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Welkom

Wat leer je in deze workshop? 

• Wat de meerwaarde is van ICT;

• Welke tools je kunt gebruiken;

• Hoe je deze kunt inzetten.

Als je een vraag hebt, kun je deze stellen via: 
https://todaysmeet.com/BVNT2
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https://todaysmeet.com/BVNT2


Programma 

• Waarom ICT?

• Welke tools?

• Wanneer zet je ze in?

• Evaluatie en tips.
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Waarom ICT?

Wat is de didactische meerwaarde van ICT in het 
(NT2-)onderwijs?

• Leren waar je wilt
• Leren wanneer je wilt
• Maatwerk / differentiatie
• Aansluiting bij belevingswereld van de cursist
• Laagdrempelig 
• Stok achter de deur
• Afwisselend 
• Gamification-element

http://www.taalzeker.nl/gamification-in-de-nt2-les

NT2 en ICT

http://www.taalzeker.nl/gamification-in-de-nt2-les


Welke tools?

Welke tools of apps ken je (uit ervaring of van horen 
zeggen)? Bespreek ze in drietallen en schrijf ze op.

Je krijgt hier drie 
minuten de tijd voor.

Ga naar https://answergarden.ch/485602

en typ de tools in (klik na elke tool op ‘submit’).
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http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/
http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/
https://answergarden.ch/485602


AnswerGarden

AnswerGarden is een digitaal woordweb.

Waar zou je deze tool nog meer voor kunnen inzetten?
- Welke drie woorden uit de tekst vond je het 

moeilijkst?
- Noem zo veel mogelijk kleuren / kledingstukken / 

vervoermiddelen / emoties / … in het Nederlands.
- Welke woorden horen bij Valentijnsdag?
- Wat zie je op de afbeelding? (Bijvoorbeeld ter 

voorbereiding op een leestekst.)
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Socrative

Quiz over de Nederlandse taal 

(bij het boek Nederlands naar perfectie, hoofdstuk 1)

1. Ga naar: b.socrative.com (student login)

2. Room Name: BVNT2

3. Typ je naam in.

4. Maak de quiz!
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Socrative
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Quiz over de Nederlandse taal: resultaten



GoSoapBox

Maak een ‘event’ aan en kies:

• quiz meerkeuze- of open vragen

• poll meerkeuze; cirkel- of staafdiagram

• discussion  open vragen (bv. voor evaluatie)

+ Het is gebruikersvriendelijk.

+ Je ziet wie online is.

+ Je kunt data exporteren.
http://www.taalzeker.nl/gebruik-gosoapbox-in-je-les
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TodaysMeet

TodaysMeet is een digitaal prikbord.

- Maak een 'room' aan op https://todaysmeet.com/. 

- Geef je room een naam en geef aan hoe lang deze 
open moet blijven (bv. 1 week).

- Geef de cursisten het webadres van de room.

Mogelijkheden:

- De docent stelt een vraag, cursisten geven antwoord.

- De cursisten stellen vragen die de docent later 
bespreekt.
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https://todaysmeet.com/


Wanneer zet je ze in?

Verschillende soorten tools:

1. Tools voor in de les

2. Tools om samenwerkend te leren

3. Tools om zelfstandig te leren

4. Tools om materiaal te maken
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1. Tools voor in de les

• Socrative / Kahoot / GoSoapBox / Mentimeter

• TodaysMeet

• AnswerGarden

• …
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2. Tools om samenwerkend te leren

• Padlet

Om informatie te delen, bijvoorbeeld:

https://padlet.com/Taalzeker/toolkit

https://padlet.com/Taalzeker/elfje

https://padlet.com/Taalzeker/BVNT2

• WhatsApp

Maak een groepsapp aan en laat cursisten zichzelf 
opnemen.
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https://padlet.com/Taalzeker/toolkit
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https://padlet.com/Taalzeker/BVNT2


WhatsApp: voorbeelden

• Wat vind je van het Nederlandse onderwijssysteem? 
Leg uit waarom. Vergelijk het bijvoorbeeld met je 
eigen land of denk aan je eigen ervaring.

• Wat is je lievelingsgerecht?

• Hoe ziet je ideale partner eruit?

• Vertel wat je in het weekend hebt gedaan.

o Spreek ongeveer 30 seconden, in de app-groep.

o Je mag elkaar schriftelijk feedback geven.
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3. Tools voor zelfstudie (1)

Extra oefenmateriaal:

• De site bij het boek dat de cursist gebruikt, bijvoorbeeld van 
Nederlands naar perfectie.

Luistervaardigheid:

• Met het oog op morgen

• Lyricstraining

• Schooltv (zie ook de transcripten)

Spreekvaardigheid / uitspraak:

• Jezelf opnemen (of: speech to text)
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https://www.coutinho.nl/nederlandsnaarperfectie/studiemateriaal/hoofdstukken.html
http://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen
https://lyricstraining.com/nl
http://www.schooltv.nl/


Lyricstraining

• Kies een nummer, bv. ‘Ik neem je mee’ van Gers Pardoel.

• Kies het niveau (van beginner tot expert).

• Beluister het nummer en vul de songtekst aan.

Opties: zelf woorden invullen (‘Write Mode’) of kiezen uit een 
aantal opties (‘Choice Mode’). 

De score is te zien boven de video. Laat de 
cursisten zichzelf of elkaar uitdagen! 

Ook leuk: karaoke;-)
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https://lyricstraining.com/nl/play/gers-pardoel/ik-neem-je-mee/HeCaJ3ygEe


3. Tools voor zelfstudie (2)

Apps: 

• Quizlet

• De het

• Onregelmatige werkwoorden

• Onze Taal

• Duolingo
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4. Tools om materiaal te maken

Bijvoorbeeld:

• Maak een puzzel voor je cursisten met Puzzlemaker.

• Video’s kun je bewerken met EdPuzzle. Hier vind je 
een goede uitleg.

• …
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http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/
https://edpuzzle.com/
http://resultaten.leerling2020.nl/wp-content/uploads/2016/04/leerling2020-Ed-Puzzle-flyer-final.pdf


Tips

• Noteer de wificode voor de cursisten en zorg dat ze 
internet hebben.

• Zorg voor afwisseling: gebruik niet elke les dezelfde tool.

• Bedenk wat je doel is: waarom wil je de tool gebruiken?

• Zorg voor een plan B;-)

• Boektip: BoekTweePuntNul.
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http://www.boektweepuntnul.nl/


Evaluatie 

Evalueren met GoSoapBox

• Ga naar app.gosoapbox.com.

• Access Code = bvnt2  ‘Join now’.

• Typ je naam in.

• Klik op de 1e discussion en beantwoord deze 
(‘Submit’), dan: ‘Go back to event’.

• Beantwoord de volgende discussion.
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https://app.gosoapbox.com/


Slot 

Bedankt voor jullie aandacht en veel ICT-plezier 
gewenst. Graag tot een volgende keer!

Wil je de nieuwsbrief van Taalzeker ontvangen? Meld je aan! 

Taalzeker: http://www.taalzeker.nl/

E-mail: emily@taalzeker.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/taalzeker

Twitter: @taalzeker
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http://taalzeker.us14.list-manage.com/subscribe?u=b62c29a21d17a1fb873b6c3e4&id=6849b16daa
http://www.taalzeker.nl/
mailto:emily@taalzeker.nl
https://www.linkedin.com/in/taalzeker
https://twitter.com/taalzeker

