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Over Lest Best 

 
Lest Best is een taalschool met een duidelijke doelgroep: iedereen van wie het 
Nederlands niet de moedertaal is met een HBO- of universitair niveau. Wij bieden 
taalcursussen van niveau A1 tot en met C1.  
 
Wat typeert ons? 
 
Goed lesmateriaal 
We gebruiken de boeken ‘Nederlands in gang’, ‘Nederlands in actie’ en ‘Nederlands op 
niveau’. Dit zijn goede boeken met levensechte dialogen en spreekopdrachten, 
interessante, actuele teksten en duidelijke grammaticaoefeningen. Bij ieder boek hoort 
een website met veel oefeningen. 
 
Facebook en YouTube-kanaal 
Op onze facebookpagina vind je handige informatie over Nederland en Nederlands. 
Op ons YouTube-kanaal leggen we de grammatica van het Nederlands uit.   
 
Zorgvuldige intake 
Iedereen die zich aanmeldt, doorloopt een zorgvuldige intakeprocedure. Op basis 
hiervan bepalen we welke cursus het beste past.  
 
Kleine groepen 
Onze groepen bestaan uit maximaal twaalf deelnemers, omdat we het belangrijk 
vinden dat iedereen voldoende aandacht, begeleiding en correctie krijgt. 

Duidelijke leerdoelen 
Je leert iedere cursus nieuwe woorden en nieuwe grammaticaregels te gebruiken. Het 
uiteindelijke doel is goed te leren spreken, schrijven, lezen en luisteren en daarbij over 
voldoende vocabulaire te beschikken. 
 
Homogene groepen 
Iedere groep bestaat uit cursisten met een vergelijkbaar taalniveau.  
 
Certificaat of bewijs van deelname 
Na iedere cursus ontvang je een certificaat met je resultaten en een persoonlijk 
advies. Als je resultaten niet voldoende zijn of als je te veel lessen afwezig bent 
geweest, ontvang je een bewijs van deelname. 
 
Professionele docenten NT2 
Alle docenten zijn gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal.  
 
Resultaatgericht 
Alle cursussen zijn gericht op een specifiek doel bijvoorbeeld van A1 naar A2 of van B1 
naar B2 niveau of het behalen van het staatsexamen programma I of II.  
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Tips om je Nederlands te verbeteren 
 
1 Verdeel je huiswerk goed over de dag en de week. 
2 Herhaal direct na de les alles wat die dag is geoefend en corrigeer je fouten in het 
huiswerk. 
 
Spreken 
 
1 Probeer alles wat je leert direct te gebruiken buiten de les.  
2 Zorg dat je voldoende Nederlands hoort en spreekt. Je kunt de taal niet alleen leren 
uit een boek of door de lessen.  
3 Herhaal met je taalcoach de thema’s en spreekoefeningen uit de les. 
4 Probeer geen fouten te maken als je spreekt en corrigeer jezelf direct. Spreek 
daarom ook niet te snel.  
5 Oefen thuis zelf met spreken. Neem jezelf op met je mobiel en luister naar de 
opname. In het begin is het misschien gek, maar het went snel en je leert zo beter, 
sneller en makkelijker te praten.  
6 Oefen via WhatsApp met één of meer cursisten uit je groep. Je kunt elkaar 
gesproken berichten sturen en daarop reageren.  
7 Als Nederlanders Engels tegen je praten, vraag ze dan om Nederlands te spreken. 
Zeg eventueel dat je geen Engels spreekt. 
 
Schrijven  
 
Houd je goed aan de regels voor schrijfopdrachten: 
- Gebruik altijd een spellingschecker 
- Gebruik Word of Google Doc of Open Office Writer 
- Gebruik een ruime regelafstand (nodig voor de correctie van de docent) 
Neem altijd voldoende de tijd om je schrijfopdrachten te controleren. Let op de regels 
voor spelling en interpunctie en de grammatica. Je hoort fouten makkelijker dan dat je 
ze ziet. Lees daarom je teksten hardop als je ze controleert. Je ziet fouten ook eerder 
als je je tekst een uur of langer hebt weggelegd.  
Let goed op de adviezen van je docent bij je schrijfopdrachten. Maak altijd een 
foutloze tweede versie van je schrijfopdracht.  
Schrijf altijd je naam in het document en versie 1 of 2. Doe dat ook bij de 
onderwerpregel van je e-mail. 
Maak je schrijfopdracht helemaal alleen zonder hulp van anderen zoals een taalcoach. 
Op die manier leer je het meest en kan je docent zien, wat misschien nog niet 
helemaal goed gaat. 
Gebruik voor de correctie van spreken en schrijven de volgende tips: 
 
1 Woordvolgorde.  
Controleer eerst op woordvolgorde, dus inversie en bijzinnen.  
   
Inversie: Begint de zin niet met het subject en is het geen vraagzin? Dan moet je 
inversie gebruiken.  
   Morgen ga ik naar Amsterdam. 
    In Amsterdam zijn altijd veel toeristen. 
   Daarom hoor je er zoveel Engels. 
 
Bijzin: na woorden als ‘dat’, ‘omdat’, ‘als’ etc. en na vraagwoorden of het woordje ‘of’ 
midden in de zin en na ‘die of ‘dat ’of ‘waar’ (relatief pronomen) direct na een 
substantief krijg je altijd een bijzin. Zoek in je tekst naar dit soort woorden en 
controleer de plaats van de werkwoorden in deze zinnen. 
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    Ik neem mijn paraplu mee, omdat het misschien gaat regenen. 
   Hij vroeg mij waarom ik zo laat was. 
   Ik wil weten of de bus al weg is. 
   Ik houd van eten dat lekker vers is. 
   Zij gingen samen op bezoek bij familie die ze al heel lang niet hadden  
   gezien. 
 
2 Lidwoorden  
Heb je de juiste lidwoorden gebruikt? En ben je geen lidwoorden vergeten? Of heb je 
ze te veel gebruikt? Gebruik de app ‘De/Het’ als je het juiste lidwoord niet weet. 
 
3 Adjectieven 
Zoek in je zinnen naar adjectieven. Kijk naar het substantief dat erbij hoort. Is dit een 
‘de’ woord dan krijg je altijd een –e. Is het een ‘het’ woord dan krijg je geen –e als het 
indefiniet is dus in combinatie met ‘een’,  ‘geen’ of als er geen lidwoord bij staat of na 
‘welk’ of ‘elk’.  
 
4 Enkelvoud of meervoud van woorden en werkwoorden en de tijd van het werkwoord 
Controleer of je de juiste vorm en tijd van het (werk)woord hebt gebruikt.  
 
5 Spelling  
Gebruik een spellingschecker (bijvoorbeeld www.online-spellcheck.com) maar 
controleer de suggesties wel met een woordenboek. Let ook op lange en korte 
klanken, punten, komma’s en hoofdletters. 
    
6 Preposities 
Controleer of je wel de juiste preposities hebt gebruikt. Je kunt dit controleren door in 
het Van Dale NT2-woordenboek bij het werkwoord te zoeken. Vaak staat er een 
voorbeeldzin met de prepositie. 
 
Lezen 
 
Lezen is het moeilijkste examenonderdeel. Dat levert vaak veel studievertraging op en 
dat is makkelijk te voorkomen als je veel oefent met lezen en bij het examen een 
goede strategie gebruikt.  
Lees daarom iedere dag één uur geconcentreerd nieuws op www.nos.nl, www.nu.nl en 
www.npofocus.nl. Kies geen thema’s op het gebied van politiek, sport, show of 
criminaliteit. Maar op het gebied van milieu of gezondheid, techniek en dergelijke. Of 
ga naar www.werk.nl en studiekeuze123.nl voor de thema’s studie en werk. Deze 
laatste thema’s lijken het meest op de thema’s die je bij het examen krijgt. Pas bij het 
lezen de volgende strategie toe. Lees de tekst eerst een keer in zijn geheel door. Lees 
dan de tekst opnieuw, concentreer je op woorden die je niet kent en waarvan je de 
betekenis wel moet weten om de zin te begrijpen. Zoek ze op in je woordenboek en 
noteer ze met een voorbeeldzin erbij en eventueel het lidwoord. Probeer tot slot het 
artikel na te vertellen. 
 
Luisteren 
 
Luister vier keer per week één uur achter elkaar geconcentreerd via internet naar 
audiofragmenten. Zoek fragmenten die bij je taalniveau passen. De sites van NOS.nl 
nu.nl en www.npofocus.nl zijn daarvoor het meest geschikt.  
Luister eerst een keer in zijn geheel, bij voorkeur een fragment van 30 tot 60 minuten. 
Luister dan opnieuw, maak notities en zoek belangrijke woorden op die je niet kent 
met een voorbeeldzin erbij en eventueel het lidwoord. Probeer tot slot na het luisteren 
het fragment na te vertellen. 
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Het staatsexamen bestaat uit audiofragmenten en video’s. De thema’s lijken op die 
van het onderdeel lezen. Kies dus bij het luisteren en kijken voor dezelfde thema’s. 

Woordenschat  
 
Om snel iets te kunnen begrijpen wat je leest of hoort, is woordenschat erg belangrijk. 
Maar natuurlijk ook als je zelf spreekt of iets schrijft. Woordenschat ontwikkel je niet 
vanzelf. Voor het staatsexamen programma I heb je een woordenschat nodig van  
ongeveer 5.000 woorden. Daarmee kun je 80% van wat je leest en hoort begrijpen. 
Voor het staatsexamen programma II is het belangrijk je woordenschat te vergroten 
tot 11.000 woorden. Met voldoende taalcontact buiten de lessen kun je dit bereiken. 

In onze cursussen tot en met B1.2 bieden we 5.000 woorden aan. Zorg ervoor dat je 
per dag tien nieuwe woorden noteert. Het is handig om altijd een klein notitieboekje 
bij je te hebben om nieuwe woorden in op te schrijven. Herhaal de woorden tot je ze 
kent door er zinnen mee te maken.  
Het programma Quizlet is erg geschikt om woorden te herhalen. Je kunt er je eigen 
woordenlijsten in maken. Het programma maakt er dan automatisch flash cards en 
herhalingsoefeningen mee. Je kunt er ook de woorden van Nederlands in Actie 
terugvinden in klas 4 B1.1 Lest Best. Je kunt ook zelf op systeemkaartjes al je nieuwe 
woorden noteren met een vertaling. Je kunt ons om setjes kaarten vragen.   
 
Er is ook een oefensite http://www.nt2.nl/methode/13/Nieuwslezer. Hier vind je 
actuele teksten uit NRC, de Telegraaf, het jeugdjournaal, nu.nl etc. met oefeningen om 
je woordenschat uit te breiden. Doordat je eerst een toets moet maken, worden de 
oefeningen op jouw taal- en woordenschatniveau ingesteld. Op de site worden de 
nieuwe woorden ook voor je bijgehouden. Een abonnement kost 34,50 euro per jaar. 
Je kunt ook eerst een proefabonnement nemen voor 5 euro. 
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Taalvaardigheid en correctiecodes 
 
Als je begint met Nederlands leren, mag je nog wel fouten maken. Maar hoe hoger je 
taalniveau wordt, hoe beter je taal moet zijn. Controleer altijd alles wat je schrijft. Het 
beste kun je dat punt voor punt doen.  
De volgende grammatica en spellingsregels moet je goed kunnen gebruiken: 

Woordvolgorde: de plaats van infinitief en participium, inversie en bijzinnen met een 
conjunctie en indirecte vraag. 

Adjectief (-e) 

Tijd en vorm van frequente werkwoorden presens, imperfectum, perfectum 

Subject of object vergeten 

Lidwoord vergeten of verkeerd lidwoord 

Alleen schrijven: spelling van frequente klanken en woorden    

Alleen schrijven: hoofdletters, punten en komma’s 

Alleen spreken: uitspraak 

 
Correctiesymbolen 
 
 

(       )  Verkeerde vorm  Ik lees een ( leuke ) boek. 
 

O   Hoofdletterfout 

 
____  Verkeerde woord  De boek ligt op tafel. 

 
………T  Verkeerde tijd   Gisteren ben T ik in Amsterdam. 

    
 V  Woord vergeten Zie je V pen ergens? 
 

S   Spelfout   Morgen heb ik een afsprakS . 
 

 * I  Inversiefout  Vandaag * I ik voel me niet zo lekker. 
 
 
 * B   Bijzinfout  Ik denk dat het wordt * B mooi weer. 
 

**  Andere volgorde fout Sorry, ben ik ** een beetje te laat. 
 

/     \  Overbodig woord Ik ga altijd om 23.00 / in \ naar bed. 
 

[      ]  Hele zin is niet goed. [Volgens mij ik denk wat jij zegt niet klop]. 
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Taalontwikkeling 
 
 
Spreken 

Presentatie/tweegesprek  verst.   inh.   opb.   com.   gr.   wg.   temp.   lich.  
    
_____________________ ___________________________________________  
  
_____________________ ___________________________________________   
  
_____________________ ___________________________________________   
 
_____________________ ___________________________________________ 

Eindtoets (als dat nodig is) onv zwak vold goed 
 

Schrijven 
 
Opdracht         inhoud    grammatica    woordgebruik    spelling 
    
_____________________ ___________________________________________  
  
_____________________ ___________________________________________   
  
_____________________ ___________________________________________  
  
_____________________ ___________________________________________   

_____________________ ___________________________________________   

 
 
Voorbeeldexamen lezen I _______________________________________ 
  
Voorbeeldexamen luisteren I _______________________________________ 
 
 
Nederlands in actie  H3  H4  H5 
 
Woordenschat   ________ ________ ________ 
 
Grammatica   ________ ________ ________ 

 

Werkwoorden 

Werkwoorden met een vaste prepositie en samengestelde werkwoorden    ______ 

Onregelmatige werkwoorden          ______ 
 


