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De lijst onder biedt een overzicht van materialen en tools die je kan gebruiken om afstandsleren
NT2 vorm te geven. De lijst is bedoeld als inspiratiebron en niet als ‘must’.
We benadrukken dat afstandsleren een andere manier van leren is, waarin feedback een sleutelrol speelt. Methodieken van klasmanagement in grotere groepen zijn niet altijd aangewezen. Inzetten op afbakenen van synchroon en asynchroon werken en kleinere groepen in timeslots verdelen is voor NT2 soms aangewezen.
1.

Lestips algemeen

Werkvormen – Lezen voor anderstaligen – Iedereen Leest: https://drive.google.com/file/d/1X1vMtlrlt3ZH1TRWqY1rIj5xqZCMw-HU/view
Werken met WhatsApp: https://drive.google.com/file/d/1iktTleEvNogaif89XzkDQo5RYPsUTvhY/view?fbclid=IwAR1O2Ov4Cs4gXaiUvkZjPmZoJ-3yJf30YpRluIDoou9Wg-w-_LPk90m-S1M

DigLin+ https://open.diglinplus.nl/?fbclid=IwAR1TPauh1-CWoReKUtn0UZtaldNJiq5VVUcUoDsTgn5UwU_Qo7sFQUVmZ-E
Online zangsessie https://www.allezchantez.be/online-zangsessie/?fbclid=IwAR2FKD9HUlqsGEf3lBhY5iDEhYZ-_d3aUGi7mFe4g3E-gBLjGoCqvcekSE
Diddit tijdelijk gratis https://www.vanin.diddit.be/nl/tijdelijk-gratis
Werken in een besloten facebookgroep https://www.facebook.com/help/167970719931213?helpref=about_content
Cursisten bevragen rond (digitale) bereikbaarheid via Google forms
https://www.google.com/intl/nl_be/forms/about/
WhatsApp biedt mogelijkheden om gesprekken op te nemen in kleine groepjes. De ‘desktop’ versie werkt handiger om feedback te typen https://www.whatsapp.com/?lang=nl
Een mini-learning management system dat gebruiksvriendelijk werkt https://goformative.com/

2.

Boekentips

Boekentips per leeftijd, soort, thema, dikte e.a. – Boekenzoeker: https://www.boekenzoeker.be/
Boekentips, recensies, interviews, e.a. – Pluizer: https://www.pluizer.be/
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Boekentips op leeftijd, genre, auteur – Pluizuit: https://pluizuit.be/
Boekentips - Kinder- en Jeugdjury uit Vlaanderen: https://www.kjv.be/welke_boeken/groep.php?groep=5
Boekentips per leeftijd, per thema - IedereenLeest: https://www.iedereenleest.be/
Boekenlijst en niveautest – Lezen voor de lijst: www.lezenvoordelijst.nl
Gratis boeken downloaden: https://www.gratisboekendownloaden.net/
Boekenkaartjes: https://guimard-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/barbara_axters_katholiekonderwijs_vlaanderen/EW7Dzd2FhHFAvJEM6s58vO4BsWj93UXmT6v5lajOhO3xkw?e=cca1om
Boeken voor NT2-leerders (aan te kopen): https://www.lezenvooriedereen.be/

3.

Luisterboeken

Ingesproken boeken: https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl en https://daisybraille.bibliotheek.be/
Ingesproken boeken: http://www.radioboeken.eu/index.php?lang=NL
Luisterverhalen: http://www.huisdertaal.nl/materiaal-downloaden/verhalen/

2.

Luisteren, kijken & lezen

Fragmenten uit de actualiteit voor anderstaligen: https://onderwijs.hetarchief.be/projecten/klaar
Nieuwsfragmenten met vragen op drie taalniveaus (anderstaligen) : www.nedbox.be
Nieuwsberichten voor kinderen: https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
Nieuwsberichten voor kinderen: https://schooltv.nl/
Nieuwsberichten voor kinderen en jongeren: https://www.sevendays.nl/nieuws
Nieuwsberichten voor jongeren: https://jeugdjournaal.nl/
Nieuwsberichten voor NT2-leerders: http://www.wablieft.be/nl, https://taalblad.be/
Webquests voor basis- en voortgezet onderwijs: http://www.webkwestie.nl/vo_digitheek/index_algemeen.htm
Lezen op A2-niveau: http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-a2-oefenmateriaal?fbclid=IwAR1IwZjgZWFPzNZ_gjizQGRN_UqemuMhJhzKCq-2oUgrXIzHtM_tY-DVEfo
Online Nederlands oefenen: https://okanbrugge.wordpress.com/
Soap “Nieuw leven” voor NT2-leerders met verwerkingsoefeningen: https://sites.google.com/vocvo.be/leeromgeving-nieuw-leven/startpagina?authuser=0
Waargebeurde verhalen http://www.relaas.be/
Universiteit van Vlaanderen https://universiteitvanvlaanderen.be/
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Luisterboeken http://radioboeken.eu/
Rond voorlezen http://www.voorlezen.be/
VRT NU educatief aanbod https://www.vrt.be/vrtnu/themas/onderwijs-in-tijden-van-corona/
Radio 1 https://radio1.be/programma/hautekiet
Jacht op Guido en Emma https://vtm.be/familie/tag/13956
Altijd Nederlandstalige radio https://www.jouwradio.be/vl100lijst.php?jaar=2013
Algemeen https://vimeo.com/
Klasse TV http://klassetv.nl/
TED-talks in het Nederlands https://www.ted.com/talks?language=nl
Voorbereiding inburgeringsexamen http://nt2taalmenu.nl/
Ver-taal.com http://nl.ver-taal.com/index.htm
Doos op rollen http://taalunieversum.org/inhoud/nt2-beginnersdoelen/doos-op-rollen
Extra overzicht http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/taaloefenkansen?event_categories[0]=Kijk+naar+Nederlandstalige+televisie+en+films

3.

Schrijven

Schrijftool voor verhaal, uitnodiging, informatieve tekst: https://www.fungel.be/index.php
Creatief schrijven: https://creatiefschrijvenindeklas.weebly.com/werkvormen-niveau-1.html
Schrijffiches schrijftraining: https://guimard-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/barbara_axters_katholiekonderwijs_vlaanderen/Etq9-_sq9EBKhpVXGJiCmgYBWl9RqpjVyHDki_MPP78XoA?e=94Le53
Schrijfhulp Nederlands: http://schrijfassistent.standaard.be/

4.

Taalbeschouwing

Lesmateriaal over woordleer, zinsleer, e.a.: http://www.neejandertaal.be/taalbeschouwing.php
Instructievideo’s en oefeningen op spelling, grammatica, stijl, woordenschat: https://www.cambiumned.nl/
Weetjes over (jongeren)taal in beweging: https://taalhelden.org/
Woord van de dag: https://www.taalbank.nl/category/woordvandedag/
Uitgewerkte lessen rond taalverschijnselen: https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/nederlands/lesbrieven
Ludiek: woorden met tekeningen om spelling beter te onthouden: https://www.facebook.com/spellen.met.woordbeelden/
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Lidwoorden inoefenen: www.welklidwoord.nl
Weetjes over (jongeren)taal in beweging: https://taalhelden.org/
Zichtbaar Nederlands legt de Nederlandse taal, met name de grammatica, op een visuele
manier uit. https://eudu.eu/oefeningen/
Liedjes met woordenschatondersteuning (demo is gratis): https://www.joepienederlands.be/film
5.

Rekenvaardigheid (numeracy/ numerieke geletterdheid)

Zo gezegd, zo gerekend: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsiAUNFg8yg5Ybd6ar4wNOLOcPX7e-TVU
Wiskundetaal: http://imaterials.weebly.com/taalfiches.html
Wedstrijdjes rekenvaardigheid: https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/
Breuken oefenen: http://breukenoefenen.nl/
Spelenderwijs wiskunde oefenen: https://www.wageningse-methode.nl/
Wiskundeoefeningen voor eerste graad so: http://users.skynet.be/wiskandai/
6.

Digitale tools

1.

Algemeen

Verzameling digitale tools voor instructie, samenwerking, beoordeling,
e.a.: http://www.onderwijstools.be/
Verzameling digitale tools voor taal, STEM, e.a.:https://sites.google.com/shn.wico.be/shn-itoolbox/homepage?authuser=0/
Verzameling taaltools met korte uitleg en doel: https://wimpectoor.wixsite.com/taaltools
Blogs over afstandsonderwijs: https://mailchi.mp/schoolmakers/ons-nieuwe-aanbod-heelwat-vakantieliteratuur-3910389?e=06beef8966
Klascement: https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=NT2-lesmateriaal&previous#object_61362
Universiteit Gent https://www.ugent.be/pp/nl/opleidingen/educatieve-master?fbclid=IwAR09mPYFGO22E185slnG-6dNN7WyuCcvrrb6YcBJBoh3dDogJTHN_qPAl8U
2.

Kijken – luisteren

Videofragmenten voorzien van vragen: https://edpuzzle.com/
3.

Spreken – presenteren – lesgeven

Commentaar, notities bij een foto: https://web.seesaw.me/
Commentaar, notities bij een foto: https://www.clarisketch.com/
Video’s opnemen en bewerken: https://www.screencastify.com/
Video’s opnemen en bewerken: https://screencast-o-matic.com/
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Video’s opnemen en bewerken: https://spark.adobe.com/make/video-maker/
Animatievideo maken: https://www.moovly.com/
Animatievideo maken: https://www.powtoon.com/index/
Interactieve lessen maken: https://nearpod.com
Platform voor taken (video-opnames, discussies, boekverslagen, e.a.): https://info.flipgrid.com/
App voor playbackvideo’s: https://www.gratissoftware.nu/app/dubsmash.php
Ontwerptool voor infographics, flyers, uitnodigingen, e.a.: https://www.canva.com/
4.

Schrijven

Mondelinge feedback op schrijftaken: https://www.kaizena.com/
Whatsapp opname-functie
Microsoft word opname-functie → cursisten laten dicteren
Feedback op schrijftaken mondeling geven via Screencast-o-matic of de opnemen-functie in powerpoint (talking head)
5.

Woordenschat

Woordenschat studeren in spelvorm: https://quizlet.com
Woordenschatquiz voor in de klas en thuis: https://quizizz.com/
Kahoot (tijdelijk gratis) www.kahoot.com
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