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Interessante websites - Nederlands 

 

Algemeen 

 

Bij de Taaltelefoon krijg je advies over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak …  
De Taaltelefoon geeft ook informatie over woordenboeken, naslagwerken en tijdschriften over taal, over 
nieuwe informatiebronnen over taal op cd-rom en op het internet, en over organisaties die zich met het 
Nederlands en met taaladvisering bezighouden. 

> https://taaltelefoon.be/  

 

 

Woordenschat 

 

Het Groene Boekje is dé spellingbijbel van het Nederlands. 

> http://woordenlijst.org/  

 

Mijn woordenboek is een gratis online woordenboek. Je krijgt niet alleen suggesties voor vertalingen, maar 

ook synoniemen, gelinkte woorden, uitdrukkingen en voorbeeldzinnen. Met de voorbeeldzinnen kan je zien 

hoe de vertaalde woorden in een zin passen en in welke context je ze moet gebruiken. 

> http://www.mijnwoordenboek.nl/  

 

Spelspiek is een chatbot waar je spellingvragen aan kunt stellen. Dat kan door hierboven het woord in te typen 

waar je de juiste spelling van wilt weten. Een andere manier is om het in een hele zin te vragen, bijvoorbeeld: 

"Hoe spel je onmiddellijk?" 

> http://www.spelspiek.nl/ 

 

De synoniemendatabank bestaat uit een grote lijst met trefwoorden met elk daaraan gekoppeld een set 

synoniemen. 

> https://synoniemen.net/ 
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Op zoek naar een Nederlands spreekwoord, gezegde of zegswijze? Deze website geeft je een volledig 

overzicht. 

> https://www.spreekwoord.nl/  

 

Je kunt gratis zoeken in de basisversie van woordenboeken van Van Dale. 

> https://www.vandale.be/ 

 

Het taalportaal bab.la is een gratis online platform voor taalliefhebbers. Je vindt er woordenboeken, een 

taalforum, woordenschatlessen, taalspelletjes, quizzen, werkwoordvervoegingen, uitdrukkings-

woordenboeken voor de universiteit, zaken of reizen en een stageplatform, naast nog een aantal andere 

taalgerelateerde producten. 

> https://nl.bab.la/  

 

 

Grammatica 

 

In Taaladvies vind je een antwoord op vele concrete vragen over taal en spelling. De website is een databank 

met taal- en spellingkwesties waar vaak vragen over gesteld worden. Je vindt er vast ook jouw vraag terug 

> http://www.taaladvies.net/ 

 

Juf Melis geeft zelf Nederlands op een school en wil graag de Nederlandse taal makkelijker maken voor 

iedereen. Op deze site kun je allerlei oefeningen doen en ze worden direct voor je nagekeken. 

> https://www.jufmelis.nl/ 

 

Pauline Nissen is 18 jaar en is als Franstalige enorm gepassioneerd door het Nederlands. In 2013 schreef ze 

haar eigen boek. Ze heeft ook haar eigen website.  

> http://www.nlrecap.eu/ 

 

Je spelling online oefenen? Op deze website kan oefeningen maken in verschillende categorieën. Maak je een 

fout, dan krijg je uitleg over de juiste spellingsregel. 

http://www.spelling.oefeningen.eu/ 

 

 

 

https://www.spreekwoord.nl/
https://www.vandale.be/
https://nl.bab.la/
http://www.nlrecap.eu/
http://www.spelling.oefeningen.eu/


3 
 

Lezen 

 

De krant in het Nederlands lezen? Wablieft heeft een eigen krant, waarbij de artikels in duidelijke taal 

geschreven worden. 

> http://www.wablieft.be/ 

 

Taalblad.be is een e-zine met dagelijkse actualiteit, geschreven in het Nederlands, maar voor anderstaligen. 

Aan een selectie van woorden is namelijk een pop-up (‘de taalbladbox’) verbonden, met lexicografische 

informatie over het woord (woordsoort, verbuiging, synoniem) én een vertaling in het Frans en in het Engels. 

De teksten zijn gekoppeld aan een grammaticagids. Dit helpt je om de artikels beter te begrijpen en zo je 

kennis van het Nederlands (woordenschat, grammatica) op te bouwen, te verbeteren of te onderhouden. 

> http://www.taalblad.be/  

 

Schrijven 

Een tekst schrijven? Op de website van taaltelefoon.be vind je een volledig overzicht met tips voor het 
schrijven van een goede tekst.  

> https://taaltelefoon.be/teksten-schrijven     

 

Spreken 

 

Spreekbeurten.info is al 15 jaren de populairste spreekbeurtenwebsite van Nederland, België en de 
Nederlandse Antillen. Alle 500 spreekbeurten en werkstukken die er op staan, zijn door kinderen zelf gemaakt. 
Niet om ze uit te printen en daarna voor te lezen aan de klas! Wel om jou te helpen om een goede 
spreekbeurt te houden of een werkstuk te maken, ideeën op te doen en jou tips te geven. 

> https://spreekbeurten.info/ 
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