
moeiteloos Elke  dag
Nederlands Oefenen

en alles kunnen zeggen 
wat je wil



Hoi lieve lezer,

Wat leuk dat je dit leest! Je neemt daarmee jezelf en je
ambitie serieus. Je wil nog beter Nederlands leren, en
daar heb je nu een stap in gezet. 

De tips die ik hier geef zijn speciaal voor jou geschreven.
Jij, die al een tijd Nederlands leert. Je zegt waarschijnlijk
niet makkelijk over jezelf dat je goed Nederlands spreekt.
Maar diep van binnen weet je dat het wel zo is: je spreekt
goed Nederlands.



Maar je spreekt het nog niet zo goed als je zou willen. Je
wil nóg beter Nederlands leren. Je zou willen dat je je in
het Nederlands kan uitdrukken zoals in je moedertaal. Je
zou willen dat je geen fouten meer maakt. Je zou willen
dat niemand je meer na één of twee zinnen vraagt waar
je vandaan komt. 

Tegelijkertijd vind je misschien ook dat je niet zo moet
zeuren. Je krijgt vaak complimenten over je Nederlands.
Je weet dat er veel mensen zijn die nooit zo goed
Nederlands leren als jij. 

Dat begrijp ik allebei. Ik begrijp je vurige wens en ik
begrijp je twijfel. Ik heb het zelf allebei gevoeld, toen ik in
Parijs woonde en Frans studeerde. En ik begrijp het ook,
omdat ik al jarenlang lesgeef aan mensen zoals jij. En ze
geholpen heb om hun doelen te bereiken. 

Kortom, ik ben blij dat dit leest. Voor jou, omdat je jezelf
ermee serieus neemt. En voor mezelf, omdat ik je graag
motiveer en help om je doel te bereiken. 

Op de volgende pagina's vind je ze: mijn 13 praktische tips
om elke dag moeiteloos Nederlands te blijven leren en
alles in het Nederlands te kunnen zeggen wat je wil. En
als bonus: 5 tips om ervoor te zorgen dat je de tips ook
echt gaat opvolgen :)

Veel leesplezier!

Liefs, Rebecca



Praat met jezelf op de fiets, in de auto of als je aan
het wandelen bent 
Benoem wat je ziet of vertel jezelf hoe je je voelt. Je kunt
jezelf ook interviewen over een onderwerp dat je interessant
vindt. Stel jezelf geïnteresseerde vervolgvragen en maak aan
het einde een afspraak voor een nieuw interview ;-)

Deze tip staat voor mij echt met stip op nummer 1. Ten eerste
omdat je dit altijd kunt doen, altijd. Je hebt er niemand voor
nodig en je kunt het zo lang doen als je wil. 1 minuut of 10
minuten: het is allebei heel waardevol. 
Ten tweede omdat je alles kunt zeggen wat je wilt. Niemand
hoort je, dus je kunt zo onaardig en direct zijn als je wil. Ook
kun je vaak veel makkelijker uitdrukkingen gebruiken dan in
een gesprek. 
Tot slot hoef je niet bang te zijn voor fouten of voor een gek
accent. Je zult merken dat je zonder die angst nóg beter
praat dan je al deed. 
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Abonneer je op een nieuwsbrief over een onderwerp
dat je interessant vindt
Zo krijg je regelmatig een mail in het Nederlands, die je even
tussendoor (met een kop koffie of in de bus) kunt lezen. Goed
voor je Nederlands én je steekt er wat van op.

Volg leuke en interessante accounts op Instagram
die in het Nederlands posten
Lees het hele bericht en bekijk de stories. Ongemerkt lees en
hoor je zo meerdere keren per dag Nederlands, op een
ontspannen manier.

Luister op een vast moment (bijvoorbeeld onder de
douche of in de auto) naar Nederlandstalige muziek
Je kunt een artiest of band kiezen en een week lang (of
langer) naar zijn/haar/hun hele repertoire luisteren. Je kunt
op Spotify ook makkelijk een radio starten, als je een liedje
leuk vindt. Je krijgt dan allemaal nieuwe suggesties en kunt
zo nieuwe liedjes ontdekken. 
 
Zing mee met de liedjes die je leuk vindt. Gewoon op je
gehoor, of doe karaoke. Op Spotify en Youtube kun je bij de
meeste nummers de tekst meelezen, en anders kun je de
tekst bijna altijd wel via Google vinden. 
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serieus nemen: iets belangrijk vinden
diep van binnen: binnen in je, in je hart

de vurige wens: een sterke wens
tips opvolgen: tips uitvoeren

met stip op nummer 1: zonder twijfel het allerbelangrijkst
iets opsteken van: iets leren van 



Houd een dagboek bij in het Nederlands
Schrijf elke avond in een paar zinnen op wat je die dag hebt
gedaan en wat je wens voor de dag daarna is. 
Of houd een dankboek bij in het Nederlands. Schrijf elke avond
drie dingen op waarvoor je dankbaar bent, en waarom. ‘Ik ben
dankbaar voor …, omdat …’ 

Ik vind zelf schrijven aan het eind van de dag heel fijn. Ik kan
even reflecteren op mijn dag en ga daardoor ontspannener
slapen. Het hoeft niet lang te duren: ik ben er 5 à 10 minuten per
avond aan kwijt. En het is vaak leuk om later terug te lezen!
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Heb je geen zin om te schrijven, of wil je juist oefenen met
spreken? Vertel jezelf aan het eind van de dag wat je hebt
gedaan en/of aan het begin van de dag wat je gaat doen. 
Voor een extra uitdaging: neem jezelf op, luister het terug en
probeer de dag daarna het foutje dat je hoorde te verbeteren.



Lees ’s ochtends en ’s avonds de headlines van het
nieuws
Goede websites hiervoor zijn nos.nl, volkskrant.nl, nrc.nl en
trouw.nl.

Je kunt natuurlijk ook langer de tijd nemen om de krant te
lezen. ’s Ochtends in het weekend bijvoorbeeld, in een café om
de hoek. Of in de bibliotheek. Zelf zweer ik bij een
zaterdagabonnement en dan de hele week erover doen om die
dikke krant te lezen ;-)
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Lees een Nederlands boek
Misschien doe je dat al regelmatig, maar ik ken ook veel mensen
die het moeilijk vinden en het daarom uitstellen. Als je je daarin
herkent, lees dan vooral deze extra tips op mijn website voor je
begint. Ik geef daar ook een paar concrete tips voor boeken! 

een paar voor de hand liggende tips, met een twist

https://www.nabuacademy.nl/uncategorized/lezen-in-het-nederlands/


Luister naar een podcast tijdens het schoonmaken,
wandelen of reizen in de trein
Er zijn heel veel gratis podcasts te vinden via Spotify of een
podcast-app. Populaire maar betaalde podcasts vind je via
Podimo. 

Podcasts zijn er in alle soorten en maten, maar misschien houd
je er niet zo van. (Dat heb ik ook lang gehad.) Probeer dan eens
een luisterboek, via Storytel of via de bibliotheek. 

Kijk een Nederlandse serie, eventueel met
ondertiteling voor slechthorenden
Een goede plek om Nederlandstalige series te vinden is
npostart.nl. (Selecteer ‘series’ en vervolgens ‘Nederlandstalige
series’.) Ook op Netflix en Videoland vind je Nederlandstalige
series.

Schrijf een korte recensie als je een film of serie hebt
gekeken, een boek hebt gelezen, een podcast hebt
geluisterd, of op een leuke plek bent geweest
Gewoon in een notitie-app op je telefoon. Wat vond je ervan en
waarom? En ook hier geldt: als je niet wil schrijven, kun je het
sprekend doen!
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zweren bij iets: veel vertrouwen hebben in iets,
iets heel goed en belangrijk vinden

uitstellen: iets op een later moment doen 
in alle soorten en maten: in allerlei varianten



Zet alle electronica die je gebruikt (je telefoon, je
computer, je tablet, enzovoort) in het Nederlands
Ideaal om praktische computerwoorden heel vaak te zien en te
onthouden.

Wikipedia in het Nederlands, als je iets opzoekt
Even wennen misschien, maar je leert er goed specifieke
woorden door. 
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Schrijf jezelf af en toe een motiverende kaart of brief,
waarin je jezelf complimenten geeft en motiveert om
door te blijven gaan
Zo’n kaart of brief schrijven is uiteraard goed voor je Nederlands,
maar het helpt je ook om stil te staan bij je successen en om
gemotiveerd te blijven. 

Extra leuk: via futureme.org kun je een digitale brief over een
tijdje naar jezelf laten sturen. Een fysieke kaart of brief kun je
door iemand laten posten (over een paar dagen of paar weken),
zodat je de kaart op een onverwacht moment echt ontvangt. 

Dan herinnert de brief of kaart je eraan om door te blijven gaan.
Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste: door blijven gaan.
Je bereikt je doel niet in één dag, één week of één maand. Je
bereikt het stapje voor stapje, elke dag opnieuw.  

korte tips die niet voor iedereen werken, maar die bij een 
deel van mijn studenten voor heel goede resultaten zorgen

de tip voor twee vliegen in een klap



Zo, dat waren de tips. Hopelijk zaten er een paar nuttige
voor je tussen. Maar hoe zorg je er nou voor dat je de tips
ook daadwerkelijk gaat uitvoeren?

Want laten we eerlijk zijn: dit is vast niet het eerste rijtje
tips om beter Nederlands te leren dat je hebt gelezen.
Sommige tips had je misschien ook al eens eerder
gehoord. Of zelfs al eens eerder geprobeerd.

Daarom, als bonus, ook nog 5 tips om in actie te komen.
Zodat het niet bij het downloaden en lezen blijft, maar je
echt nog veel beter wordt. Zodat je straks alles in het
Nederlands kunt zeggen wat je wil! Want dat is ons doel,
toch? 

Hoe houd je het vol?



Probeer niet alles tegelijk te doen
Kies één of twee dingen en kijk hoe je die vindt. Je kunt later
andere tips uitproberen. Of niet. Misschien heb je wel genoeg
aan die één of twee tips. 

Ik begin weer met de tip die met stip op nummer 1 staat. Echt,
doe niet alles tegelijk. Dat kan niet. Maak een keuze, begin, en
bekijk over een of twee weken of het je bevalt.

Houd het klein
Het moet geen grote opgave worden om nog meer Nederlands
in je leven te krijgen. Probeer er iets leuks van te maken, iets
vanzelfsprekends. Dan is het veel makkelijker om eraan te
beginnen en om ermee door te gaan. 

Doe wat je leuk vindt
Luister een podcast over onderwerpen die je interesseren, niet
over onderwerpen waarvan je denkt dat ze je zouden moeten
interesseren. Kijk een serie of film die je aanspreekt, niet een die
je gezien zou moeten hebben. Als je het leuk en interessant
vindt, houd je het makkelijk vol.

Probeer de tips in te passen in je dagelijks leven
Dat kun je doen door ze te koppelen aan een (dagelijkse)
activiteit. Een paar voorbeelden: Nederlandse muziek luisteren
onder de douche, een podcast luisteren als je schoonmaakt,
even wat schrijven voor het slapen. 
Zo hoef je er minder over na te denken, wordt het sneller en
makkelijker een gewoonte en is het makkelijker om het vol te
houden.

Hoe houd je het vol?



Let extra op wat je moeilijk vindt
Weet je of merk je dat je moeite hebt met een bepaald
grammatica-onderdeel? Of heb je een paar nieuwe woorden en
uitdrukkingen geleerd die je graag wil blijven onthouden?

Dan kun je natuurlijk allemaal oefeningen gaan maken. Maar je
kunt er ook een paar dagen extra opletten, bij alles wat je doet.
Luister bijvoorbeeld met extra aandacht naar de zinsvolgorde
als je tv kijkt. Probeer in een gesprek (met iemand anders of
jezelf) gelijk het nieuwe woord te gebruiken. 

Herhaling is héél belangrijk als je Nederlands leert. Dat weet je
waarschijnlijk al, anders was je niet zo ver gekomen. Maar doe je
het ook nog steeds? Door het op deze manier te combineren,
krijg je het sneller onder de knie zonder dat het je extra tijd
kost. Yes!
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weer twee vliegen in een klap

volhouden: blijven doorgaan, niet stoppen
twee vliegen in één klap: twee positieve resultaten met één actie

de opgave: iets groots en moeilijks
onder de knie krijgen: iets leren, iets steeds beter kunnen 

 
 



Dat waren ze. Mijn 13 praktische tips om elke dag
moeiteloos Nederlands te blijven leren en alles in het
Nederlands te kunnen zeggen wat je wil PLUS mijn 5
bonustips die je helpen om de tips ook echt op te volgen
en om dat vol te houden. 

Weet je al welke tip je als eerste gaat uitproberen? Ik vind
het leuk als je het me laat weten. Dan kan ik je
aanmoedigen. Je kunt me taggen of een DM sturen op
Instagram (@nabuacademy). Je kunt me ook mailen:
rebecca@nabuacademy.nl.

En misschien overbodig, maar ik zeg het toch: je hoeft
echt niet alle tips op te volgen om nog beter Nederlands
te leren. Sommige tips passen misschien helemaal niet bij
jou. Andere dingen doe je al. Het gaat erom dat je doet
wat bij jou en bij je leven past, niet wat een docent zoals
ik zegt dat je moet doen.

JIJ BENT DE BAAS. Jij weet het beste wat goed voor je is.
En ja, dat weet je, anders was je niet zo ver gekomen als
je nu al bent. Je hebt misschien heel goede docenten
gehad, je hebt misschien het geluk dat je makkelijk een
taal leert, maar JIJ hebt goed Nederlands geleerd. Dat is
je eigen verdienste, vergeet dat niet.

https://www.instagram.com/nabuacademy/
mailto:rebecca@nabuacademy.nl


Je wil nog beter Nederlands spreken, dat begrijp ik. Je wil
geen fouten meer maken. Misschien wil je wel dat
mensen denken dat je altijd in Nederland hebt gewoond.
Ook dat begrijp ik. En ik geloof dat je het in je hebt om
dat te bereiken. Dat is het uitgangspunt van al mijn
lessen. Jij bent de baas, ik je assistent. 

Al jaren geef ik les aan mensen die zo goed Nederlands
spreken als jij, of zelfs nog beter. Ik kan zo goed als elk
woord aan je uitleggen. En ook elke uitdrukking, op een
manier die blijft hangen. Ik kan ingewikkelde
grammatica aan je uitleggen, als je dat leuk vindt. Of juist
niet, omdat je ervan in de war raakt. 

Ik pas me aan jouw wensen en doelen aan, kijk naar jouw
manier van leren. Ik volg geen vast programma, maar
ontwikkel dat iedere keer opnieuw. En elke keer neem ik
mijn ervaring mee. Mijn ervaring met lesgeven en mijn
ervaring met een andere taal leren tot op hoog niveau. 

Ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Ik vertel
het je graag in een persoonlijk gesprek, gratis en
vrijblijvend. Je kunt een afspraak met me maken via mijn
website. Dan praten we samen over je doelen en je
wensen, en hoe ik je daarbij zou kunnen helpen. 

Veel succes met deze tips en tot een volgende keer! 

Liefs, Rebecca

overbodig: niet nodig
de verdienste: de goede prestatie

het in je hebben: de mogelijkheid in je hebben
blijven hangen: kunnen onthouden

vrijblijvend: zonder verplichting 

https://calendly.com/nabuacademy


Hoi! ik ben rebecca van Raamsdonk, 
docent Nederlands voor vergevorderden 

Ik studeerde Frans, Europese Studies en Geschiedenis in
Amsterdam, Parijs en Lissabon. Ik spreek vijf talen naast
het Nederlands en ik ben gecertificeerd docent
Nederlands als tweede taal.

Ik heb honderden mensen in Amsterdam en omstreken
geholpen om Nederlands te leren. Met mijn bedrijf Nabu
academy help ik vergevorderden (B2+) om zich nog beter
uit te drukken in het Nederlands. Op een praktische,
toegankelijke en inspirerende manier help ik hen om ook
in het Nederlands precies te zijn wie ze zijn. 

Meerdere talen spreken is voor mij niet alleen iets
handigs. Ik geloof dat het je leven verrijkt, en ik geloof dat
het de wereld verrijkt. Een nieuwe taal opent een nieuwe
wereld. Ik ben blij en dankbaar dat ik daar elke dag een
bijdrage aan mag leveren. 

Ik weet dat ik ook jou kan helpen om Nederlands te
spreken alsof het je moedertaal is. Zullen we snel
afspreken om te kijken of het klikt? 

https://calendly.com/nabuacademy


Laten we contact houden

rebecca@nabuacademy.nl
@nabuacademy
www.nabuacademy.nl
linkedin.com/in/rebecca-van-raamsdonk/


