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NEDERLANDS LEREN IN DE OBA

In de OBA kun je Nederlands leren met boeken en op de computer.                                        
Op de 5de verdieping staan meer dan 50 computers waarop je Nederlands kunt leren. 
Heb je een vraag? De medewerker bij de balie kan je helpen.

NEDERLANDS LEREN MET EEN DOCENT
Heb je een vraag over Nederlands leren?                            
Kom langs op het docentenspreekuur.                                     
Een NT2 docent helpt je met Nederlands leren.                    
De docent is in de OBA op: 

dinsdag  09:00 - 12:00 uur
donderdag 18:00 – 21:00 uur

Nederlands 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 eerst deze handleiding:

Inloggen in NT2 school zie pagina 3

Waarvoor wil je leren?
Inburgeringsexamen  zie pagina 6
Nederlands leren naar niveau A2 zie pagina 7
Ik wil leren voor het Staatsexamen NT2  zie pagina 20
Ik wil extra leren voor niveau B1 en B2 zie pagina 26
How to study online www.delftsemethode.nl zie pagina 27
Online studeren met de Delftse methode zie pagina 29

INFORMATIE PER TITEL
Basiscursus 1 zie pagina 9
Basiscursus 2 zie pagina 11
Nederlands voor buitenlanders  zie pagina 12
Op weg zie pagina 13
Onderweg zie pagina 15
KNM Examentraining zie pagina 17
KNM oefenexamens zie pagina 18
Werken in Nederland zie pagina 19
De opmaat zie pagina 22
De sprong zie pagina 23
Vooruit! zie pagina 24
De finale zie pagina 25
Schrijven op B1, Luisteren op B2, Lezen op B2, Schrijven op B2 zie pagina 26
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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: oba2016 4 Vul één keer de toegangscode in: 

Klik op Volgende

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

 5
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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 13 p 15

p 12

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

1. Om Nederlands te leren naar niveau A2 heb je deze boeken + online nodig:

Basiscursus 1 Basiscursus 2 Nederlands 
  voor buitenlanders

2. Om te leren voor het inburgeringsexamen heb je deze boeken + online nodig:

3.  Je moet ook leren voor Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Je vindt deze informatie 
alleen online:

 oefenen met KNM-examenvragen KNM-oefenexamens maken

4.  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 17 p 18

p 19
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Ik wil Nederlands leren (niveau A2)

Voor het inburgeringsexamen heb je niveau A2 nodig. Binnen de Delftse 
methode zijn er twee routes om dat niveau te halen.

Route 1: Makkelijke route
Je hebt deze boeken nodig: 

Basiscursus 1 Basiscursus 2
niveau 0 › A1  niveau A1 › A2 

Route 2: Moeilijke route
Je hebt dit boek nodig:

Nederlands voor buitenlanders
niveau 0 › A2

+
p 9

p 12

p 11

.

.
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Leren op de computer
Naast de boeken moet je ook leren op de computer met de Delftse methode.
Onder het kopje OBA Delftse Methode  vind je bij ieder boek: 
• oefeningen;
• vertalingen;
• toetsen.

Om op de computer te leren moet je inloggen.
Lees de handleiding Inloggen in NT2 school op pagina 3. 
Lees daarna op de volgende bladzijden wat je moet doen.
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Klik op OBA Delftse Methode

Klik op

Klik op Start

Klik jouw taal

 1

 2

 3

 4

Ik wil Nederlands leren... 0 > A1 

Je wilt op de computer Nederlands leren voor niveau A1. Je gaat leren met 
het programma Basiscursus 1. Wat moet je doen?

OBA Delftse Methode

Start

Klik jouw taal
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Doorloop de 4 stappen

Maak ook
• Luistertraining
• Toets
• Oefening

Voor meer informatie over het online werken met de Delftse methode ga naar pagina 26 (in het 
Engels) of pagina 28 (in het Nederlands).

Nadat je klaar bent met Basiscursus 1 ga je verder leren met de Basiscursus 2.

 5

p 11

5

6

+

 6
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Klik op OBA Delftse Methode

Klik op

Klik op Start

Klik op jouw taal

Voor meer informatie over het online werken met de Delftse methode ga naar pagina 27 (in het 
Engels) of pagina 29 (in het Nederlands).

 1

 2

 3

 4

Ik wil Nederlands leren... A1 > A2 

Je bent klaar met Basiscursus 1 en gaat nu verder met Basiscursus 2. 
Wat moet je doen?

OBA Delftse Methode

Start

Klik op jouw taal

Voor meer informatie over het online werken met de Delftse methode ga naar pagina 27 (in het 
Engels) of pagina 29 (in het Nederlands).
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Klik op OBA Delftse Methode

Klik op

Klik op Start

Klik op jouw taal

Voor meer informatie over het online werken met de Delftse methode in het Engels ga naar 
pagina 27.

 1

 2

 3

 4

Ik wil Nederlands leren... 0 > A2 

Je wilt op de computer Nederlands leren voor niveau A2. Je kunt goed  leren 
en kiest voor het moelijke programma: Nederlands voor buitenlanders. 
Wat moet je doen?

OBA Delftse Methode

Start

Klik op jouw taal

Voor meer informatie over het online werken met de Delftse methode in het Engels ga naar 
pagina 27.
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+
 leren met het boek       online

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 het boek 
Op weg + online. Wat moet je doen?

Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek © 2016 Boom Amsterdam

+
 leren met het boek       online

Klik op 

Klik op Start

Klik de les aan
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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.

ةمجرت
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 

Verder leren

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

p 15 p 15
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+
 leren met het boek online

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 het boek 
Onderweg + online. Wat moet je doen?

Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek © 2016 Boom Amsterdam 15

+
 leren met het boek online

Start

Klik de les aan



Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek © 2016 Boom Amsterdam 16

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

Vergeet niet om Nederlands te leren met:

+

p 17 p 18

p 9 p 11
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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
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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  
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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.
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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
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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:
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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?

2

1

2

1

2

1
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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?

 voor:

Klik op

2

1

2

1
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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

2

1

2

1

voor: 



Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek © 2016 Boom Amsterdam 26

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

2

1
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How to study online: www.delftsemethode.nl

Make the most out of your Delftse methode course and combine studying 
from the book with studying online. Or simply choose to study only online.

First: Select a lesson and a supportive language .

Every lesson is based on four steps you need to follow
Step 1: Click on  next to 
every sentence. Listen, read 
and look up the translations 
by clicking on a word. Try to 
repeat the sentences out 
loud. You can click on  to 
record your  pronunciation 
and on  to listen back. 
Compare your pronunciation 
with the audio from the 
lesson. Do this several times. It’s important to perfect each step before you proceed.

Step 2: Listen to the text 
as a whole by clicking on 

. Do you understand 
everything or do you still 
need some translations? 
If so; go back to step one. 
Repeating step one and 
step two is always helpful! 
This way you get really 
familiar with the new words, the way sentences are build and with the pronunciation in Dutch.

 !

1

2
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Step 3: Click on  next 
to the consecutive 
numbers. You can’t see 
the text ... Do you still 
 understand what’s 
being said? Repeat out 
loud as well and record 
your pronunciation. If 
this is too diffi cult you 
should go back to step 
one and two and study some more before you go any further. The words from this lesson will 
come back later. It’s important that you really understand the text word for word.

Step 4: Click on  
to listen to the whole 
text without any help: 
no visible text, no 
breaks and no trans-
lations. This shouldn’t 
be a problem.

After the four steps you’ll find the following tabs for studying:

 

  Practice your listening skills. Click on  and type what you hear. Click on  to 
see how you did.

  Test yourself! Do you really understand the whole text and do you know it by 
heart? The test is a dictation based on the text you’ve studied so hard. To pass 
this test you have to score 80% or more.

  Make the exercise from the textbook on line and get important feedback. 

Icons used online and/or in this book:
 luister / listen
 lees mee / read
 spreek na / repeat 
 grammatica / grammar
 oefening / exercise
 change your language
  record your own  pronunciation
  listen to your own  pronunciation
 change your settings

3  next 

4
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Online studeren met de Delftse methode

Je kunt online Nederlands leren met de Delftse methode voor Basiscursus 1 en 2, 
en voor Nederlands voor buitenlanders. We gebruiken als voorbeeld Basiscursus 1, 
maar de stappen zijn hetzelfde voor Basiscursus 2 en Nederlands voor buitenlanders. 
Wat moet je doen?Wat moet je doen?

Vooraf: Kies een les, een tekst en klik eenmalig op een ondersteunende taal .

Iedere tekst is opgebouwd uit vier stappen die je moet doorlopen:
Stap 1: Rechtsboven zie je nu 
wat jouw ondersteunende 
taal is . Klik op de luid-
spreker  naast iedere zin. 
Luister en lees de zin en klik 
op de woorden om de verta-
ling te krijgen. Zeg de zinnen 
hardop na. Klik op de micro-
foon  om jezelf op te 
nemen. Klik op  om je 
uitspraak terug te luisteren. Vergelijk je uitspraak met die van het geluidsfragment . Herhaal dit 
een aantal keer. Het is belangrijk om iedere stap helemaal te beheersen, voordat je verder gaat 
naar de volgende stap.

Stap 2: Klik op  om 
de hele tekst te beluiste-
ren. Begrijp je alles of moet 
je toch nog wat vertalingen 
opzoeken? In dat geval ga 
je weer terug naar stap 1. 
Tip: Het is altijd handig 
om stap 1 en 2 nog eens te 
herhalen om zo vertrouwd 
te raken met de nieuwe woorden van de les, de zinsopbouw en de uitspraak van het Nederlands. 

 !

1

2
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Stap 3: Klik op de luid-
spreker  naast de 
nummers. Je kunt de 
tekst niet zien, alleen 
maar horen… Begrijp je 
nog steeds wat je 
hoort? Zeg de zinnen 
hardop na en neem 
jouw uitspraak op door 
op de microfoon te 
klikken . Als dit nog te moeilijk is, ga je terug naar stap 1 en 2 om nog meer te oefenen. Het is 
erg belangrijk om alle woorden uit de les goed te kennen, omdat deze woorden in de volgende 
lessen terugkomen en dan niet meer vertaald worden.

Stap 4: Klik op  
om de hele tekst te 
beluisteren: zonder 
tekst, zonder pauzes 
en zonder vertalingen. 
Als het goed is moet 
dit nu geen probleem 
zijn.

Na de vier stappen ga je verder met:
  Oefen je luistervaardigheid. Klik op  en typ in wat je hoort. Klik op  om te 

zien hoe je het hebt gedaan.
  Toets jezelf! Denk je dat je de hele tekst, woord voor woord, echt begrijpt? De 

toets is een dictee op basis van de woorden uit de geleerde tekst. Om deze toets 
te behalen moet je tenminste 80% van de vragen goed hebben. Als dat niet lukt, 
moet je weer terug naar stap 1 t/m 4.

 Hier vind je extra oefeningen waarbij je feedback krijgt op jouw antwoorden.

Deze iconen kom je tegen in het boek:
 luister 
 lees mee 
 spreek na 
 grammatica
 oefening 
  verander de onder steunende taal
  neem jouw stem op
  luister naar jouw uitspraak
 verander de instellingen

3

4

 
 


