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NEDERLANDS LEREN EN INBURGEREN 

In de Bieb voor de Zaansteek kun je Nederlands leren of je voorbereiden op het inburgerings-
examen of de Staatsexamens. Misschien wil je Nederlands leren met veel plaatjes, of wil je 
oefenen met uitspraak of grammatica? In deze handleiding staat precies wat je moet doen.  
 

VRAAG OVER NEDERLANDS LEREN?

Heb je een vraag over Nederlands leren?
Je kunt dan een mailtje sturen naar: 
postbus@debieb.nl                           
of bellen naar 075 7111002       

LEREN OP DE COMPUTER

Om Nederlands te leren op de computer of om het online lesmateriaal bij de boeken  
te gebruiken moet je inloggen in NT2 SCHOOL. Lees hier hoe dat moet:

Inloggen in NT2 SCHOOL        pagina 3

IK WIL LEREN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN   pagina 6

Op weg – 0       A1         pagina 7
Onderweg – A1       A2        pagina 9
KNM Examentraining         pagina 11
KNM Oefenexamens          pagina 12
Werken in Nederland – Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt   pagina 13

IK WIL LEREN VOOR STAATSEXAMEN I OF II     pagina 14

De opmaat – 0       A2         pagina 16
De sprong – A2       B1        pagina 17
Vooruit! – Staatsexamen I        pagina 18
De finale  – Staatsexamen II        pagina 19
Examentrainers – extra leren voor niveau B1 en B2    pagina 20

IK WIL VAARDIGHEDEN OEFENEN MET:    

Uitspraaktrainer – uitspraak        pagina 21
Klare Taal online – grammatica       pagina 22
Nederlands in beeld – Nederlands leren met veel plaatjes   pagina 23
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Inloggen in NT2 School

Om Nederlands te leren op de computer moet je een paar stappen door-
lopen. Hulp nodig? Vraag een medewerker bij de balie of de NL-coach in 
de  bibliotheek. 

1

2

Start internet op de computer.
Typ in de adresbalk: www.nt2school.nl 

Klik op Account aanmaken.

 1

 2
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Vul jouw gegevens in. 

Vul in:
• 2x je e-mailadres. 
• Bedenk een wachtwoord en vul dit 2x in.
• Schrijf je voor-  en achternaam.

Schrijf je e-mailadres en je wachtwoord op om ze niet te vergeten! 
Je hebt dit nodig om de volgende keer in te loggen om verder te leren.

Klik op Account maken  Gefeliciteerd! Je hebt nu een account in NT2 school.

 3

Vul in:
• 2x je e-mailadres. 
• Bedenk een wachtwoord en vul dit 2x in.
• Schrijf je voor-  en achternaam.
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Vul één keer de toegangscode in: BvdZ2016

Klik op Volgende

Klik op Bevestig  . Druk op F5 op het toetsenbord om de pagina te verversen.

 4
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Ik wil leren voor het inburgeringsexamen

Voor het inburgeringsexamen moet je Nederlands leren en moet je voldoende 
weten over Nederland en over jouw werk in Nederland.

+

+ of

p 17 p 18

p 9 p 11

p  7 p  9

p 12

Om te leren voor het inburgeringsexamen moet je deze dingen doen:
1.  Nederlands leren (niveau A2). Kies bijvoorbeeld voor Basiscursus 1 en 2 of Nederlands voor 

buitenlanders. 
2. Voorbereiden op de taalonderdelen van het inburgeringsexamen met Op weg en Onderweg. 
3. Leren voor Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). 
4. Je oriënteren op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Om te leren voor het inburgeringsexamen heb je Op weg en Onderweg nodig:

 Je moet ook leren voor Kennis van de Nederlandse Maatschappij:

 oefenen met KNM-examenvragen KNM-oefenexamens maken

Tenslotte moet je je voorbereiden op het examen Oriëntatie op de  
Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Je kunt je voorbereidenop dit  
examen met het boek Werken in Nederland en de bijbehorende site.

p 11 p 12

p 13
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Klik op  

Klik op

Klik op Start

Klik de les aan

 1

 2

 3

 4

Ik wil leren met Op weg...

Om te leren voor het inburgeringsexamen begin je met Op weg. 
Wat moet je doen?

Start

Klik de les aan

BvdZ Inburgering

1

2
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In het programma Op weg ga je oefenen met: 

Luisteren

Lezen 

Spreken 

Schrijven 

Op Weg -  woordenlijsten

Hier vind je vertalingen van de woorden uit de lessen.

¡¡¡¡¡
译文 
Translations 
Traductions 
Tłumaczenia 
Traducciones 

 
Çeviriler 

Verder leren

Nadat je klaar bent met Op weg ga je verder leren met Onderweg. Zie volgende pagina.

In het programma Op weg ga je oefenen met: 

Op Weg -  woordenlijsten

Hier vind je vertalingen van de woorden uit de lessen.

Traducciones 



Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek © 2016 Boom Amsterdam 9

Klik op 

Klik op

Klik op Start

Klik de les aan

 1

 2

 3

 4

Ik wil leren met Onderweg...

Om te leren voor het inburgeringsexamen ga je verder met Onderweg.
Wat moet je doen?

Start

Klik de les aan

BvdZ Inburgering

1

2
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In het programma Op weg ga je oefenen met: 

Luisteren

Lezen 

Spreken 

Schrijven

Verder leren voor kennis van de Nederlandse 
maatschappij (KNM)

Om te leren voor het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij ga je aan de 
slag met KNM Examentraining

+

p 17 p 18

p 9 p 11

p 11 p 12p 11 p 12
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Klik op 

Klik op

Klik op Start

Klik een onderwerp aan

 1

 2

 3

 4

Ik wil oefenen met KNM-examenvragen...

Je kunt alvast oefenen voor het inburgeringsexamen door examenvragen te 
maken. Wat moet je doen?

Start

Klik een onderwerp aan

BvdZ Inburgering
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Klik op 

Klik op

Klik op Start

Klik op het goede antwoord en
dan op  

 1

 2

 3

 4

Ik wil een KNM-oefenexamen Maken...

Je kunt alvast oefenen voor het inburgeringsexamen door oefenexamens te 
maken. Wat moet je doen?

Start

Klik op het goede antwoord en
dan op  

BvdZ Inburgering
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Klik op  OBA Inburgering

Klik op

Je komt nu op een pagina met 
informatie over ONA en 
het boek Werken in Nederland.

Klik op   +   om het antwoord 
op de vraag te lezen. 

Klik op   –   om het antwoord 
weer te sluiten.  

Klik op de blauwe woorden: 
Toelichting en Woordenlijst 
voor meer informatie.

 1

 2

 3

 4

 5

Ik wil me voorbereiden op het ona-examen

Je wilt je voorbereiden op het ONA-examen. Wat moet je doen?

Je komt nu op een pagina met 
informatie over ONA en 
het boek Werken in Nederland.

Klik op   +   om het antwoord 
op de vraag te lezen. 

Klik op   –   om het antwoord 
weer te sluiten.  

Klik op de blauwe woorden: 
Toelichting en Woordenlijst
voor meer informatie.

BvdZ Inburgering
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Ik wil leren voor het Staatsexamen NT2

Voor het Staatsexamen I leer je met de boeken en online programma’s 
De opmaat, De sprong en Vooruit! Voor het Staatsexamen II leer je met de 
boeken en online programma’s De opmaat, De sprong en De fi nale.

+ +

+ +

p 21 p 22 p 23

p 24

p 25

Ik wil leren voor Staatsexamen I
Om te leren voor het Staatsexamen I heb je de volgende boeken nodig:

Bij deze boeken zit online lesmateriaal.

Ik wil leren voor Staatsexamen II
Om te leren voor het Staatsexamen II heb je de volgende boeken nodig: 

Bij deze boeken zit online lesmateriaal. 

Extra leren voor B1 en B2? 
Kijk dan bij Bieb StEx-training voor 
het online materiaal bij: 
• Schrijven op B1 
• Luisteren op B2 
• Lezen op B2 
• Schrijven op B2

p16 p17 p18

p19

p 20
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Waar vind ik het online materiaal bij 
Staatsexamen I en II?

Om het online materiaal te vinden bij de boeken De opmaat, De sprong en Vooruit! en De fi nale 
moet je inloggen op NT2 school. Je maakt eerst een account aan. Lees de handleiding Inloggen 
in NT2 School op pagina 3. Daar staat wat je moet doen. 

Welke informatie vind ik online? 

Op het tabblad Bieb NT2 op maat vind je alle informatie die nodig hebt om te leren voor het 
Staatsexamen I en II. 

In de volgende pagina’s vind je meer informatie over het online materiaal bij: 
• De opmaat 
• De sprong 
• Vooruit! 
• De fi nale
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Klik op OBA NT2 op maat

Klik op

Zie Cursistenmateriaal voor: 
• Luisterfragmenten
• Thema’s: materiaal
• Grammatica
• Antwoorden
• Liedjes
• en nog veel meer

Verder leren

Na het leren van De Opmaak ga je verder leren met De sprong:

 1

 2

 3

Ik zoek het online materiaal bij De opmaat 

Je leert Nederlands voor niveau A2 met het boek De opmaat. Je wilt nu het 
online materiaal bekijken. Wat moet je doen?

Klik op OBA NT2 op maat

Klik op

Zie Cursistenmateriaal voor: 
• Luisterfragmenten
• Thema’s: materiaal
• Grammatica
• Antwoorden
• Liedjes
• en nog veel meer

Verder leren

Na het leren van De Opmaak ga je verder leren met De sprong:

BvdZ NT2 op maat

1

2

p17
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Klik op  OBA NT2 op maat

Klik op

Zie Cursistenmateriaal voor: 
• Luisterfragmenten
• Thema’s: materiaal
• Grammatica
• Antwoorden

Klik op  De sprong - video’s

Je vindt hier alle video’s die je 
nodig hebt bij het boek.

 1

 2

 3

 4

Ik zoek het online materiaal bij De sprong 

Je leert Nederlands voor niveau B1 met het boek De sprong. Je wilt nu het 
online materiaal bekijken. Wat moet je doen?

BvdZ NT2 op maat

1

2
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Klik op   OBA NT2 op maat

Klik op

Zie Cursistenmateriaal voor:
• Luisterfragmenten
• Extra materiaal
• Grammatica
• Antwoorden
• Examentips
• en nog veel meer

 1

 2

 3

Ik zoek het online materiaal bij Vooruit! 

Je bent klaar met De opmaat en de Sprong en je wilt je voorbereiden 
op Staatsexamen I. Je wilt nu het online materiaal bij Vooruit! bekijken. 
Wat moet je doen?

Klik op

1

2

3

BvdZ NT2 op maat
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Klik op   OBA NT2 op maat

Klik op

Zie Cursistenmateriaal voor: 
• Luisterfragmenten
• Extra materiaal
• Grammatica
• Taalhulp
• en nog veel meer

Klik op  De � nale - video’s

Je vindt hier alle video’s die 
je nodig hebt bij het boek.

 1

 2

 3

 4

Ik zoek het online materiaal bij De finale

Je bent klaar met De opmaat en de Sprong en je wilt je voorbereiden op 
Staatsexamen II. Je wilt nu het online materiaal bij De fi nale bekijken. 
Wat moet je doen?

Klik op

BvdZ NT2 op maat

1

2
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Ik wil extra leren voor niveau B1 en B2

Je bent je aan het voorbereiden voor Staatsexamen I of Staatsexamen II met 
Vooruit! of De fi nale. Je wilt graag extra leren voor niveau B1 en B2. Met deze 
boeken + online kan je verder leren. Wat moet je doen?

Klik op OBA StEx-training

Klik op een boek voor 
de online informatie

Online vind je onder andere:
• antwoorden
• extra oefeningen
• lijst signaalwoorden
• lijst onregelmatige werkwoorden
• transcripten
• oefenexamens
• en nog veel meer 

 1

 2

 3

• lijst onregelmatige werkwoorden

BvdZ StEx-training

1
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Klik op 

Klik op

en vervolgens op Start

Klik in de linkerkolom op de klank 
die je wilt oefenen, bijvoorbeeld a/aa1.

Klik op           om het geluid te horen.

Geef antwoord, klik op            of             .

Klik op          voor het antwoord.

Klik rechts onderin op            om 
naar de volgende vraag te gaan.

Wil je de oefeningen op een 
hoger niveau maken? Klik links 
onderin op 

 1

 2

 3

 4

Ik wil mijn uitspraak verbeteren.  

Je wilt de uitspraak oefenen. Wat moet je doen?

BvdZ Vaardigheden oefenen

1

2
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Klik op 

Klik op

en vervolgens op Start

Klik links op één van de blokken,
bijvoorbeeld blok 1.
Je ziet nu de grammatica onderwerpen 
die daarbij horen. Klik een onderwerp 
aan bijvoorbeeld zinnen.

Je ziet drie tabbladen:
uitleg: lees de theorie
oefening: maak oefeningen
thematoets: test je kennis 

 1

 2

 3

 4

Ik wil met grammatica oefenen.  

Je wilt je grammatica verbeteren. Wat moet je doen?

BvdZ Vaardigheden oefenen

1

2

3

4
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Klik op 

Klik op

en vervolgens op Start

Je bent nu in het hoofdmenu.
Klik op jouw taal voor de vertaling.

Kies een Les en een tekst.

Klik op            
Klik op           om te luisteren.
Klik op           voor de volgende tekst.

Klik op 
en maak de zinnen af.

Klik op 
om dialoogzinnen te maken.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Ik wil nederlands leren met plaatjes.  

Je begint net met Nederlands leren en leert graag met plaatjes. 
Wat moet je doen?

BvdZ Vaardigheden oefenen

1

2

33

4
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