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Leren kan altijd! Ook thuis

Leren kan altijd! Gelukkig kunnen we dankzij de computer ook thuis leren. 
Met trots presenteren we deze brochure in makkelijke taal. 
Je leest hoe je thuis Nederlands leert of hoe je oefent met de computer. 

Heb je tijdens het lezen vragen? 
Zoek je een cursus Nederlands leren? 
Heb je hulp nodig om een app te downloaden? 
Of heb je moeite met inloggen of iets anders?

Twijfel niet en neem direct contact met ons op. 
Bibliotheek Den Haag heeft een speciale hulplijn voor jou! 

Mail ons: taalhuis@denhaag.nl
Of bel ons: 070-3534455
We zijn er elke dag van maandag tot en met vrijdag.

Veel plezier met leren!





Wil je leren hoe het internet werkt? Na het oefenen met Klik & Tik. Het internet op 
kun je de werkbladen gebruiken om nog beter te leren internetten. 

Wat ga je doen?
Met Klik & Tik. Het internet op maak je kennis met handige websites. 
Je leert stap voor stap hoe het werkt.

Dit kun je doen:
• Zoeken en surfen op internet
• Internetbankieren
• Online video’s kijken
• Je vakantie plannen
• Verkopen op Marktplaats
• Werken met Mijn overheid

Zelf leren met Oefenen.nl
In de bibliotheek helpen we veel mensen die Nederlands leren met behulp van 
www.oefenen.nl. Maar je kunt heel veel andere dingen doen op deze website. 
Oefenen met taal, rekenen, internetten, DigiD, gezond eten, computeren en nog 
veel meer. Kijk maar snel! 

Makkelijk het internet op en 
Nederlands oefenen met: www.oefenen.nl
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Bibliotheek Den Haag heeft ook cursussen op de website 
www.bibliotheekdenhaag.nl gezet. 
Kijk waarover jij meer wilt leren.

Je vindt informatie over:  
• Veilig op het internet
• Privacy op het internet
• De tablet, een eerste kennismaking
• De tablet, een vervolg
• Excel, een eerste kennismaking

Ga naar www.bibliotheekdenhaag.nl klik op het kopje ‘leren’. 
Dan klik je op ‘Digitaal vaardig worden’.  
Zie je de drie keuzes staan? 
Klik op de eerste: ‘Tip: computercursus online’. 
Hier staan de PDF-bestanden van alle onderdelen.

Leren met Bibliotheek Den Haag
www.bibliotheekdenhaag.nl
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1. Taal oefenen als je net begint
Als je taalniveau tussen A0 en A1 zit, dan kan je nu gratis Diglin+ gebruiken. 
Daar oefen je met woorden, klanken, lezen, schrijven en hoe je woorden zegt. 
Je ziet en hoort wat je leert, dat helpt om Nederlands te leren! 

 Heb je vragen? 
 Stel je vraag via de facebookpagina van @TaalhuisDenHaag.

2. Taal oefenen als je al meer weet  
Met LINK verbeter je op een prettige manier je Nederlands. Je kunt meer woorden 
leren, taalregels oefenen, horen hoe je iets zegt en nog veel meer.
In elk onderdeel leer je eerst nieuwe woorden. Je ziet de Nederlandse vertaling 
van een woord. Dat woord zie je ook in een andere, door jou gekozen taal, 
bijvoorbeeld de taal die je altijd spreekt. Deze talen kun je kiezen:

Arabisch Portugees
Chinees  Russisch
Dari  Somalisch
Duits  Spaans
Engels  Thai
Farsi  Tigrinya
Frans  Turks
Pools  Vietnamees

Hoe begin je?
Ga naar www.bibliotheekdenhaag.nl en klik op het kopje ‘leren’. Daarna 
klik je op ‘Nederlands leren’. Hier vind je de link naar BOOM nt2school. Klik 
op online oefenen en maak eerst een account aan. Een account is een soort 
abonnement met je e-mailadres en een wachtwoord. Als je account klaar is, kan 
je meteen beginnen! Kies tussen 1. LINK A0-A2 of 2. LINK A2-B1

Nederlands leren met BOOM

Tip!
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Tip!

Leer solliciteren met deze sites

1. Nieuwe dingen leren met WERK-portal.nl
Wil je nieuwe dingen te weten komen voor je werk? Dat kan met WERK-portal.nl. 
Daar staan gratis programma’s die jou helpen bij het zoeken naar werk en die 
jou helpen met taal, omgaan met de computer en sociale media. 
Ga naar WERK-portal.nl voor meer informatie.

 Maak een account aan, dan onthoudt de website waar 
 je bent gebleven. Een account is een soort abonnement 
 met je e-mailadres en je wachtwoord.  

2. Als je meer wilt weten over werk
Op www.jobon.nl de website van JobOn zijn er dagelijks gratis online trainingen 
en Webinars, bijeenkomsten die je via internet volgt. Ze gaan over solliciteren, 
hoe je meer weet en leert en hoe je een eigen bedrijf begint. Dit kan helpen als 
je op zoek bent naar werk, of als je iets wilt leren. Je kunt op deze website ook 
zelfstandig leren. Ga dan naar www.jobon.nl/goodhabitz en meld je aan.

 11 





Taalhuis Den Haag geeft advies en hulp aan iedereen die Nederlands wil leren. 
De taalscholen zijn tijdelijk dicht, maar het is belangrijk om thuis door te gaan 
met oefenen.  

Opdrachten
Taalhuis zet elke dag een nieuwe opdracht op Facebook. Jij mag die opdrachten 
maken. Wil je oefenen met praten? Via ZOOM, een online programma waarmee 
je iemand ook ziet als je belt, kun jij met ons elke dag 30 minuten live oefenen. 

We kijken na
Heb je een opdracht gemaakt en wil je weten of je antwoorden goed zijn? 
Stuur ons een bericht via Messenger of stel je vraag in de reacties. We kijken de 
opdrachten voor je na en vertellen wat je goed hebt gedaan en wat beter kan. 

Andere vragen?
Heb je andere vragen? Mail taalhuis@denhaag.nl of stuur een bericht via 
Facebook Messenger via TaalhuisDenHaag.

Nederlands leren en hulp daarbij via Facebook
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Bellen en iemand ook zien: hoe doe je dat?

taalvoorhetleven.nl 3

BASIS 1 | Berichten | Video-bellen via WhatsApp 

Video-bellen via WhatsApp

Wat leer je?
Je leert video-bellen via WhatsApp. 

Video-bellen via WhatsApp

1  Klik op:    op je beginscherm op je smartphone.

2  Klik op: de naam met wie je wilt bellen.

3  Klik op:    rechtsboven.
  Je ziet nu jezelf en de oproep. 

4  Wil je stoppen klik op:  
 

Bellen via WhatsApp

5  Klik op: de naam met wie je wilt bellen.

6  Klik op:    
 
7  Wil je Stoppen klik op:  

 

3

6

telephona

telephona telephona

3 36 6



Gelukkig kun je met je smartphone of tablet heel veel doen om Nederlands 
te leren nu je lessen misschien niet doorgaan. De beste apps hebben wij voor 
je op een rijtje gezet. Een app is een programma op je telefoon of tablet. 
Misschien weet je nog niet hoe je een app downloadt. 

Je gaat daarvoor eerst naar de App Store of de Google Playstore. 
Dit hangt af van de smartphone of tablet die je hebt. 

  Voor Android ga je naar de 
  Google Playstore   

  Voor iPhone ga je naar 
  de App Store

Eenmaal in de App Store of Google Playstore zoek je de naam op van de app 
die je wilt. Hieronder staat een lijst met een aantal handige en leuke apps: 

• Duolingo

• Memrise

• Simya

• Babbel

• Beter spellen

• Fun easy learn dutch

• Samen leren app

• D of t?

• Oefenen met werkwoorden

Leuke apps om Nederlands te leren
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Een podcast is een soort radio-uitzending over bijzondere onderwerpen. 
Je kiest zelf het onderwerp en de zender. De bibliotheek vindt podcasts leuk. 
Hier vind je een lijstje met podcasts die de mensen met wie wij samenwerken 
leuk vinden. 

Top 10 podcasts:

1. Universiteit van Nederland - over wetenschap en interessante vragen

2. Zeg het in het Nederlands - over Nederlands leren

3. De eeuwige student podcast 
 - over mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling

4. De BibliotheekCast - over leesplezier

5. Radio Cinema - over film

6. Opgejaagd - over het verhuizen naar Nederland

7. De Dag - over het nieuws

8. Aangenaam - verhalen over bijzondere namen

9. De Grote Vriendelijke podcast - over jeugdliteratuur

10. Nooit meer slapen - over kunst en cultuur

  Je kan ook via je smartphone podcasts luisteren. 
  Kijk of je de onderstaande apps al hebt, anders kan je ze downloaden 
  via de App Store of de Google Playstore. 

Voor Android:    Voor iPhone:

Pocket Cast    Podcast Addict   Spotify  Podcast          Overcast          Spotify

Veel luisterplezier met podcasts

Tip!
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Thuis lezen

Gratis luisterboeken via de LuisterBieb app

  Log in met je bibliotheek account, 
  dan kun je nog meer boeken luisteren.

Makkelijk leesbare boeken via eenvoudigcommuniceren.nl

Hier kun je gratis meeleesboeken downloaden of luisteren.
Ga naar: 
www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona

Tip!



Wat kan je doen om niet ziek te worden?

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.
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Heb jij nog vragen?

Bel: 070-3534455

Mail: taalhuis@denhaag.nl

Messenger/facebook: @TaalhuisDenHaag

Ruimte voor notities:


