
TaalSterk B1
Nederlands voor anderstaligen
Taalniveau A2 naar B1

1e druk 2015
ISBN: 978-94-90807-17-7

Copyright: KleurRijker B.V., info@kleurrijker.nl

Hoofdredactie: Karine Bloks-Jekel, Hanne Boendermaker, Karin van Vegchel

Redactie: Ellen Marissen-Peters, Marieta Plattèl, Nynke van Rijsselt-Oosterhuis, Rian Senden

Auteurs: Karine Bloks-Jekel, Janneke Blom, Mariëlle Gidding, Willemijn de Graaf, Joanneke Halbertsma, 
Wieke Meester, Ina Panman, Marieta Plattèl, Rosanne Vermaat, Carolien de Zwart

Illustraties: Eva Koppen

Ontwerp en realisatie: Marilou van Doorn ‘DoornDesign’

Ontwerp kaft: Letty Verhoeve ‘FlyingBeeDesign’

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

www.taalsterk.nl



TAALSTERK    B1

2

Inleiding voor de cursist
Voor je ligt TaalSterk B1 - Nederlands voor anderstaligen. Bij dit boek hoort ook nog het materiaal op 
de website. Deze methode verhoogt je taalniveau van A2 naar B1. Ook kun je je hiermee voorbereiden 
op Programma I van het Staatsexamen NT2. Met TaalSterk B1 versterk je je taal op het gebied 
van woordenschat, grammatica, spelling, lezen, luisteren, schrijven en spreken. Ook verbeter je je 
studievaardigheden. Alle stof is verdeeld over twaalf interessante thema’s.

Je kunt de lesmethode in een groep gebruiken, maar je kunt er ook zelf thuis mee werken. In het boek staan 
verschillende soorten opdrachten. Sommige opdrachten kun je alleen maken. Andere opdrachten maak je 
samen. Bijvoorbeeld met een andere cursist of met je taalmaatje.

Icoontjes
Hieronder zie je de betekenis van de icoontjes die je in het boek tegenkomt.

leesopdracht spreekopdracht gebruik het woordenboek

luistertekst opdracht op de computer tip

schrijfopdracht opdracht voor buiten of thuis ! let op!

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

geen ster niet zo moeilijk en/of niet zo belangrijk

* een beetje moeilijk en/of een beetje belangrijk

** moeilijk en heel belangrijk om niveau B1 te halen

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.

Woordenlijsten
Op www.taalsterk.nl staat aan het begin van elk thema een woordenlijst. Op deze lijsten staan de blauwe 
woorden uit de teksten. Achter de woorden kun je de betekenis schrijven. Ook is er extra ruimte waar 
je andere woorden uit de tekst kunt schrijven. Zo kun je de woordenlijst uitbreiden met woorden die jij 
moeilijk en/of belangrijk vindt.

Wat kun je al?
Alle thema’s beginnen met een online toets: ‘Wat kun je al?’ Als je de toets maakt, geeft de computer 
advies welke opdrachten van het thema je moet maken (opdrachten met nul, één of twee sterren).

Online
Online vind je heel veel opdrachten om te oefenen met de stof. Je vindt hier ook het antwoordenboek en 
andere informatie, zoals lijsten met onregelmatige werkwoorden.

Ga naar www.taalsterk.nl en log daar in met je inloggegevens. 
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Inleiding voor de docent
Voor je ligt TaalSterk B1 - Nederlands voor anderstaligen. Bij dit boek hoort ook nog het materiaal op 
de website. Met deze lesmethode nemen cursisten de grote stap van niveau A2 naar niveau B1. Ook 
worden ze voorbereid op het Staatsexamen NT2 Programma I. Er is natuurlijk veel aandacht voor de vier 
taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Maar ook grammatica en spelling komen aan bod. 
Daarnaast werkt de cursist aan zijn studievaardigheden, waardoor hij beter en zelfstandiger leert leren. 
Zo is deze methode compleet om de middenopgeleide cursist tot niveau B1 en het Staatsexamen NT2 
Programma I te leiden. 

De methode begint op niveau A2 en bouwt op tot B1. De teksten, opdrachten en onderwerpen worden 
steeds moeilijker. Ook gaan de teksten, vragen en opdrachten steeds meer lijken op wat er op het 
Staatsexamen gevraagd wordt. Aan de opbouw van de methode liggen verder de actuele didactische 
inzichten ten grondslag:

• Er worden heel veel woorden aangeboden, waarvan er bijna 1.000 ook productief worden geoefend. 
Die komen elk ongeveer zeven keer terug in teksten en opdrachten. Bij de selectie van woorden is 
rekening gehouden met frequentie, nut en het doel: niveau B1 bereiken. Verder is in de woordenlijsten 
ruimte waar de cursist zelf woorden uit de teksten kan noteren die hij moeilijk en/of belangrijk vindt. 
Op deze manier bepaalt de cursist zelf welke woorden voor hem relevant zijn om te leren. 

• Alle opdrachten zijn opgebouwd volgens het ABCD-model van Neuner.
• 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 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.

De lesmethode is geschikt voor leren in lesverband, in kleine groepjes of individueel. De grote hoeveelheid 
online opdrachten kunnen cursisten zelfstandig en thuis doen. In het boek staan deels opdrachten 
die geschikt zijn voor zelfstandig werken, deels opdrachten die juist gemaakt zijn voor werkvormen in 
tweetallen of groepjes.

Door de sterren in het boek is het mogelijk om cursisten trajecten van verschillend tempo aan te bieden. 
Elke opdracht heeft twee, één of geen sterren. Als een cursist de online diagnostische toets doet, adviseert 
de computer welke opdrachten hij moet maken. Zo kun je eenvoudig en doeltreffend differentiëren. 

Online zijn alle opdrachten te vinden die bij Deel A en B horen. Ook vind je hier lijsten met onregelmatige 
werkwoorden en andere informatie. Als docent kun je bovendien je cursisten gemakkelijk volgen en de 
resultaten inzien. Tot slot is er een uitgebreide docentenhandleiding, met meer informatie over opbouw, 
verantwoording en gebruik. Deze is ook op de website te vinden.

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

1 Bespreek met elkaar. 
1. Ben jij getrouwd? Zo ja, vertel eens iets over je bruiloft.  
2. Ben je weleens op een Nederlandse bruiloft geweest? Wat vond je daarvan?

2** Lees de tekst. 1.1 

de bruiloft

Aan: marina.vesalka@gmail.com

Onderwerp: de bruiloft

Hoi Marina,

Morgen trouwt Victor met Isabel. Wat jammer dat je er niet bij kunt zijn! Het wordt een heel mooie dag! 
Alle familieleden komen, zelfs de familie uit Zuid-Amerika. Opa Jan is getuige, hij mag zijn handtekening 
zetten op het trouwformulier. 
Isabel is christen, daarom trouwen ze ook in de kerk. Het kerkelijk huwelijk is om 4 uur ’s middags. 
Misschien kun je daar nog even bij zijn? 
Als ze getrouwd zijn, gaan ze twee weken op reis. Niemand weet waar ze heen gaan, dat is een verrassing.

Kom maar snel een keer foto’s kijken!

Groetjes,
Suze

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdracht(en). 

3*  

4 Lees de tekst nog een keer en bespreek de vragen. 
1. Wie heeft deze e-mail geschreven? 
2. Waar gaat deze e-mail over? 
3. Isabel komt niet uit Nederland. Waar komt zij vandaan, denk je?
4. Welke functie heeft opa Jan op de bruiloft? Bestaat die functie ook in jouw land? 
5. Waarheen gaan Victor en Isabel op vakantie na de bruiloft?

5 Kijk naar de blauwe woorden in de tekst.  
Wat betekenen de woorden? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst. Kies zelf nog meer woorden uit de 
tekst die je wilt leren. Schrijf ze op in de woordenlijst. Schrijf ook de betekenis erachter.



TH
EM

A 
 

TH
U

ISKO
M

EN

1

12

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdracht(en).  

6  7*  8**  

§§ 1.2* Ik werk, jij werkt, hij werkt
Bijna alle zinnen hebben een onderwerp en 
een werkwoord. Het werkwoord past bij het 
onderwerp. In deze paragraaf leer je welke drie 
verschillende vormen het werkwoord kan hebben 
in de tegenwoordige tijd.

9 Werk samen. 
Kijk naar de zinnen. Zet eerst een rondje om het onderwerp en een streep onder het 
werkwoord. Bespreek daarna: wat is het verschil tussen de zinnen?

1. Jij lacht heel vaak.
2. Ik fiets elke dag een uur.
3. Wij voelen de koude sneeuw. 
4. Zij luistert naar het verhaal.
5. Jij gooit de bal door het raam.

Jullie lachen heel vaak. 
Hij fietst elke dag een uur.
U voelt de koude sneeuw.
Zij luisteren naar het verhaal.
Gooi jij de bal door het raam?

In de vorige opdracht staan dus drie verschillende vormen van het werkwoord in de 
tegenwoordige tijd. Als je de tegenwoordige tijd gebruikt, heb je het over iets wat nu gebeurt. 
Kijk naar de volgende voorbeelden:

ik werk ik-vorm Ik werk op kantoor.
jij werkt 

werk jij?
ik-vorm + –t 
ik-vorm

Jij werkt hard. 
Werk jij hard?

u werkt ik-vorm + –t U werkt elke dag.
hij/zij/het werkt ik-vorm + –t Hij/zij werkt als buschauffeur. 
wij/jullie/zij werken hele werkwoord Wij werken samen.

In de voorbeelden zie je hoe je de tegenwoordige tijd van het werkwoord maakt. Om de 
tegenwoordige tijd van het werkwoord te maken, heb je de ik-vorm nodig. De ik-vorm is vaak 
hetzelfde als het hele werkwoord zonder –en. Bijvoorbeeld: werken – werk, fietsen – fiets, 
gooien – gooi, lachen – lach, luisteren – luister, voelen – voel.

Als jij voor het werkwoord staat, komt er een  –t achter de ik-vorm. Soms staat jij achter het 
werkwoord. Bijvoorbeeld bij een vraag. Dan gebruik je de ik-vorm.

§1.2 Grammatica§1.2 Grammatica


