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Kennisdocument  

Leermaterialen  NT1 
 
 
Welke kennis vind je in dit Kennisdocument?  
In dit kennisdocument vind je informatie over leermaterialen voor NT1-leerders.  
 
Dit document heeft vier hoofdstukken: 
1. Welke begrippen kom je tegen? 
2. Welke didactische uitgangspunten kent NT1 leermateriaal? 
3. Welke niveaus worden gebruikt bij NT1 leermateriaal? 
4. Hoe vind je NT1 leermateriaal? 

  

1. Welke begrippen kom je tegen? 
In de volwasseneneducatie worden veel begrippen gebruikt. De meest voorkomende zijn: 

• NT1: Nederlands als eerste taal 
De term verwijst naar de groep volwassenen die Nederlands als moedertaal heeft, en naar het 
lees- en schrijfonderwijs aan deze groep mensen.  

• NT2: Nederlands als tweede taal.  
Hiermee wordt het Nederlandse-taalonderwijs aan mensen met een moedertaal anders dan  

             het Nederlands bedoeld.  

• Analfabeet 
Mensen die analfabeet zijn, zijn ongeletterd. Zij kunnen niet lezen of schrijven, in welke taal 
dan ook.  

• Anders-alfabeet 
Mensen die uitsluitend kunnen lezen en schrijven in een ander schrift dan het Latijnse schrift. 

• Laaggeletterd: Mensen die laaggeletterd zijn kunnen wel lezen en schrijven, maar hebben 
grote moeite met lezen, schrijven taal, en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite 
met digitale vaardigheden, zoals het gebruik van een computer of een smartphone 

• Basisvaardigheden: met basisvaardigheden worden taal-, reken- en digitale vaardigheden 
bedoeld.  

 
In de begrippenlijst van Het Begint met Taal vind je alle voorkomende begrippen. Per begrip vind je 
alle verschillende betekenissen die gebruikt worden. Deze begrippenlijst is tevens gebruikt voor het 
opstellen van een de Begrippenlijst Laaggeletterdheid die is afgestemd op de Handreiking: Kwaliteit bij 
de aanpak van laaggeletterdheid 
 

2. Welke didactische uitgangspunten kent NT1 leermateriaal? 
NT1’ers hebben over het algemeen een redelijke woordenschat en voldoende mondelinge 
vaardigheden. Dat zie je terug in het materiaal dat voor deze doelgroep is ontwikkeld. De nadruk ligt 
op concrete taken rondom lezen, schrijven rekenen en digitale vaardigheden. Opdrachten gaan over 
situaties uit het dagelijks leven of werk.   
 
Lesgeven aan Nederlandssprekende volwassenen die hun basisvaardigheden willen vergroten, kent 
een eigen didactiek. In Lesgeven in basisvaardigheden lees je de basisprincipes van het lesgeven aan 
volwassenen, zoals praat over leren, integreer verschillende vakgebieden en versterk de relatie tussen 
binnen en buiten de les. 
 
Wil je meer lezen over de begeleiding van volwassenen die hun basisvaardigheden willen 
bijspijkeren? Lees dan de artikelen van Leren in de educatie . 
 
 

  

mailto:info@basisvaardigheden.nl
https://basisvaardigheden.nl/contact/
https://www.hetbegintmettaal.nl/begrippenlijst/
https://basisvaardigheden.nl/sites/default/files/2021-09/Begrippenlijst%20Laaggeletterdheid.pdf
https://basisvaardigheden.nl/kennisbank/handreiking-kwaliteit-bij-de-aanpak-van-laaggeletterdheid
https://basisvaardigheden.nl/kennisbank/handreiking-kwaliteit-bij-de-aanpak-van-laaggeletterdheid
https://oefenen.nl/wp-content/uploads/2019/08/lesgeven-in-basisvaardigheden.pdf
https://oefenen.nl/kennisbank/leren-in-de-educatie/
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3. Welke niveaus worden gebruikt bij NT1 leermateriaal? 
• De niveaus voor taal en rekenen zijn omschreven in de Standaarden en eindtermen ve.  

• De niveaus voor digitale vaardigheden zijn vastgelegd in de Handreiking Digitale 
vaardigheden. 

 
 

4. Hoe vind je NT1 leermateriaal?  
NT1 leermateriaal sluit aan bij de leefsituatie, activiteiten, leervraag en leerstijl van de volwassene. Dit 
is een belangrijke voorwaarde voor succes. Om het juiste materiaal te vinden zijn er verschillende 
overzichten en websites met materialen. 

 
Overzichten 

• Trefpunt Leermiddelen biedt een breed overzicht. Deze zijn doorzoekbaar op verschillende 
criteria, waaronder NT1 leermateriaal.  

• Materialenwijzer geeft schematisch weer welke materialen passen bij NT1/NT2 en niveaus 
van taal, rekenen en digitale vaardigheden. De materialenwijzer is ontwikkeld door de 
Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen en Schrijven (2019) 

• Adviescollectie is een aanvulling op de Materialenwijzer en bevat een brede selectie 
materialen rond basisvaardigheden: naslagwerken voor vrijwilligers, leesboekjes voor 
deelnemers en leermateriaal waarmee deelnemers onder begeleiding, maar ook 
zelfstandig kunnen werken.  

• Rapport leer- en toetsmateriaal is een inventarisatie en analyse van bruikbare materialen voor 
volwassenen en hoe dat materiaal past binnen de Standaarden en eindtermen 
volwasseneneducatie (2012). Een update van het rapport vind je hier. 

  
Rechtstreeks naar veelgebruikte leermaterialen 

• Alfabeter 
Online oefenen met taal en rekenen. Op Netnieuws kunnen mensen oefenen met actuele 
nieuwsteksten.  

• De Stiep Educatief  
Makkelijke boeken en kranten voor volwassenen.  

• Eenvoudig communiceren  
Boeken, kranten en werkboeken voor volwassenen 

• Oefenen.nl   
Online oefenen met taal, rekenen, computer en Internet 

• Slimme Nieuwslezer 

Online nieuws van de dag. Met oefeningen en uitleg van moeilijke woorden. 
• Stichting Lezen en Schrijven.  

Thematisch oefenmateriaal voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden 
 

 

Meer informatie, vragen of contact? 
Heb je nog vragen over dit onderwerp? Of tips? Dan horen wij dat graag. Neem contact met ons op 
via het contactformulier of bel ons op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur via 085-760 7450. 
 

mailto:info@basisvaardigheden.nl
https://basisvaardigheden.nl/contact/
https://taalenrekenenmbo.nl/publicaties/standaarden-en-eindtermen-ve/
https://cinop.nl/wp-content/uploads/2019/01/Handreiking-Digitale-Vaardigheden-oktober-2018.pdf
https://cinop.nl/wp-content/uploads/2019/01/Handreiking-Digitale-Vaardigheden-oktober-2018.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/trefpunt-leermiddelen
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/materialenwijzer
https://www.taalhuis.nl/adviescollectie
http://www.arteduc.nl/PDF/Eindrapportage_Analyse_Leer-%20en%20toetsmaterialen_Bohnenn_De_Greef_12-12-12.pdf
https://oefenen.nl/wp-content/uploads/2019/08/rapport-oktober-2015-aan-de-slag-met-leer-en-beoordelingsmateriaal-voor-volwassenen.pdf
https://www.alfabeter.eu/v2/home
https://www.alfabeter.eu/v2/home
https://www.stiep-educatief.nl/
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/
https://oefenen.nl/
https://nieuwslezer.bibliotheek.nl/home/
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk?type%5B4%5D=4
https://basisvaardigheden.nl/contact/

