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Inleiding voor de cursist
Hoe werkt het?

Voor je ligt TaalCompleet A2 - Lesmethode Nederlands voor anderstaligen. Dit boek leidt 
op vanaf niveau A1 tot niveau A2 én bereidt je voor op de examens Lezen, Luisteren en 
Schrijven van het nieuwe Inburgeringsexamen. Wil je je voorbereiden op een traject voor 
het Staatsexamen? Dan kun je met deze methode niveau A2 halen. 

Met TaalCompleet A2 leer je woorden, grammatica, spelling, lezen, luisteren en schrijven. 
Maar je leert ook hoe je goed kunt studeren en waar je op moet letten bij het examen. 
Verder heb je het boek TaalCompleet Spreken A2 nodig om je voor te bereiden op 
het examen Spreken. Wil je nog meer oefenen met spreken? Dan kun je online extra 
spreekopdrachten downloaden. Die zijn ook te bestellen als TaalCompleet Spreken Plus.

Naast de boeken TaalCompleet A1, TaalCompleet A2 en TaalCompleet Spreken A2 kun je 
de boeken TaalCompleet KNM en TaalCompleet ONA gebruiken om je compleet voor te 
bereiden op het hele Inburgeringsexamen.

Je kunt deze lesmethode in de groep gebruiken, maar je kunt er ook zelf thuis mee werken. 
In de boeken staan verschillende soorten opdrachten. Hieronder zie je wat de icoontjes 
betekenen.

                      
                  schrijfopdrachten  spreekopdracht                                                     
            
             
                  computeropdracht                               grammaticafilmpje                              
              
                                                                  
                  luisteropdracht 
                                                                        

Sterren

In het boek staat bij alle opdrachten en teksten een aantal sterren (nul, één* of twee**). 
De hoeveelheid sterren geeft aan hoe moeilijk de opdracht is en/of hoe belangrijk de 
opdracht is voor het nieuwe Inburgeringsexamen:

geen ster niet zo moeilijk en/of niet zo belangrijk voor het examen

* een beetje moeilijk en/of een beetje belangrijk voor het examen

** moeilijk en heel belangrijk voor het examen

Als je weinig tijd hebt, maak dan alleen de opdrachten met **.

Als je een tekst of een onderwerp moeilijk vindt, maak dan alle opdrachten die 
erbij horen.
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Wat kun je al?

Ieder thema begint met een toets op de computer. Deze toets heet ‘Wat kun je al?’. De 
toets vertelt je welke opdrachten je moet maken: met 0, 1 of 2 sterren.

Begin met deel A. Als je klaar bent, krijg je een advies. Kijk goed naar het advies! Soms hoef 
je alleen deel A van de toets te maken, en soms moet je ook deel B, C en D maken. Dit staat 
ook in het advies. 

Deel D van de toets (schrijven en spreken) kan de computer niet nakijken. Je moet dan aan 
je docent vragen of hij het wil nakijken.

Online

Online vind je heel veel opdrachten om te oefenen met de stof. Je vindt hier ook 
vertaalde woordenlijsten, extra leesopdrachten, luisteropdrachten, schrijfopdrachten 
en spreekopdrachten. En andere dingen, zoals dictees en een lijst met onregelmatige 
werkwoorden. En wil je de grammatica liever leren van een docent? Dan kun je online 
filmpjes bekijken waarin de grammatica wordt uitgelegd.

Op www.taalsterk.nl/help vind je een uitleg hoe je online met TaalCompleet kunt werken. 
Die uitleg is in meerdere talen te lezen.

Ga naar www.taalsterk.nl en log daar in met je inloggegevens.
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Inleiding voor de docent
Voor je ligt TaalCompleet A2 - Lesmethode Nederlands voor anderstaligen. Dit boek leidt 
op vanaf niveau A1 tot niveau A2 en bereidt cursisten voor op de examens Lezen, Luisteren 
en Schrijven van het nieuwe Inburgeringsexamen. Cursisten die willen doorstromen naar 
een Staatsexamentraject kunnen met TaalCompleet het gewenste startniveau (A2) behalen.  
Heeft uw cursist nog geen niveau A1? Dan kan hij dit halen met TaalCompleet deel A1, dat 
begint op niveau 0 en toewerkt naar niveau A1.

Naast de boeken TaalCompleet A1 en TaalCompleet A2 zijn de boeken TaalCompleet 
Spreken A2, TaalCompleet KNM en TaalCompleet ONA verkrijgbaar om cursisten compleet 
voor te bereiden op alle onderdelen van het examen. Wil een cursist nog meer oefenen 
met spreken? Dan kan hij op www.taalsterk.nl extra spreekopdrachten downloaden. Die 
zijn ook te bestellen als TaalCompleet Spreken Plus. In TaalCompleet A2 is veel aandacht 
voor woordenschatuitbreiding en de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven. Maar ook 
grammatica en spelling komen aan bod. 

Daarnaast werkt de cursist aan zijn studievaardigheden, waardoor hij beter en zelfstandiger 
leert leren. Ook is er aandacht voor specifieke examenvaardigheden, waardoor hij 
weet waar hij op moet letten tijdens het examen. Zo is deze methode compleet om het 
taalniveau van de laag- en middenopgeleide cursist tot A2 te brengen en om hem naar het 
nieuwe Inburgeringsexamen te leiden. 

De complete methode (TaalCompleet A1 en TaalCompleet A2) begint dus op niveau 0 
en bouwt langzaam op tot A2. De teksten, opdrachten en onderwerpen worden steeds 
moeilijker. Ook gaan de teksten, vragen en opdrachten steeds meer lijken op wat er op het 
Inburgeringsexamen wordt gevraagd.

Aan de opbouw van de complete methode liggen de actuele didactische inzichten ten 
grondslag:

• Er worden zo’n 2.000 woorden aangeboden en geoefend, die elk ongeveer zeven keer 
terugkomen in teksten en opdrachten. Bij de selectie van de woorden is rekening 
gehouden met frequentie, nut en het doel: niveau A2 en/of het Inburgeringsexamen 
halen. 

• Alle opdrachten zijn opgebouwd volgens het ABCD-model van Neuner. Veel opdrachten 
hebben dezelfde vorm als de opdrachten op het examen, zodat cursisten hieraan 
wennen en daardoor beslagen ten ijs op het examen komen.

• Grammatica heeft een ondersteunende rol en is geïntegreerd in de thema´s. Hierdoor 
is de context steeds betekenisvol, en zijn de opdrachten functioneel en communicatief 
van aard. De grammaticaonderwerpen komen cyclisch aan bod, met een geleidelijke 
opbouw en veel herhaling. De uitleg volgt het principe van Focus on Form.

• Teksten zijn levensecht, afwisselend en aansprekend. Nieuwe woorden en structuren 
komen er gedoseerd in voor, en worden vervolgens behandeld en geoefend.

De methode is gericht op de laag- tot middenopgeleide leerder, die baat heeft bij 
leerstrategieën, die een duidelijk en concreet doel voor ogen heeft, en die door afwisseling 
en frisse onderwerpen gemotiveerd blijft.
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De methode is geschikt voor leren in lesverband, in kleine groepjes of individueel. De grote 
hoeveelheid online opdrachten kunnen cursisten zelfstandig en thuis doen, doordat de 
computer directe feedback geeft. Verder is er een antwoordenboek beschikbaar waarmee 
cursisten zelfstandig opdrachten kunnen nakijken. 

Het is mogelijk om cursisten trajecten van verschillend tempo aan te bieden, door
de sterretjes in het boek. Elke opdracht heeft twee, één of geen sterretjes. 

0 sterren betekent niet zo moeilijk en/of niet zo belangrijk voor het examen;
1 ster betekent een beetje moeilijk en/of een beetje belangrijk voor het examen;
2 sterren betekent moeilijk en heel belangrijk voor het examen.

Als een cursist de online diagnostische toets heeft gedaan, kun je gemakkelijk bepalen 
welke opdrachten hij wel en niet hoeft te doen. Zo kun je eenvoudig en doeltreffend 
differentiëren. 

Op www.taalsterk.nl zijn alle opdrachten te vinden die bij het boek horen. Ook staan hier 
de woordenlijsten per thema, die in verschillende steuntalen zijn vertaald. Online kan de 
cursist filmpjes bekijken waarin de grammatica door een docent wordt uitgelegd. Verder 
zijn hier het antwoordenboek, extra lees-, luister-, schrijf- en spreekopdrachten, een 
uitgebreide docentenhandleiding en andere informatie te vinden, zoals dictees en een lijst 
met onregelmatige werkwoorden. Als docent kun je bovendien je cursisten gemakkelijk 
volgen en de resultaten inzien. Op www.taalsterk.nl/help vind je een uitleg in meerdere 
talen waarin staat hoe cursisten online met TaalCompleet kunnen werken.

Ga naar www.taalsterk.nl en log daar in met je inloggegevens.



TA
A

lco
m

pleet

A2

6

Inhoudsopgave

thema 1 Nederland
1.1 Koffie?  11
1.2 Raam-ramen, vol-volle  12
1.3 Willen en kunnen  13
1.4 U of jij?  16
1.5 Kindje, treintje, armpje  19
1.6 Typisch Nederlands!  20
1.7 Wat vind jij?  22
1.8 Wat zeg je?  26
1.9 Een kaartje sturen  28
1.10 Last van de buren  30
1.11 Wat leuk, een bos bloemen!  31

thema 2 Geld
2.1 De euro  37
2.2 Grote getallen  39
2.3 Een bankrekening openen  40
2.4 mogen en zullen  41
2.5 Geld pinnen  44
2.6	 Actief	luisteren		 47
2.7 Ik wil graag pinnen  49
2.8 In, uit, voor, na  50
2.9 Mijn pinpas is weg!  53
2.10 en, maar, want  54
2.11 Betalen via internet  58

thema 3 Kinderen
3.1 Een baby, gefeliciteerd!  63
3.2 Hoe gaat het met mijn kindje?  64
3.3 Naar het kinderdagverblijf  66
3.4	 Omdat	hij	jarig	is.		 68
3.5	 Hoe	lees	ik	deze	tekst?		 72
3.6 Mijn kinderen gaan naar school.  74
3.7 Ik ben hier, terwijl jij daar bent.  76
3.8 Ouders en de school  79
3.9 Wij organiseren een uitje  81
3.10 Klein-groot, warm-koud  83
3.11 Wat doe jij in je vrije tijd?  85

thema 4 Gezondheid
4.1 Het lichaam  91
4.2 Ik heb last van…  93
4.3 Bij de huisarts  95
4.4 praten over vroeger (1)  97
4.5 Medicijnen halen  99



7

4.6 praten over vroeger (2)  101
4.7 Schrijven  105
4.8 De tandarts bellen  107
4.9	 Wat	is	van	wie?		 109

thema 5 Gemeente
5.1 Het gemeentehuis  115
5.2 Ik begrijp het niet.  118
5.3 Ik heb gewerkt.  120
5.4 meerkeuzevragen beantwoorden  123
5.5 De politiek  125
5.6 Nederlander worden  126
5.7 Ik leg dit uit.  128
5.8 Naar de politie  131
5.9	 Klein,	kleiner,	het	kleinst		 133

thema 6  Werk zoeken
6.1 Op zoek naar werk  141
6.2 De vacature  143
6.3 Het uitzendbureau 144
6.4	 Soms	of	vaak?		 145
6.5 Inschrijven bij het uitzendbureau  148
6.6 Het cv  149
6.7	 Vroeger,	nu	en	de	toekomst		 152
6.8 De sollicitatiebrief  155
6.9 Uitnodiging sollicitatiegesprek  156
6.10	 Let	op	de	tijd	 158
6.11 Het sollicitatiegesprek 162
6.12 De voorwaarden  164

thema 7  Werken
7.1 Het contract  169
7.2 De eerste werkdag  171
7.3 Ik ga morgen. morgen ga ik.  172
7.4 Wie doet wat?  176
7.5	 Omdat	ik	ziek	ben.	Als	ik	beter	ben.		 177
7.6 Ik meld me ziek.  180
7.7 Bij de bedrijfsarts  181
7.8 Het werkoverleg  182
7.9 concentreer je.  183
7.10 Dat bespreken we in het werkoverleg.  185
7.11 Het verslag  187
7.12 Nederlandse feestdagen  188

thema 8  opleidingen
8.1 Na de middelbare school  194
8.2 Verder leren  197
8.3 Een cursus kiezen  199
8.4 Je aanmelden voor een cursus  201



TA
A

lco
m

pleet

A2

8

8.5	 Ik	werk,	jij	werkte,	hij	heeft	gewerkt		 203
8.6 Je inschrijven voor een cursus  208
8.7 Een cursus volgen  210
8.8	 Ik	heb,	jij	kon,	hij	heeft	bedacht		 213
8.9 Werken en leren  217
8.10 Blijf jezelf ontwikkelen  218
8.11 Het examen  220



1.1 Koffie?  11
1.2 Raam-ramen, vol-volle  12
1.3 Willen en kunnen  13
1.4 U of jij?  16
1.5 Kindje, treintje, armpje  19
1.6 Typisch Nederlands!  20
1.7 Wat vind jij?  22
1.8 Wat zeg je?  26
1.9 Een kaartje sturen  28
1.10 Last van de buren  30
1.11 Wat leuk, een bos bloemen!  31

Thema 1 
 Nederland
Inhoudsopgave



TH
EM

A 
 

N
ED

ERLAN
D

1

10

1 Welk woord hoort bij welk plaatje? 
• Sinterklaas
• het Nederlandse landschap

• het kaartje
• een afspraak maken

…………………………….........……………… …………………………….........………………

…………………………….........……………… …………………………….........………………

2 Beantwoord de vragen. 

1. Bij welke Nederlanders kom jij thuis? 

 ............................................................................................................................................

2. Naar wie stuur jij soms een kaartje? 

 ............................................................................................................................................

3. Welke dingen zijn in Nederland hetzelfde als in jouw land? Noem twee dingen. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................

4. Hoe vind je het om in Nederland te wonen? Waarom vind je dat? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................
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1.1 Koffie? **
3 Luister naar de tekst.** 
Ga naar www.taalsterk.nl en luister naar tekst 1.1.

Je	hoort	Fatima	en	haar	nieuwe	buurvrouw.	Fatima	woont	
net	in	haar	nieuwe	huis.	Fatima	en	de	buurvrouw	hebben	
zich	al	aan	elkaar	voorgesteld.	Nu	vraagt	Fatima	of	de	
buurvrouw	koffie	wil	komen	drinken.	

4 Maak de opdracht.* 
Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdracht op de computer. 

5 Print uit. 
Ga naar www.taalsterk.nl en print de tekst uit. 

6 Wat betekenen de woorden? 
Wat betekenen de blauwe of onderstreepte woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in 
de woordenlijst. 

7  8  9 * 10 * 11 ** 12 ** Maak de opdrachten.
Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer. 

13 Maak de zinnen af.** 
Hadassa en Carola praten met elkaar.

Carola Hallo, ik ben net verhuisd. Ik ben je nieuwe buurvrouw. 

Ik heet Carola. …….................................……………………………………………………. ?
Hadassa Hoi, ik ben Hadassa. Leuk dat je hier komt wonen. 

Kom je even ……………………..............................…………………………………...….… ?

Carola ……………………………………...….........................………. . Maar morgen kan ik wel.

Hadassa Dat is goed. Kom je dan om elf uur?

Carola …………………………………………………..............................…………..… . Tot morgen.

Hadassa ………………………………....................................………………………………………......
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1.2 Raam-ramen, vol-volle **  
In boek A1 thema 2 leer je hoe je meervouden maakt. Je leert dat sommige woorden 
een andere vorm krijgen als er –en achter komt. Deze woorden krijgen ook in andere 
gevallen een andere vorm: als er –e of –er achter komt. Bijvoorbeeld hoog, hoge, 
hoger. Voor deze woorden gelden dezelfde regels als bij het meervoud.

Bij een lange klinker met daarna één medeklinker schrijf je maar één klinker. De klank 
blijft hetzelfde.
raam + –en ramen
raar + –e rare
hoog + –er hoger

Bij een korte klinker met daarna één medeklinker schrijf je twee medeklinkers. De 
klank blijft hetzelfde.
pet + –en petten 
vol + –e volle
dik + –er dikker

Bij een lange klinker met daarna een f	wordt de f een v.
druif + –en druiven
doof + –e dove
lief + –er liever

Bij een lange klinker met daarna een s wordt de s een z.
muis + –en muizen
grijs + –e grijze
vies + –er viezer

In (bijna) alle andere woorden verandert er niets.
krant + –en kranten
klein + –e kleine
licht + –er lichter

14 Wat betekenen de woorden? 
Wat betekenen de blauwe woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst. 

15  16 * 17 ** Maak de opdrachten.
Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer. 


