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WELKOM
Dit jaar heeft ons weer herinnerd dat oorlog van alle tijden is en dat migratie, van 
korte of lange duur, aan de orde van de dag blijft. Vluchtelingen uit de Oekraïne of 
elders vinden in Nederland een veilige plek om te aarden en vervolgens te kunnen 
deelnemen aan de samenleving. De afgelopen jaren heeft de bibliotheek steeds 
meer een sleutelrol gekregen in het ondersteunen van migranten. Passend bij deze 
ontwikkeling zijn de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Boom NT2 de samenwerking 
aangegaan met het volgende doel:

anderstaligen op een laagdrempelige manier ondersteunen bij het leren van de Neder-
landse taal en het voorbereiden op het inburgeringsexamen met een online lespakket 
dat zowel thuis als in de bibliotheek gebruikt kan worden.

Gratis online lespakket in úw bibliotheek
Heeft u al een aanbod voor anderstaligen in uw bibliotheek? In dit magazine leest u 
meer over dit gratis online lespakket waarmee u kosteloos en eenvoudig uw huidige 
aanbod voor anderstaligen kan opzetten of verrijken. Het pakket bestaat uit 3 onder-
delen:

 • Alfabetisering: DigLin+
 • Nederlandse taal leren: LINK 0 → A2 en LINK A2 → B1
 • Inburgering: KNM examentrainer en 3 KNM oefenexamens

In dit magazine
Nieuwsgierig geworden? In dit magazine vertellen we u graag meer over de bovenge-
noemde lesprogramma’s en geven we een helder stappenplan om op uw taalplein met 
het gratis lespakket aan de slag te gaan. Daarnaast vindt u inspirerende praktijkerva-
ringen van bibliotheken die aan de slag zijn gegaan met taal in de bibliotheek en ko-
men relevante uitgaven van uitgeverij Boom NT2 aan de orde. Leest u dus snel verder! 

Met hartelijke groet,
Julia ten Bos en Tessa Boff Tonella 
Boom NT2
nt2sales@boom.nl
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STAPPENPLAN AAN DE SLAG MET 
HET ONLINE BOOM NT2 LESPAKKET
De bibliotheek kan een sleutelrol spelen in het onder-
steunen van anderstaligen bij hun integratie in de Ne-
derlandse samenleving. Maar hoe pakt u dat aan in de 
bibliotheek? Met deze checklist bent u voorbereid als 
er anderstaligen aan de balie komen die thuis of in de 
bibliotheek Nederlands willen leren of zich voor willen 
bereiden op de inburgering.

STAP 1: ACTIVATIECODE AANVRAGEN BIJ DE KB
Het pakket is toegankelijk via een activatiecode die aan 
te vragen is bij de KB. De aanvraag kan per mail bij de KB 
via bibliotheekstelsel@kb.nl. Deze code geeft toegang 
tot 5 verschillende programma’s: 
 1 DigLin+
 2 LINK 0 → A2
 3 LINK A2 → B1
 4 KNM-trainer
 5 KNM-oefenexamens
Van de KB ontvangt u een lijst met activatiecodes. Deze 
kunt u naar eigen gelang uitdelen aan bezoekers die 
met deze programma’s willen werken. U houdt vervol-
gens zelf bij welke codes vergeven zijn aan bezoekers en 
welke niet.

STAP 2: VOORBEREIDING
De programma’s zelf zijn gebruiksvriendelijk en er is 
geen speciale, lange training nodig om ermee te kunnen 
werken. Voordat u aan de slag kunt, moet er aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan:
• Technisch De programma’s uit het pakket bevatten 

geluid om de taal compleet aan te bieden. Daarom 
is het handig als de bezoeker oortjes meeneemt of 
gebruik kan maken van een koptelefoon met een 
microfoon. Hiernaast is het hebben van een goede 
internetverbinding een randvoorwaarde.   

• Vindbaarheid De vindbaarheid van het taalhuis is 
ook van belang, er moet natuurlijk voldoende animo 
zijn. Is het contact voor anderstaligen laagdrempelig? 
Kunnen zij bijvoorbeeld chatten, langskomen, bellen 
of mailen?

• Administratie Het is al even genoemd, maar de 
administratie van de activatiecodes is belangrijk. 
Hoeveel codes zijn er uitgegeven en aan wie? 

• Hulp Soms zorgt het online leren voor vragen bij 
zowel bezoekers als bij bibliotheek- medewerkers. 
Bepaal van te voren wie het aanspreekpunt wordt 
voor zulke vragen. Als je vragen hebt kun je onze 
klantenservice bereiken via: 020 5200 126 of: 

 nt2@boom.nl.

STAP 3: AAN DE SLAG!
Raadpleeg ons NT2 dossier voor instructies, voorbeel-
den en andere handige informatie voor bibliotheken: 
www.nt2.nl/dossier/bibliotheken. 
 
DE NIEUWE WET INBURGERING
Sinds 1 januari 2022 heeft Nederland een nieuw inbur-
geringsstelsel. In dit nieuwe stelsel gaat de gemeente 
inburgeraars begeleiden. De gemeente neemt een 
intake af en stelt samen met de inburgeraar een Plan 
Inburgering en Participatie (PIP) op. In dit plan wordt op 
basis van de leerdoelen en leerbaarheid van de inburge-
raar de leerroute bepaalt. 

Er zijn drie leerroutes: Materiaal:
• De Onderwijsroute De Delftse Methode, LINK+
• De B1-route    LINK, (LINK+)
• De Z-route    DigLin+, (LINK)

Het taalniveau dat behaalt moet worden hangt af van 
de leerroute. Bij de Onderwijsroute en de B1-route is het 
behalen van minstens het B1-niveau de wettelijke norm. 
Inburgeraars in de Onderwijsroute maken Staatsexa-
men NT2 Programma I of Programma II. Welk examen 
gemaakt moet worden is afhankelijk van wat er met 
de gemeente is afgesproken in het Plan Inburgering en 
Participatie.  

• Staatsexamen Nt2 Programma I, taalniveau B1. Dit 
examen is voor mensen die willen studeren of wer-
ken op mbo-niveau.

• Staatsexamen Nt2 Programma II, taalniveau B2. Dit 
examen is voor mensen die willen studeren of wer-
ken op hbo- of universitair niveau. 

mailto:nt2%40boom.nl?subject=
http://www.nt2.nl/dossier/bibliotheken
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PAKKET ONLINE PROGRAMMA’S

DigLin+ 
Alfabetiseren en meer!

Het eerste programma uit het pakket is DigLin+. 
Hiermee kunnen anderstaligen zelfstandig Neder-
lands leren en alfabetiseren. Alle taalvaardigheden 
komen aan bod: luisteren, lezen, schrijven, tech-
nisch schrijven, spreken en grammatica. Dit bete-
kent niet dat alleen analfabeten met DigLin+ aan 
de slag kunnen. Het programma is erg uitgebreid 
en het oefenmateriaal gaat tot en met niveau B1. 

‘Het is heel fijn dat taalleerders 
zelfstandig met DigLin+ kunnen 
oefenen. Dan gaat er al een hele 
wereld open.’  
– programmamedewerker basisvaardigheden 

DigLin+:
• heeft een duidelijke structuur. Van klanken, naar 

woorden, naar korte zinnen, naar korte teksten. 
Dit wordt allemaal ondersteund door beeld en 
geluid. 

• is als een geduldige docent die veel input en 
onmiddellijk feedback geeft. 

• geeft de cursist de gelegenheid om zelfstandig 
aan de slag te gaan. Dit bevordert het gevoel van 
autonomie. 

DigLin+ Junior:
De meest recente aanvulling van de DigLin+ metho-
de is DigLin+ Junior. Het programma is uitgebreid 
met materiaal dat aansluit bij de leefwereld van 
jongere cursisten van 5 tot en met 11 jaar. 

DigLin+ online
Alfa 0 → B1
ISBN: 9789024419500
 
DigLin+ boeken
DigLin+ is compleet als digitale methode. Toch 
kan het prettig zijn om met een boek te wer-
ken, bijvoorbeeld in groepslessen. De boeken 
zijn een aanvulling op de op de vorige pagina 
beschreven licentie. Deze geven suggesties 
voor groepswerk en bieden de teksten uit 
het onderdeel lezen nogmaals aan. Dit keer 
zonder ondersteunend beeld en geluid. Voor 
de verschillende onderdelen uit DigLin+ zijn 
de volgende boeken beschikbaar. Let op: deze 
zitten niet bij het pakket inbegrepen. 

DigLin+ ABC en lezen 1 – werkboek
Alfa 0 → A1
ISBN: 9789024422722
Prijs: € 22,95
In dit boek:
• De woorden uit de zestien lijsten met oefe-

ningen
• De foto’s van de twintig woorden uit de 

lijsten
• De scorelijsten en evaluatieformulieren
• De leesteksten uit lezen 1 

DigLin+ Lezen 2, 3 en 4 – werkboek
A1 → A2 
ISBN: 9789024423590
Prijs: € 22,95
In dit boek: 
• De teksten uit lezen 2, 3 en 4 met oefenin-

gen
• Evaluatieformulieren bij de teksten
• Tips voor technisch lezen

DigLin+ Op weg naar B1 – werkboek
A2 → B1
ISBN: 9789024432844
Prijs: € 26,50
In dit boek: 
• Overzicht Woord in beeld 
• Teksten uit DigLin+ op niveau B1
• Hoe om te gaan met abstracte taalver-

schijnselen

DigLin+ Junior – werkboek
0 → B1
ISBN: 9789024452552   
Prijs: € 20,95
In dit boek:
• Alle teksten uit DigLin+ junior
• Speciaal voor kinderen
• Op verschillende taalniveaus 

Onderdeelvan het GRATISpakket van
de KB



PAKKET ONLINE PROGRAMMA’S

LINK

‘In de pauze willen cursisten 
eerst hun werk afmaken.’ 
– NT2-docent

‘LINK maakt heel veel mensen 
enorm blij.’ – Projectleider

LINK is alles-in-één: het bevat een volledige taalcursus, 
toetsen, een grammaticatrainer, een uitspraaktrainer, 
het Van Dale woordenboek NT2 en woordenlijsten met 
vertalingen. LINK bereidt de bezoeker van de biblio-
theek goed voor op situaties in de praktijk. 
Met LINK kunnen bezoeker zelfstandig aan de slag of 
samen werken met een taalmaatje. Het programma 
is thematisch opgebouwd en brengt de bezoeker stap 
voor stap naar niveau A2. Als dit is afgerond kan met 

LINK A2 → B1 worden doorgeleerd tot en met niveau B1. 
Passend bij de eis van de nieuwe Wet inburgering. 
Het programma is opgebouwd door herkenbare en 
functionele thema’s. Ze gaan over wonen, de dokter of 
bijvoorbeeld het openbaar vervoer. 
LINK is eenvoudig en intuïtief in het gebruik waardoor 
de cursisten er (grotendeels) zelfstandig mee aan de 
slag kunnen. De heldere structuur van de thema’s in 
combinatie met de 17 steuntalen maakt LINK een breed 
inzetbare methode, ook voor zelfstudie in de biblio-
theek.
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LINK A2 → B1 
ISBN 9789058753854  

LINK 0 → A2  
ISBN 9789089532602 

Onderdeelvan het GRATISpakket van
de KB
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PAKKET ONLINE PROGRAMMA’S

KNM-EXAMENTRAINER 
EN OEFENEXAMENS

KNM staat voor kennis van de Nederlandse maat-
schappij. Dit examenonderdeel is verplicht voor 
iedereen die moet inburgeren. Tijdens dit examen 
worden vragen gesteld over de Nederlandse normen 
en waarden, geschiedenis, het onderwijssysteem en 
de gezondheidszorg. 

KNM EXAMENTRAINING:
Hiermee bereidt de kandidaat zich voor op dit examen. 
De eindtermen worden puntsgewijs en in duidelijke 
taal weergeven. Voor iedere categorie zijn er twintig 
oefenvragen die zijn aangevuld met verduidelijkende 
illustraties. Kandidaten krijgen digitale feedback op hun 
antwoorden en dit wordt afgesloten met een proefexa-
men. Zo zijn kandidaten tot in de puntjes voorbereid en 
staan zij op het examen niet voor verrassingen. 

KNM OEFENEXAMEN:
De oefenexamens bereiden de kandidaten niet alleen 
voor op de aangeboden stof van het KNM examen maar 
ook op de wijze van vraagstelling en de antwoordtijd. 
Ieder oefenexamen bestaat uit zeventig vragen waarin 
alle vijftien KNM-categorieën aan bod komen. Als het 
oefenexamen is afgemaakt krijgt de kandidaat een over-
zicht van de fouten. Op deze manier is meteen duidelijk 
of hij of zij klaar is voor het examen.
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3 KNM oefenexamens  
ISBN 9789024423613 

KNM examentraining   
ISBN D300DIG009045 

Onderdeelvan het GRATISpakket van
de KB
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ERVARINGEN VAN ANDERE BIBLIOTHEKEN
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Daarnaast verliep de implementatie goed omdat de 

taalvrijwilligers goed zijn onderricht en de methodes 

gebruiksvriendelijk zijn.” 

Hoe zorg je voor voldoende animo? 

Anderstalige bezoekers vinden ons op verschillende 

manieren. Sommigen komen bij ons door verwijzin-

gen van andere organisaties of mond-op-mondre-

clame. Het Taalhuis zelf is ook proactief bezig met 

een goede bereikbaarheid. Dit betekent dat we de 

website goed bijhouden en dat mensen altijd kunnen 

mailen, bellen en chatten in onze facebookgroep. 

Eenmaal over de drempel van de bibliotheek worden 

bezoekers snel geholpen. Dit doen wij met ruime 

openingstijden en met het snel en efficiënt doorver-

wijzen van bezoekers met een taalvraag.”

TAALHUIS 
DEN HAAG

HOE GA JE SUCCESVOL AAN DE SLAG 
MET HET PAKKET VAN BOOM?
In het Taalhuis Den Haag werden in 2021 maar 

liefst 1762 anderstalige bezoekers geholpen met het 

leren van Nederlands en het voorbereiden op het 

inburgeringsexamen. Wat maakt het Taalhuis Den 

Haag zo’n succes? Programmamedewerker basis-

vaardigheden Ryanne Kelly vertelt hierover. 

“Vijf jaar geleden zijn wij hier begonnen met de on-

line methodes uit het pakket van Boom NT2. Omdat 

dit een succes was, maken wij er nog steeds actief 

gebruik van.” 

Hoe verliep de implementatie van het Boom NT2 

pakket?

“Als je elke methode goed introduceert kun je er snel 

mee aan de slag. Dit betekent dat je goed moet uitleg-

gen waar elke methode uit het pakket voor bedoeld is. 



De praktijk laat zien dat 
mensen snel leren als je even 
de tijd neemt om alles uit te 
leggen en te laten zien.
– Ryanne Kelly
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Kunnen jullie vervolgens met elke taalvraag uit de 

voeten? 

“Over het algemeen kunnen we iedere bezoeker goed 

helpen. Om in verschillende behoeftes te kunnen 

voorzien, is het cruciaal om een afwisselend aanbod 

te hebben. Iemand die meer wil spreken kan bijvoor-

beeld terecht in de groepslessen. Een ander wil bij-

voorbeeld (meer) lezen en dan hebben we leesboeken 

op verschillende Nederlandse taalniveaus. Het komt 

voor dat we mensen die nog niet heel digitaal vaardig 

zijn adviseren om online te werken. De praktijk laat 

zien dat mensen snel leren als je even de tijd neemt 

om alles uit te leggen en te laten zien. Mensen die 

nog nooit een computer aan hebben geraakt vinden 

het vaak spannend om daarmee te beginnen, maar 

taal leren op de computer is niet eng. Het is belang-

rijk dat je dit laat zien en de bezoeker geruststelt en 

motiveert. Dat is ook het advies dat we aan onze me-

dewerkers geven. Het belangrijkste is dat bezoekers 

plezier hebben in het leren van de taal en zich ont-

spannen voelen. Daarnaast stimuleren we bezoekers 

om thuis verder te oefenen. Het is erg fijn dat dat met 

de online programma’s uit het pakket kan.

De methodes in het pakket dragen dus bij aan het 

succes van de bezoekers?

Zeker! Hoewel het niet altijd even makkelijk is, bij-

voorbeeld als iemand moet alfabetiseren. Maar over 

het algemeen halen de programma’s van Boom veel 

stress weg bij de bezoeker. Ook als ze minder digitaal 

vaardig zijn. De duidelijke opbouw bij DigLin+ en de 

veelheid aan steuntalen bij LINK zorgen ervoor dat de 

bezoekers ook zelfstandig aan het werk kunnen.  

Ik denk dat veel anderstalige bezoekers dankbaar zijn 

dat dit bestaat. We hebben mooie succesverhalen die 

laten zien dat het niet alleen gaat om het leren van de 

Nederlandse taal, maar ook om het ontwikkelen van 

andere dromen en talenten. 

 



En hoe zorg je er dan voor dat iedereen een pas-

send aanbod krijgt?

Het is belangrijk dat je goed filtert welke manier 

van werken bij welke bezoeker past. Tijdens de 

intake bepalen we of iemand vooral zelfstandig, 

één op één of in een groep gaat werken. Deze 

manieren van leren bieden wij allemaal zodat ons 

aanbod altijd aansluit bij ieders behoefte. 

Wat zou je andere bibliotheken adviseren die 

aan de slag willen gaan met LINK?

Onze ervaring is dat een goede intake en een dui-

delijke introductie nodig zijn om het werken met 

LINK tot een succes te maken. In de praktijk bete-

kent dit dat wij in de gaten houden of bezoekers, 

na wat uitleg, zelf kunnen inloggen en aan het 

werk kunnen gaan met LINK. Voordat je de code 

geeft is het goed om te vragen of alles duidelijk is 

en om te zeggen dat je commitment verwacht.

BIBLIOTHEEK ANGSTEL,
VECHT EN VENEN: 
ZELFSTANDIG NEDERLANDS 
LEREN MET LINK

De bibliotheek Angstel, Vecht en Venen on-

dersteunt elk jaar maar liefst 200 anderstalige 

bezoekers bij hun NT2-traject. Hanneke Paul, 

projectleider Sociaal Domein, zet LINK hier 

graag bij in. Ze vertelt welke factoren bepalend 

zijn voor het succes.    

 

Wat was voor jullie de aanleiding om te starten 

met LINK?

We merkten dat de groep mensen met een taal-

vraag sinds Corona steeds groter werd, terwijl 

onze capaciteit dat niet werd. We zochten naar 

een manier om toch taal aan te bieden. LINK bood 

de uitkomst, omdat de opbouw en inhoud van het 

programma zich goed lenen voor zelfstudie.

Was het een goede keus om daarop in te zetten? 

Absoluut! Vooral omdat we verwachten dat het 

aantal bezoekers zal blijven groeien. Onder hen 

natuurlijk ook de groep Oekraïners. Voor hen zijn 

wij ook van plan om LINK in te zetten als zelfstu-

diemethode. 

Jullie hebben dus ook met verschillende groe-

pen anderstalige bezoekers te maken? 

Ja! En daar komt nog bij dat onze taalhuizen in 

verschillende regio’s zitten: de gemeente Sticht-

se Vecht en de gemeente Rond Venen. Dit zijn 

verschillende arbeidsmarktregio’s waardoor de 

taalvraag per groep anderstaligen ook weer divers 

is. We moeten dus een divers aanbod hebben om 

bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen 

zijn.

‘Het is belangrijk dat 
je goed filtert welke 
manier van werken bij 
welke bezoeker past’
– Hanneke Paul

ERVARINGEN VAN ANDERE BIBLIOTHEKEN
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‘De meest gestelde 
taalvraag gaat over het 
starten met het leren 
van Nederlands’ 
– Petra Merckens

ERVARINGEN VAN ANDERE BIBLIOTHEKEN
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een steeds grotere rol als aanspreekpunt gaan spe-

len. Gelukkig zijn wij hier goed uitgerust om vragen 

te beantwoorden en om mensen eventueel door te 

verwijzen naar de juiste instanties. Daarnaast helpen 

wij mensen ook door ze aan de juiste materialen te 

helpen om Nederlands te leren. Dit doen we onder 

andere met het materiaal van Boom NT2.  Een ander 

punt van actualiteit is dat er Oekraïense vluchtelin-

gen komen. Zij zijn vaak op zoek naar een zelfstudie 

methode Nederlands voor zichzelf en zoeken daar-

naast materiaal waar hun kinderen mee kunnen 

oefenen.

DE OBA OOSTERDOKSKADE:
DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK 
ALS AANSPREEKPUNT 
De Openbare bibliotheek Amsterdam heeft ver-

schillende vestigingen in heel Amsterdam. Petra 

Merckens, NT2-docent en ontwikkelaar van taalac-

tiviteiten, vertelt over de vragen van de bezoekers 

en over de functie van de bibliotheek als aan-

spreekpunt.

Welke bezoekers komen naar jullie taalhuis?

Veel bezoekers weten ons te vinden door de loca-

tie, in het centrum van Amsterdam. Tijdens ons 

NT2-spreekuur kan iedereen met een taalvraag 

spontaan binnenlopen. De meest gestelde taalvraag 

op deze locatie gaat over het starten met het leren 

van Nederlands. Maar, wij informeren mensen ook 

over zaken zoals de Staatsexamens of het inburge-

ringsexamen. Ook spreek ik regelmatig anderstali-

ge bezoekers die hun buitenlandse diploma willen 

omzetten om hun beroep in Nederland te kunnen 

beoefenen. De laatste tijd merken we dat er naar aan-

leiding van de nieuwe Wet inburgering ook andere 

vragen komen.”

Om wat voor vragen gaat het?

Die gaan vooral over de situatie van gezinsmigran-

ten. Die is sinds de ingang van de nieuwe Wet veran-

derd en ik merk dat hier onduidelijkheid over is. De 

gemeente zoekt daarom aansluiting bij het informele 

circuit om iedereen zo goed mogelijk voor te kunnen 

lichten. De bibliotheek valt hieronder en zal hierbij 

Dus er wordt goed gebruik gemaakt van het aanbod?

Jazeker! We zijn erg blij met het materiaal en ook 

zeker met de mogelijkheid om mensen thuis te laten 

oefenen. Veel anderstalige bezoekers gaan dolblij met 

een code naar huis. Maar om het aanbod een succes 

te laten zijn moet je het belang van een goede admi-

nistratie niet onderschatten. Dat betekent concreet: 

houd goed bij welke codes je aan wie geeft en geef de 

accounts niet zomaar aan iedereen. Zorg dat je na de 

intake goed bekijkt of de bezoeker gemotiveerd is en 

er zelfstandig mee aan de slag kan.  



derstalige bezoekers worden doorverwezen, door 

zo’n organisatie of door een NT2-docent. Het 

komt ook voor dat ze via mond-op-mondreclame 

van elkaar horen dat ze hier terecht kunnen met 

hun vragen. Er komen hier in elk geval genoeg 

mensen binnen.

DE OBA MOLENWIJK:
BUURFTFUNCTIE VAN DE 
BIBLIOTHEEK

Niet alle vestigingen van de OBA liggen zo cen-

traal als die aan de Oosterdokskade. Ayse Ünver, 

medewerker Dienstverlening en activiteitenbe-

geleider bij de OBA Molenwijk en andere ves-

tigingen in Amsterdam Noord, vertelt over de 

sleutelrol van de buurtbibliotheek.

 

Is er een verschil tussen de bezoekers die hier 

aan de balie komen en die op de OBA-locatie in 

het centrum?

De doelgroep die hier aan de balie komt is vaker 

laaggeletterd dan in het centrum. De anderstalige 

bezoekers die hier komen worden soms doorver-

wezen maar komen ook vaak om ons om hulp te 

vragen bij een praktisch probleem. Dan helpen 

wij ze hiermee en proberen we ze vanaf daar te 

motiveren om verder te leren.

Hoe weten anderstalige bezoekers jullie dan te 

vinden voor zulke praktische vragen?

We houden de website goed bij, maar mensen 

vinden ons ook omdat wij in deze buurt een spin 

in het web zijn, te midden van andere organisa-

ties waar we mee samenwerken. Sommige an-

‘Vaak is één sessie genoeg 
om te achterhalen wat de 
doelen zijn’
Ayse Ünver

Weten ze altijd waar ze naar op zoek zijn?

Vaak is één sessie genoeg om te achterhalen wat 

de doelen zijn. Als dat helder is, is het makkelij-

ker voor de bezoeker om gemotiveerd te blijven 

tijdens het traject. Voor hen maak ik graag gebruik 

van het pakket van de Boom NT2 en de KB, omdat 

dit aanbod compleet maar ook overzichtelijk is. 

Het lukt bijna altijd wel om een probleem voor 

iemand op te lossen of een leervraag van iemand 

te beantwoorden. Ik vind het prachtig om te zien 

dat mensen hun doelen bereiken. Om hieraan bij 

te dragen geef je alles mee wat je in huis hebt.

ERVARINGEN VAN ANDERE BIBLIOTHEKEN
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PAKKET AANVULLENDE
CONTENT OP IP-ADRES
Tegenwoordig zijn de meeste Boom NT2 lesmethodes 
volledig online of hebben een online component. Voor 
de boeken geldt dat ze vrijwel niet te gebruiken zijn 
zonder het extra online materiaal, denk aan oefeningen, 
audio, video of antwoordsleutels. 

Nu krijgt de gebruikers van het boek normaal gesproken 
toegang tot dit online materiaal via een code die voorin 

het boek staat. Maar deze is slechts 1 keer te gebruiken 
voor 1 persoon.
Hoe zorg je er als bibliotheek dan toch voor dat jouw 
bezoekers toegang krijgen tot het online materiaal bij 
de boeken.
Boom NT2 heeft hiervoor de groepslicentie op IP-adres, 
bestaande uit twee verschillende pakketten; aanvullend 
online te gebruiken of volledig online te gebruiken:

PAKKET 1:
aanvullend online te gebruiken materiaal

Dit pakket bestaat uit titels, waarbij het online ma-
teriaal niet te gebruiken is zonder het boek. Oftewel, 
zonder het boek heeft u niks aan de extra, aanvullen-
de online content. 

Pakket 1 bestaat uit de volgende titels: 

Anders nog iets
Beren op de weg
De taaltrap
Delftse grammatica
Dichter bij de taal
DigLin+ ABC en lezen 1
DigLin+ Lezen 2, 3 en 4
DigLin+ Op weg naar B1
Focus op cultuur
Focus op taal
Hotel Hallo
LESvaardig
Lezen op B1
Lezen op B2
Luisteren op B1
Luisteren op B2
Nog meer Hotel Hallo
NT2-cahier: buitenschools leren
NT2-cahier: creatief schrijven
NT2-cahier: differentieren
NT2-cahier: films in de les
NT2-cahier: grammatica
NT2-cahier: klassenmanage-
ment
NT2-cahier: meer doen met 
lezen
NT2-cahier: mondelinge 
taalvaardigheid

NT2-cahier: muziek in de les
NT2-cahier: taalkit voor 
docenten
NT2-cahier: theater in de les
NT2-cahier: uitspraak en 
spelling
Plein 16
Praktijkboek NT2
Schrijven op B1
Schrijven op B2
Smartlappen
Spreken op B1
Spreken op B2
Ster in lezen alfa a
Ster in lezen alfa b
Ster in lezen alfa c
Taal werk beter (herziene ed.)
Taalraps
Taaltrainer
taalvaardigheid
Uitspraaktrainer in de les
Water bij de melk
Werken in Nederland
Werktaalkit Schoonmaak
WISK X
WISK Y
Woord en beeld
Zeg ’t eens

• Prijs jaarlicentie: 50 titels voor € 497,50 
 (excl. 9% BTW) 
• Maximaal 150 gebruikers

PAKKET 2:
online te gebruiken materiaal 

De titels in dit pakket zijn online doorbladerbare 
boeken. Bij sommige titels zitten extra online oefe-
ningen. In dit pakket zitten boeken waarbij de online 
content zonder het boek te gebruiken is, of de volle-
dige content van het boek online bevat. 

Pakket 2 bestaat uit de volgende titels:

Blink uit
De finale
De sprong
De opmaat
In zicht
Klare taal herz. ed.
Klim op

Kom verder!
Nederlands in beeld
Taalpingpong
Van start
Vooruit
Wind mee

• Prijs jaarlicentie: 13 titels voor € 397,50 
 (excl. 9% BTW)
• Maximaal 50 gebruikers
 
Let op! Online methodes van leerlijnen zoals  
DigLin+, LINK+ of de Delftse Methode vallen buiten 
dit aanbod.  

Voor beide pakketten geldt:
• automatische toevoeging van nieuwe titels,
• jaarlijkse bijstelling van de prijs,
• licentie stopt op de afgesproken datum
• extra gebruik op nacalculatie

Heb je interesse in toegang tot het online materiaal op 
IP-adres of wil je meer weten? Neem contact op met 
Julia of Tessa via nt2sales@boom.nl.

mailto:nt2sales%40boom.nl?subject=


REKENEN
MET RISK
RISK is een online rekenplatform waarmee bezoekers 
van de bibliotheek zelfstandig hun rekenvaardigheid 
kunnen vergroten. Omdat het platform niet heel talig 
is kunnen anderstalige bezoekers er eindeloos mee 
oefenen. Sommen met tijd, geld en procenten komen 
aan bod maar er is ook aandacht voor elementaire 
wiskunde.

RISK is
• interactief en zelfsturend met automatische feed-

back. RISK traint de bezoeker op snelheid waardoor 
het automatiseren als vanzelf gaat. 

• gebruiksvriendelijk en toegankelijk, een uitgebreide 
training is niet nodig. De duidelijke vormgeving maar 
het erg intuïtief en eenvoudig.

• verslavend! 

RISK
0 → A2
ISBN 3009010002469
€ 2.100,-  

MEER VAN BOOM NT2
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LINK+ VOOR 
THEORETISCH 
GESCHOOLDEN

IN LINK+  
• wordt de grammatica eerder en explicieter  

aangeboden.
• is de opbouw vergelijkbaar met LINK maar zijn de 

leerstappen groter.
• komen onderwerpen in de thema’s aan bod waar 

theoretisch geschoolden vaak graag over spreken of 
schrijven.

• zitten meer cognitief uitdagende schrijfopdrachten
• vindt u veel productieve spreek- en schrijfopdrachten 

in een functionele context.
• In LINK+ B1 → B2 zit een training voor Staatsexamen II 

MEER VAN BOOM NT2
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LINK+ A2 → B1  
ISBN 3009010005668  
theoretisch geschoolden, staatsexa-
menkandidaten, snelle leerders
€ 2.100,- excl. btw | Jaarlicentie

LINK+ B1 → B2  
ISBN 3009010006856  
theoretisch geschoolden, staatsexa-
menkandidaten, snelle leerders
€ 2.100,- excl. btw | Jaarlicentie

LINK+ 0 → A2  
ISBN 9789089532602 
theoretisch geschoolden, staatsexa-
menkandidaten, snelle leerders
€ 2.100,- excl. btw | Jaarlicentie

Voor theoretisch geschoolde bezoekers is LINK+ een 
passende keus. LINK+ is geen onderdeel van het gratis 
pakket maar kan erbij worden aangeschaft. We zetten 
de verschillen tussen LINK en LINK+ op een rijtje:

Taal voor theoretisch 
geschoolden en inburgeraars 
in de onderwijsroute



‘De essentie van taal voor mij is dat ik met anderen 
kan praten. En dat zij mij begrijpen.’ – Melissa

MEER VAN BOOM NT2
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DELFTSE
METHODE 
De Delftse methode is geschikt als zelfstudie- 
methode en heeft studieboeken voor alle niveaus. 
De focus ligt op het spreken en het luisteren en is 
geschikt voor theoretisch geschoolde bezoekers. 

Nederlands voor buitenlanders - online
Niveau 0 → A2 
42 teksten, ca. 2.000 woorden
ISBN 9789024423156
€ 1.150,- excl. btw | Jaarlicentie

Tweede ronde - online 
Niveau A2 → B1 
42 teksten, ca. 4.000 woorden
ISBN 9789058755339
€ 1.150,- excl. btw | Jaarlicentie

Derde ronde - online
Niveau B1 → B2
15 teksten, examentraining
ISBN 9789089535849 
€ 1.150,- excl. btw | Jaarlicentie



LUISTER EN 
SPREEK
Toch zelfstandig oefenen met spreken? Dat kan! Luis-
ter en spreek is ontwikkeld vanuit de NT2-lespraktijk 
en biedt een groot aantal alledaagse dialogen aan 
waarmee anderstalige bibliotheekbezoekers kunnen 
oefenen met spreken. 

Luister en spreek geeft met behulp van spraakherken-
ning feedback en brengt de bezoeker in de gelegen-
heid om zelfstandig te oefenen. In de bibliotheek leren 
veel anderstaligen zelfstandig Nederlands en soms is 
spreken in het dagelijks leven een heuse drempel om 
overheen te stappen. Luister en spreek kan hierbij hel-
pen en doet in feite dienst als een eindeloos geduldige 
gesprekspartner waar de anderstalige bezoeker mee 
kan sparren. 

Luister en spreek
niveau 0 → A2
ISBN 3009010005330
€ 500,-  

Met dit materiaal leert de bezoeker de 1000 meest 
frequente woorden uit het Nederlands en wordt hij of zij 
uitgedaagd om zelf antwoorden op vragen te geven. Zo 
komen de tongen weer makkelijker los in groepslessen 
of in het taalcafé! 

MEER VAN BOOM NT2
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TAALSPELLEN
Groepslessen kunnen een belangrijke rol spelen bij het 
oefenen van het spreken. Cursisten met verschillende 
niveaus kunnen elkaar helpen. Ontspanning en wat 
gezelligheid zijn belangrijk bij het durven spreken in 
een nieuwe taal. Boom NT2 heeft verschillende kaar-
ten en spelletjes om de groepslessen soepel te laten 
verlopen en om iedereen aan te moedigen om met 
elkaar in gesprek te gaan. 

‘Door de kaarten krijg 
ik zin om te praten.’ 
– deelnemer Taalcafé

Spreekkaarten 
Niveau: A1/A2
ISBN 9789058754639
per set € 25,95

SPREEKKAARTEN
Allereerst de Spreekkaarten, de speelse aanpak helpt 
beginnende taalleerders om makkelijker, beter en 
meer te spreken. 
Ze bevatten een rijk taalaanbod en zijn zorgvuldig 
vormgegeven met duidelijke illustraties. Ze dienen 
als gespreksopener, bieden op thematische wijze 
nieuwe woorden en korte zinnen aan, de onderwer-
pen lokken feedback op taalproductie uit en bevat-
ten werkvormen met lessuggesties. 
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NT2 TAALSPEL
Het NT2 taalspel reikt een speelse manier aan om 
te leren hoe werkwoorden vervoegt moeten wor-
den en welke woordvolgorden correct zijn. Tijdens 
het spelen beoordelen en controleren de spelers 
elkaar waardoor de informatie beter blijft hangen. 
Het NT2 taalspel bestaat uit werkwoordkaarten 
(regelmatige, onregelmatige en scheidbare werk-
woorden), verschillende dobbelstenen en een 
handleiding voor verschillende spelvormen.

WOORD EN BEELD KWARTETSPEL
Met het kwartetspel Woord en beeld kunt u op 
spelenderwijs de bezoekers van het taalcafé 
helpen bij het opbouwen van hun woordenschat. 
Ook bevordert het de onderlinge communicatie 
en oefent het de uitspraak, inclusief het 
lidwoordengebruik. 
Het spel bevat kwartetten zoals ‘groenten’, 
‘beroepen’ en ‘seizoenen’. Het kwartetspel bestaat 
uit 72 kaarten met mooie illustraties. 

Beroepenkaarten
ISBN 9789024407606
€ 26,95

Woord en Beeld kwartetspel
ISBN 9789024430055
Alfa B, Alfa C, A1
€ 19,95

NT2 taalspel
ISBN 9789024407057
A2, B1, B2
€ 26,50

lopen

beginnen

BEROEPENKAARTEN
De nieuwe Wet inburgering legt een grotere nadruk 
op het verrichten van betaald werk. Het volgen 
van een stage of het doen van vrijwilligerswerk 
behoren ook tot de mogelijkheden. De kandidaat 
zal dus vroeger in het traject een vakgebied uit 
moeten kiezen. Om duidelijk te maken welke 
beroepen en sectoren er zijn en om de interesses 
van de inburgeraar te verkennen kun je de 
Beroepenkaarten inzetten.  
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CONTACT

Bekijk ons volledige aanbod op nt2.nl

In dit magazine vindt u naast het gratis aanbod van de Koninklijke 
Bibliotheken ook ander passend materiaal van Boom voor in de 
bibliotheek. Wilt u in gesprek over wat Boom NT2 voor uw bibliotheek 
kan betekenen? Neem contact op met nt2sales@boom.nl. 

http://www.nt2.nl
mailto:nt2sales%40boom.nl?subject=
http://www.nt2.nl

