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Tips om Nederlands te leren 

 

Algemene tips 

 

• Maak iedere dag 30 minuten vrij in je agenda om Nederlands te leren.  

• Schrijf je in op podcasts, lees boeken, ga naar het buitenland, zoek een pennenvriend(in) …  
Vind iets dat je gemotiveerd zal houden.  

• Maak motivatiestickers. Deze kunnen redenen zijn waarom je de taal leert of gewoon lieve post-its 
van je familie, vrienden of jezelf. Bijvoorbeeld: ‘Zomer= Amsterdam” of “Veel geluk, ik weet dat je het 
kan - mama”.  

• Denk niet aan wat je nog niet kan doen, maar aan wat je wel al hebt bereikt.  
Kijk naar je gepersonaliseerde woordenboekje, hoeveel woorden ken je nog? Kan je ze gebruiken in 
een zin? Feliciteer jezelf! 

 

Grammatica 

 

• Welke fouten maak jij? Wat vind jij moeilijk? Schrijf deze op. Kijk naar de websites, vraag het aan je 
leerkracht, kijk naar de video’s op YouTube en maak oefeningen. Fouten afleren gaat trager dan 
nieuwe grammatica leren. Leer dus direct hoe het echt moet!  

• Gebruik een vaste structuur wanneer je een nieuwe tijd leert.  
Bijvoorbeeld: Als ik 50 ben ... en vul aan met een toekomstige tijd.  

• Focus niet op grammatica die je niet zal gebruiken. Bijvoorbeeld: de passieve zin is minder belangrijk 
als je nog geen actieve zin kan maken in de tegenwoordige tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordenschat 

 

• Maak een gepersonaliseerd woordenboekje waarin je nieuwe woorden schrijft. Ook woorden die je 
niet zeker meer weet, schrijf je erin op. Schrijf ook de betekenis van het woord op in het Nederlands 
of maak een tekening.  
Bijvoorbeeld: het woord, een definitie of tekening en een zin waarin je het woord gebruikt. 

Jongen =>   of ‘geen meisje’=> Ik denk dat hij een jongen is want hij heeft kort haar.  

• Maak zinnen met de nieuwe woorden die je aan het leren bent. 
Zo zal je het ook sneller onthouden en zelf gebruiken in gesprekken.  

• Maak kaartjes om jezelf op te vragen. Schrijf de betekenis of een tekening vooraan en het woord 
achteraan. Het werkt het best als je de zin ook op de achterkant schrijft. Quizlet.com heeft ook een 
fantastisch applicatie waarmee je deze kaartjes online kan maken.  

• Zit een Nederlandstalig lied in je hoofd? Waarom leer je niet begrijpen wat je aan het zingen bent? 
Print de tekst af en probeer zoveel mogelijk te vertalen zonder een woordenboek. Zing na het vertalen 
mee en oefen zo je uitspraak.  

• Studeer geen woorden die je niet zal gebruiken. Focus op wat je hoort of zelf wilt kunnen gebruiken in 
conversaties. 

• Studeer geen 200 woorden per dag, maar studeer ze geregeld over enkele dagen.  
Bijvoorbeeld, dag 1: 50 woorden, dag 2: 50 herhalen en 50 nieuwe, dag 3: 100 herhalen en 50 nieuwe 
… Dag 5: alle woordjes herhalen. Je zal ze zeker en vast langer onthouden!  

• Schrijf je in op podcasts, een tijdschrift, iets op facebook of Instagram waar je 30 minuten per dag 
Nederlands kan lezen of horen. Maak hiervoor tijd in je agenda.  

• Maak een mindmap met in het midden een thema, eten bijvoorbeeld. Welke woordenschat ken je hier 
al over? Aardappelen kan je daarna nog verder uitbreiden: frieten, chips …  
Hoeveel woorden ken je zoal? 

 

Lezen 

 

• Hou je niet van lezen? Neem een stap terug en schrijf op waarom je niet graag leest.  
Is het te moeilijk? Vind een oplossing of vraag bij familie, vrienden of je leerkracht om hulp.  

• Lees boeken, tijdschriften, artikels die jij graag zou lezen. Hoe meer je leest, hoe sneller je zal leren 
lezen, maar ook je Nederlands zal verbeteren.  

• Vraag jezelf steeds af waarover de tekst ging. Heb je alles begrepen?  

• Herlees een boek dat je fantastisch vond, maar deze keer in het Nederlands.  

• Tijdens een toets of oefening: onderstreep alles wat zeer belangrijk is in het rood, wat belangrijk is in 
het blauw en wat misschien belangrijk kan zijn in het groen. Op deze manier zal je sneller weten waar 
je moet zoeken.  

• Begrijp je iets niet tijdens het lezen? Vertraag even. Herlees de zin die je niet verstaat en denk erover 
na. Probeer de woorden te vertalen die je kent en kijk of je de betekenis van andere woorden kan 
vinden door de context. Lees nu de zin opnieuw. Versta je het nu beter?  

 



Schrijven 

 

• Start met een klein schema. Waar wil je over schrijven? Wat is het plot, de personages, de grote vraag 
dat beantwoord moet worden.  

• Een tekst bevat 3 grote stukken. Een inleiding, midden en slot. In de inleiding maak je de lezers 
nieuwsgierig en formuleer je de vraag die beantwoord zal moeten worden.  
In het midden leg je alles uit dat de lezer moet weten. In het slot wordt de vraag beantwoord, maar 
geef je geen nieuwe informatie.  

• Herlees je tekst luidop. Hoor je vaak hetzelfde woord: schrap het dan.  
Is de grammatica en opbouw correct?  

• Gebruik voegwoorden om de tekst aan elkaar te hangen. Je tekst zal zo ook makkelijker lezen.  

• Schrap je ‘lieverds’. Is die zin prachtig geschreven maar past ze niet in de tekst? Schrap ze dan, maar 
vergeet ze niet. Misschien kan je die zin nog ergens anders gebruiken.  

 

Luisteren 

 

• Focus niet op één accent. Het accent is heel verschillend in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, 
Nederland … Probeer te wennen aan de verschillende accenten.  

• Kijk naar een serie of film die je graag ziet zonder ondertitels. Probeer zoveel mogelijk te verstaan.  
Kijk nu opnieuw met ondertitels, hoeveel heb je verstaan?  

• Hou je niet van lezen? Luister naar een audioboek!  
Je went aan het accent en leert ondertussen ook de taal.  

• Luister minstens twee keer naar een fragment. De eerste keer probeer je zoveel mogelijk van het 
verhaal te verstaan. De tweede of zelfs derde keer probeer je te focussen op details.  

 

Spreken 

 

• Kijk naar een film of serie en probeer zoveel mogelijk na te zeggen.  
Focus op de grammatica en de woordenschat. Wanneer gebruik je welke tijd?  

• Zit een Nederlandstalig lied in je hoofd? Waarom leer je niet begrijpen wat je aan het zingen bent? 
Print de tekst af en probeer zoveel mogelijk te vertalen zonder een woordenboek.  
Zing na het vertalen mee en oefen zo je uitspraak.  

• Als je tegen iemand praat die Nederlands spreekt, vraag hem of haar dan om je te verbeteren.  
Herhaal ook wat zij je zeggen en schrijf de nieuwe woorden op in je gepersonaliseerd woordenboekje.  

 

 


