
Overzichtslijst podcasts te gebruiken voor de NT2-les1 

 

Hierna vind je een uitgebreide lijst met url en beschrijving van podcasts die gebruikt 

kunnen worden voor de NT2-les – nadrukkelijk zonder de pretentie volledig te zijn. 

Om het enigszins overzichtelijk te houden (het aanbod is enorm) zijn de podcasts 

gegroepeerd in de volgende thema’s: 

• Gemaakt voor NT2 

• Taal centraal 

• Human interest 

• Lekker luisteren 

• Actualiteit 

 

Gemaakt voor NT2 

 

https://5minutennederlands.buzzsprout.com 

5-minuten Nederlands. In deze podcast vertelt presentator Caroline eenmaal per 

week iets over wat ze heeft meegemaakt, over de Nederlandse taal of cultuur. De 

podcast is bedoeld voor mensen die Nederlands op B1+ beheersen en hun kennis 

van de Nederlandse taal en cultuur willen vergroten. Teksten vind je op 

https://petje.af/5-minutennederlands/posts 

 

www.podbean.com/podcast-detail/ay4ij-199a50/5-minuten-Universiteit-Podcast 

In deze podcast vertelt presentator Caroline een- of tweemaal per maand iets over 

de organisatie van de universiteiten in Nederland. De podcast is bedoeld voor 

mensen die Nederlands op B1+ beheersen en hun kennis van de Nederlandse 

academische wereld willen vergroten. Het is een extra podcast naast de wekelijkse 

(algemene) podcast 5-minuten Nederlands. 

 

www.eenbeetjenederlands.nl 

Een Beetje Nederlands is een podcast voor iedereen die beter Nederlands wil leren 

luisteren. De podcast is gericht op expats en nieuwe Nederlanders die al een beetje 

 
1 Deze lijst hoort bij Lijmbach, B. (2022). Podcasts – leuk, en hé! Je kunt er ook iets mee! Tips en werkvormen 
voor het werken met podcasts. LesOnline, 40. 
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Nederlands kunnen (niveau B1/B2) en die hun luistervaardigheden willen verbeteren. 

De podcast gaat over verschillende onderwerpen als de Nederlandse cultuur, 

gebeurtenissen en beroemde Nederlanders. De podcast is gemaakt in helder en 

rustig gesproken Nederlands en op de website zijn gratis transcripties te vinden om 

mee te lezen. Leer een beetje Nederlands met Een Beetje Nederlands! 

 

https://thedutchonlineacademy.com/podcast 

Learn Dutch. Allerlei onderwerpen, met niveau-indicatie en tekst. Gelinkt aan 

taalinstituut Dutch Online Academy. 

 

https://dutchidiom.com/zeg-het-in-het-nederlands 

Dit is de website van de podcast Zeg het in het Nederlands, de podcast in langzaam 

Nederlands voor mensen die de taal nog aan het leren zijn. Luisteren kan hier of via 

Spotify, Apple podcast of Soundcloud. In de podcast komen allerlei onderwerpen aan 

bod die te maken hebben met Nederland, de Nederlandse cultuur, geschiedenis, 

tradities en noem maar op. Er verschijnen ongeveer tien afleveringen per jaar. 

Transcript is te koop, ook tien afleveringen in één koop. Per aflevering ongeveer 

veertig minuten. 

 

www.educa2.madrid.org/web/eoijm.neerlandes/podcast 

Maaike & Arno, hoorspel, ontwikkeld door de afdeling Neerlandistiek in Madrid, voor 

studenten vanaf A2.  

 

https://open.spotify.com/show/1OMqZueXlKeMmz8YsOhM0D 

Allerlei onderwerpen, ook taalleren, met transcript. Alleen via Spotify. 

 

www.youtube.com/channel/UCuNMTExk-_Pwn60yb5BJCvw 

Praat maar Raak: via YouTube met filmpje, audio via gewone podcastkanalen. De 

tekst, het transcript, kun je lezen op www.actiefnederlandsleren.nl. Allerlei 

onderwerpen, rustig gesproken, A2 > B1. 

 

https://open.spotify.com/show/24dNXCR0YtCuFim7IybE9c 
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Nieuws in makkelijk Nederlands. Ongeveer tien minuten, met een opdrachtje aan het 

eind, met uitnodiging te reageren. Transcript op aanvraag. Rustig gesproken, rond 

A2. 

 

https://soundcloud.com/ad-appel-taaltrainingen 

Ad Appel Taaltrainingen. Podcasts bij het boek Inburgering B1. Hoe overleef je 

Nederland? Mix van gesproken door taaldocenten én door ingeburgerde 

nieuwkomers. 

 

www.dutchpod101.com 

Learn Dutch. In het Engels, ook op YouTube, voor NT2-leerders. 

 

Taal centraal 

 

www.neerlandistiek.nl/2020/03/het-verblijf-een-podcast-van-neerlandici-voor-

moeilijke-dagen  

Het verblijf. Iedere dag leest een neerlandicus in eigen huis een mooi gedicht of 

verhaal voor uit de Nederlandse literatuur. 

 

www.buzzsprout.com/1384804  

De Lettercast. Wekelijkse podcast over taal. Over de wonderlijke wereld achter 

woorden en de begoocheling van zinnen. Met Wim Daniëls en Frank van Pamelen. 

Voorbeeldfragment over het woord ‘mondkapjesplicht’: het woord is namelijk een 

woordjeswoord, een combinatie van een verkleinwoord, in het meervoud + nog een 

woord: streepjescode, pakjesavond, bolletjestrui, worteltjestaart, hapjespan, 

huisjesmelker. 

 

www.nporadio1.nl/podcasts/de-taalstaat  

De Taalstaat. Op deze site staat één track. Voor details ga je naar NPO: 

www.nporadio1.nl/programmas/de-taalstaat 

 

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/waar-komt-pindakaas-vandaan/id1532639246 
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Waar komt pindakaas vandaan? Dit is een serie korte podcasts over de verrassende 

herkomst van doodgewone woorden. Woorden die je kunt tegenkomen in alledaagse 

situaties zoals in de kroeg, in je kledingkast of in bekende uitdrukkingen worden 

besproken. Want heeft ‘bockbier’ misschien iets met geiten te maken, hoe komt de 

‘smoking’ aan zijn naam en wie is precies de ‘sjaak’? 

 

https://neerlandistiek.nl/2021/05/nieuwe-taalpodcast-over-taal-gesproken 

Over taal gesproken. Dé podcast over het Nederlands, die Onze Taal samen met het 

Instituut voor de Nederlandse taal is gestart. 

 

https://soundcloud.com/deburen-eu/sets/radioboeken 

Radioboeken zijn intieme ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse auteurs. Het 

zijn verhalen geschreven in opdracht van deBuren en door de auteurs zelf 

voorgelezen. Radioboeken kun je nergens lezen, want ze verschijnen niet in druk. Ze 

zijn gratis als podcast te beluisteren, hier en op 

https://deburen.eu/magazine/449/radioboeken-download-gratis-100-luisterverhalen 

Elk verhaal duurt ongeveer een half uur.  

 

https://kletsheadspodcast.nl 

Kletsheads is een podcast over meertalige kinderen voor ouders, leerkrachten en 

logopedisten. Wat kun je verwachten als je je kinderen meertalig opvoedt? Waar 

moet je op letten? Wat helpt hun taalontwikkeling wél, en wat juist niet? In het 

Nederlands, maar ook veel in het Engels. Interessant voor veel NT2’ers met 

kinderen, maar wel vanaf B2. 

 

Human interest 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/De-Universiteit-van-Nederland-Podcast?refresh=1 

De universiteit van Nederland. De beste wetenschappers geven antwoord op 

spraakmakende vragen. Zo leer je in colleges van vijftien minuten waarom muggen 

altijd jou moeten hebben en hoe robots ons leven redden. Van donkere materie tot 

verliefdheid bij dieren: alles komt voorbij! Er is ook een Vlaamse versie: 

www.universiteitvanvlaanderen.be/podcast.  

https://neerlandistiek.nl/2021/05/nieuwe-taalpodcast-over-taal-gesproken/
https://soundcloud.com/deburen-eu/sets/radioboeken
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https://podcastluisteren.nl/pod/In-de-Wetenschap 

In de Wetenschap is de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hier hoor 

je interviews met onderzoekers, nieuws en reportages uit de Groningse academische 

wereld. De podcast is er voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap en de 

universiteit. 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Focus-Wetenschap 

Focus Wetenschap. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de wetenschap met 

deze podcast van NPO Radio 1. Met bijdragen van Nieuws en Co en Focus. 

 

www.podcastzoeker.nl/podcast/010-minuten-bijzondere-beroepen 

Wat doet een bomendokter? Wie beklimt het dak van het stadhuis om de vlag goed 

te hangen? Wie zorgt ervoor dat Rotterdammers elkaar het ‘jawoord’ geven? En wie 

doet toch altijd de lichtjes van de Erasmusbrug aan? Presentator Sjoerd van 

Oortmerssen loopt voor tien minuten met de mensen mee die een bijzonder beroep 

hebben in Rotterdam. Regie en montage: Cathelijne Beijn. 

 

https://open.spotify.com/show/1TbUFUlUcp4P7AQ04qPQrW?si=qr88IZq0RamuwKN

voO2IeQ&dl_branch=1  

Radboud Reflects, verdiepende lezingen. Lezingen voor iedereen, academische 

onderwerpen. 

 

www.radioviainternet.nl/podcasts/alle-geschiedenis-ooit 

In Alle Geschiedenis Ooit vertellen amateurhistorici Nynke de Jong, Arco Gnocchi en 

Thom Aalmoes de beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Van de oude Grieken 

tot de LPF, van de Dino’s tot Greet Hofmans, en weer terug. Elke week een 

onderwerp dat bij de datum past. 

 

www.nrc.nl/onbehaarde-apen 

Onbehaarde Apen is de wekelijkse wetenschapspodcast van NRC. Hendrik Spiering 

en Gemma Venhuizen bespreken kleine ontdekkingen, wilde theorieën, 

wereldschokkende inzichten en alles wat daartussenin zit. 
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https://podcastluisteren.nl/pod/Echte-Oogappels 

In de podcast Echte Oogappels spreekt Margreet Reijntjes, presentatrice en moeder 

van twee puberzonen, wekelijks met experts over de duivelse dilemma’s van het 

ouderschap. Mag je je bemoeien met het seksleven van je kind? Blijf je bij elkaar 

voor de kinderen? En wat doe je als je kind depressief is? 

 

https://hetverhaalvannederland.ntr.nl/podcast 

In de podcastserie Het verhaal van Nederland, met geschiedenisliefhebber en 

cabaretier Diederik van Vleuten, kom je van alles te weten over bijzondere figuren uit 

onze geschiedenis. Diederik gaat in gesprek met geschiedeniskenners over hun 

favoriete historische personen, zoals neanderthaler Krijn, ridder Jan van Brederode, 

arts Nicolaes Tulp, schrijversduo Aagje Deken en Betje Wolff en Soekarno. Met een 

grote glimlach bespreekt, fileert en koestert hij ze allemaal. 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Het-Klokhuis 

De kinderpodcast van Het Klokhuis gaat over onmisbare uitvindingen. Of eigenlijk: 

heel gewone dingen die enorm belangrijk blijken te zijn. Ongeveer een half uur. 

 

www.bnr.nl/podcast/werkverkenners 

Werkverkenners. Rens de Jong gaat op zoek naar de antwoorden op jouw en zijn 

vragen over werk. Ongeveer een half uur. 

 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Van-Twee-Kanten 

Overleeft een liefde ziekte, een miskraam of vreemdgaan? In Van twee kanten 

interviewt Corine Koole twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ze 

interviewt ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten over hun 

verlangens, geheimen en strubbelingen binnen hun relatie. Soms voor het eerst 

hardop uitgesproken.  

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Over-geld-praat-je-niet 

Over geld praat je niet. Aaf Brandt Corstius en Vincent Kouters praten over hun 

favoriete ruilmiddel: geld. Verdienen en uitgeven. Sparen en besparen. Welke 

geldgewoontes krijg je mee van je ouders? Tussen een half uur en een uur. 

https://podcastluisteren.nl/pod/Echte-Oogappels
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www.nporadio1.nl/podcasts/goed-werk 

Hoe geven we ons geld uit, waar verdienen we ons geld aan en welk effect hebben 

die geldstromen op onze medemens en de planeet? In de podcast Geld of Je Leven 

draait het om die vragen. Met onder meer afleveringen waarin Jeroen Smit, bekend 

van het boek De Prooi over ABN Amro, CEO’s spreekt over hoe zij hun bedrijf leiden 

naar een duurzame toekomst. Ongeveer een uur. 

 

https://open.spotify.com/show/4GcX1YJunhrhswO1xsIYhd 

De Mens achter de Lach. Tweewekelijks op maandag gaat journalist Peter 

Decroubele op bezoek bij de grootste namen uit de Vlaamse en Nederlandse 

comedywereld. Hij praat met hen over comedy – uiteraard –, maar ook over het 

leven, de moeilijkheden, de obstakels en de overwinningen. Met onder anderen 

Urbanus, Kommil Foo en De Nieuwe Snaar. 

 

https://avansa.be 

Avansa bestaat uit dertien pluralistische sociaal-culturele organisaties actief in 

evenveel regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen streven ze naar een duurzame, 

inclusieve, solidaire en democratische maatschappij. Via de site van Avansa zijn ook 

veel podcasts te vinden. Bijvoorbeeld hier https://avansa-

regiomechelen.be/blog/luister-je-mee 

 

https://nederlandse-podcasts.nl/podcast/sterrin-s-dierenencyclopedie/sterrin-s-

dierenencyclopedie 

Met deze podcastserie ga je samen met ecologe Sterrin Smalbrugge op pad om alles 

te leren over de leukste, liefste en bijzonderste dieren die er op de wereld bestaan. 

Elke week behandelt Sterrin samen met haar grote dierenvriend Mark een dier. Je 

leert onder andere waar het dier vandaan komt, wat het eet, waar het woont en 

waarom het zo’n bijzonder dier is. Dieren die je misschien al kent, maar ook zeker 

dieren waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Elke week weer een nieuw 

avontuur met Sterrin’s Dierenencyclopedie. Ongeveer een half uur. 
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https://maandoverzicht.nerdland.be 

Nerdland. Maandelijkse podcast met een overzicht en bespreking van het 

wetenschaps- en technologienieuws van de afgelopen maand. Met een overzicht van 

de tijden waarop de diverse onderwerpen beginnen. 

 

www.abbvie.be/nl/praat_erover_podcast.html 

De podcast Praat erover geeft patiënten met een chronische ziekte een stem. In 

deze taboedoorbrekende podcast gaan patiënten een openhartig gesprek aan over 

hoe de ziekte hun leven fundamenteel veranderde. Twintig tot dertig minuten. 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Zwijgen-is-geen-optie 

Zwijgen is geen optie. Oprechte gesprekken met bewonderenswaardige mensen 

over de belangrijkste vragen van deze tijd. Lengte varieert sterk, van vijftien minuten 

tot anderhalf uur. Met veel begeleidende tekst. 

 

www.radioviainternet.nl/podcasts/moordzaken 

Moordzaken. Spraakmakende (onopgeloste) moordzaken met verrassende 

wendingen en plots. Dertig tot zestig minuten. 

 

Lekker luisteren 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Echt-Gebeurd 

Bij Echt Gebeurd vertellen mensen op een klein podium mooie, bijzondere of 

grappige verhalen over iets wat ze zelf hebben meegemaakt. Het idee voor Echt 

Gebeurd is ontleend aan het Amerikaanse The Moth. Anders dan bij The Moth leest 

er bij Echt Gebeurd ook elke maand iemand voor uit zijn of haar puberdagboek. 

 

https://podcastluisteren.nl/playlist/Waargebeurde-verhalen 

Waargebeurde verhalen. Non-fictieverhalen en radiodocumentaires. 

 

www.radioviainternet.nl/podcasts/categorie/verhalen-luisterboeken 

Verhalen- en luisterboeken podcast. 
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www.nporadio1.nl/podcasts/het-verhaal 

De Verhalen. Radio-uitzendingen met een verhaal 

 

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/verborgen-verhalen/id1528016219 

Verborgen verhalen. Voor de ANWB reist podcastmaker Pascal van Hulst naar alle 

uithoeken van Nederland, op zoek naar mysteries: raadselachtige 

natuurverschijnselen, lokale legendes en oude mythes. Verhalen die vaak al eeuwen 

van mond tot mond gaan. Zijn het fantasierijke sprookjes? Of ligt er op deze plekken 

werkelijk een geheim verscholen? Pascal zoekt het voor je uit. Wil je meer weten of 

zelf eropuit? Kijk op anwb.nl/podcast. 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Parel-Radio 

Parel radio. Podcast met de mooiste radiodocumentaires en hoorspelen, 

geselecteerd door bevlogen radiomakers. Host Stef Visjager, bezorgd door NPO 

Radio 1 en VPRO. 

 

Uit de workshop 

 

www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_376294~34-het-vervolg-plots~.html 

Plots is een programma met onwaarschijnlijke maar ware verhalen rond één thema. 

Kleine menselijke verhalen die je raken en je aan het denken zetten, waar je mond 

van openvalt of waar je hardop bij in de lach schiet. Plots is gebaseerd op het 

Amerikaanse documentaireprogramma This American Life en wordt vervaardigd door 

de makers van de bekroonde VPRO-serie 1 Minuut. Plots komt tot stand met steun 

van het Mediafonds. 

 

https://decorrespondent.nl/podcasts 

Link naar een verzameling podcasts over de meest uiteenlopende journalistieke 

onderwerpen van de Correspondent. 

 

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/etenstijd/ 

Etenstijd! Teun van de Keuken en Yvette van Boven bespreken hun lievelingskost. 

Van een spannend – of juist doodgewoon – ingrediënt tot een praktische keuken. 

http://www.nporadio1.nl/podcasts/het-verhaal
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https://podcastluisteren.nl/pod/Eetgeheimen 

In Miljuschka’s nieuwe podcastserie Eetgeheimen praat Miljuschka Witzenhausen 

met haar gasten over haar favoriete onderwerp: eten!  

 

https://zelfspodcast.nl/ 

In de Zelfspodcast nemen jeugdvrienden Jaap Siewertsz van Reesema 

(zanger/producer) en Sander Schimmelpenninck (columnist/presentator) hun leven 

en de wereld door. Ongeveer 45 minuten. 

 

www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast 

Conservatoren, experts en kunstenaars vertellen bijzondere verhalen over 

kunstwerken en hun makers. 

 

https://dagennacht.nl/serie/de-grote-podcastlas 

De Grote Podcastlas. De podcastversie van de atlas. Per aflevering bespreken drie 

geografen één land. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. 

Ongeveer 1 uur. 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Marc-Marie-and-Aaf-Vinden-Iets 

Marc-Marie & Aaf vinden iets. Marc-Marie Huijbregts en Aaf Brandt Corstius 

recenseren elke week iets, van vloerbedekking tot make-up, van Willem-Alexander 

tot het kapitalisme. Ongeveer 1 uur. 

 

http://eeuwvandeamateur.nl 

De Eeuw van de Amateur is een wekelijkse podcast over het leven en alles wat 

daarbij komt kijken, gemaakt door twee grote-stadsbewoners: Botte Jellema, Ype 

Driessen en (soms) Paulien Cornelisse. Ongeveer 1,5 uur.  

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Andermans-Veren 

Andermans Veren. Cabaret en kleinkunst, radioprogramma, er zijn geen fragmenten 

in op te zoeken. Ongeveer 1 uur. 
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https://stubru.be/luister/podcast/hey-paul 

Hey Paul. Hoe dicht kan je geraken bij Paul McCartney? Michèle Cuvelier pakt haar 

grootste held en zijn muziek vast om te leren loslaten. 

 

www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/natuurverhalen/groene-oren 

In de podcastserie Groene Oren vertellen planten, bomen en dieren zélf hun verhaal: 

wie zijn ze, hoe ziet hun dagelijks leven eruit? En hoe is het om vanuit hun 

perspectief de wereld te ervaren? Ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. 

 

www.radioviainternet.nl/podcasts/kunststof 

Kunststof. Talkshow met prominenten over cultuur en media. Presentatie: Jellie 

Brouwer en Frénk van der Linden. Het radioprogramma in zijn geheel, geen 

fragmenten.  

 

www.radioviainternet.nl/podcasts/de-grote-harry-bannink-podcast#more 

De Grote Harry Bannink Podcast. Interviews door Gijs Groenteman met mensen die 

de legendarische componist Harry Bannink hebben gekend, over de liedjes van 

Harry Bannink. 1 tot 1,5 uur. 

 

www.dille-kamille.nl/laat-je-inspireren/podcast 

In Aan tafel met Dille deelt winkelketen Dille & Kamille tips en verhalen over bewust 

genieten en duurzaam leven. De gasten geven in een warm en persoonlijk gesprek 

een kijkje in hun bijzondere manier van leven. Samen met hen gaan de 

presentatoren in de podcasts op zoek naar de juiste balans: hoe genieten ze van de 

kleine, alledaagse dingen en hoe werken ze aan een duurzame en groene toekomst?  

 

https://radio1.be/luister/podcast/zandman 

Op het einde van de dag komt de Zandman met een verhaaltje. Een straf verhaal. 

Bijzonder en weinig gehoord. Het soort verhalen dat je graag wil navertellen. 

Onverwachte ontdekkingen om zachtjes te beluisteren. Op jouw tempo. Luister en 

geniet. 

 

https://stubru.be/luister/podcast/hey-paul
http://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/natuurverhalen/groene-oren
http://www.radioviainternet.nl/podcasts/kunststof
http://www.radioviainternet.nl/podcasts/de-grote-harry-bannink-podcast#more
http://www.dille-kamille.nl/laat-je-inspireren/podcast/
https://radio1.be/luister/podcast/zandman


Actualiteit 

 

www.npo3fm.nl/podcasts/lang-verhaal-kort 

Lang verhaal kort vertelt wat jij moet weten over een actueel onderwerp, om het 

nieuws erover beter te kunnen volgen. Elke werkdag rond vijven één onderwerp, in 

vijf minuten.  

 

www.nporadio1.nl/podcasts/de-dag  

De Dag. Korte afleveringen over actualiteit en nieuws. Goede manier om van het 

Nederlandse nieuws of de actualiteit op de hoogte te blijven 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/NOS-Met-het-Oog-op-Morgen 

Met het Oog op Morgen. De gehele uitzending, geen losse fragmenten op te zoeken. 

Wel fragmenten via de website www.nporadio1.nl/programmas/nos-met-het-oog-op-

morgen/fragmenten maar niet als podcast. 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/Maarten-van-Rossem-De-Podcast 

Maarten van Rossem – De podcast. Maarten van Rossem en Tom Jessen geven hun 

kijk op het nieuws en de actualiteit. Ook wisselende onderwerpen uit de geschiedenis 

komen voorbij. 

 

www.nrc.nl/podcastvandaag 

Vandaag is de dagelijkse podcast van NRC. Elke werkdag hoor je in twintig minuten 

hét verhaal van de dag, verteld door hun beste journalisten. 

 

www.volkskrant.nl/podcasts/  

De wereld verandert in rap tempo: we voelen de gevolgen van klimaatverandering, er 

woedt een oorlog in Europa en de koopkracht is historisch gedaald. Om die nieuwe 

wereld beter te begrijpen praten Pieter Klok, Sheila Sitalsing, Gijs Groenteman en de 

specialisten van de redactie je dagelijks in twintig tot dertig minuten bij. Op vrijdag 

luister je naar een langere aflevering, waarin ze terugblikken op de politieke week. 

 

 

 

http://www.npo3fm.nl/podcasts/lang-verhaal-kort
http://www.nporadio1.nl/podcasts/de-dag
https://podcastluisteren.nl/pod/NOS-Met-het-Oog-op-Morgen
http://www.nporadio1.nl/programmas/nos-met-het-oog-op-morgen/fragmenten
http://www.nporadio1.nl/programmas/nos-met-het-oog-op-morgen/fragmenten
https://podcastluisteren.nl/pod/Maarten-van-Rossem-De-Podcast
http://www.nrc.nl/podcastvandaag
http://www.volkskrant.nl/podcasts/


https://podcastluisteren.nl/pod/De-Stemming-van-Vullings-en-Van-der-Wulp 

De stemming van Vullings en Van der Wulp. Politiek journalisten Joost Vullings 

(EenVandaag, AVROTROS) en Xander van der Wulp (NOS) nemen elke vrijdag de 

Haagse week door, met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Ongeveer 1 

uur. 

 

www.nporadio2.nl/podcasts/spijkers-met-koppen 

Spijkers met Koppen. De gehele uitzending, geen losse fragmenten op te zoeken. 

 

www.standaard.be/podcasts-ds 

De Standaard. Veel podcasts rond actualiteiten op allerlei gebieden. 

 

https://podcasts.google.com/search/jeugdjournaal 

NOS Jeugdjournaal. Ongeveer twintig minuten. Langzaam afspelen mogelijk. 

Onderwerpen gericht op kinderen. 

 

 

https://podcastluisteren.nl/pod/De-Stemming-van-Vullings-en-Van-der-Wulp
https://www.nporadio2.nl/podcasts/spijkers-met-koppen
http://www.standaard.be/podcasts-ds
https://podcasts.google.com/search/jeugdjournaal

