eens! Leert jongeren correcte grammaticale structuren te gebruiken en 
verrijkt een woordenschat aanzienlijk. Praktisch boek waarmee jongeren  
zich snel een echte spreektaal eigen maken. 
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