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Thematisch lesmateriaal: er is zoveel! 

Contextrijk leren en themacursussen zijn niet meer uit ons onderwijslandschap te denken. Cursussen worden gecombineerd met thema’s zoals werk, gezondheid, financiën, 

ontwikkeling en opvoeding. Taal is steeds meer het middel en geen doel op zich. De basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden worden gecombineerd en zijn 

vaak geïntegreerd binnen allerlei thema’s. Deelnemers gaan naast het versterken van deze basisvaardigheden aan de slag met het vergroten van werknemersvaardigheden, 

gezondheidsvaardigheden, sollicitatievaardigheden, 21e -eeuwse vaardigheden, meer zelfredzamer en zelfverzekerder worden en persoonlijke thema’s. Veel van deze 

thema’s komen vaak samen aan bod en kunnen niet meer los van elkaar worden gezien. Digitale vaardigheden zijn haast niet meer weg te denken bij een cursus over 

financiële zelfredzaamheid of sollicitatievaardigheden. Cursussen zijn steeds meer op maat ingericht naar de leerbehoefte van de deelnemer. Taalaanbieders en docenten 

ontwikkelen allerlei materialen om aan deze leerbehoeften van de deelnemers, maar ook landelijke, regionale en soms werkgeversbehoeften te voldoen. Er wordt veel 

ontwikkeld, maar er is ook veel op de markt! Tijdschrift Les geeft hier een overzicht: 

Voorbereiding 
op werk 

Tijdens werk Branche-
gericht 
werken 

Gezondheid Financiële 
zelfredzaam-
heid / geld 

Participatie/ 
jezelf redden 
/empower-
ment 

Opvoeding & 
ontwikkeling 

Rekenen Digitale 
vaardigheden 

Milieu/natuur
/duurzaam 

Jouw leven & 
werk 
(Stichting 
Lezen & 
Schrijven) 

Werk en Taal 
(Coutinho) 

Taal voor de 
bouw 
(Bouwmensen 
Apeldoorn) 

Gezond leven 
(Pharos) 

De Succes!-
boekjes 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

Mijn leven 
(Eenvoudig 
communice-
ren) 

Taal voor 
thuis 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

Nieuwsbegrip 
rekenen 
(CED) 

Klik & Tik 
(Werkboeken 
+ online 
(Eenvoudig 
communiceren 
en oefenen.nl) 

Groen doen 
(oefenen.nl) 

De start van 
een loopbaan 
(vdab.be, ook 
te vinden op 
klascement) 

Taal werkt 
beter (Boom) 

StruX 
werkboeken 
praktijkonder-
wijs (Boom) 

Gezond bezig 
met taal Deel 
1 (Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Voor ’t zelfde 
geld (Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

Het Rode boek 
portfolio-
methodiek 
(Annemarie 
Nuwenhoud- 
NT2vu.nl)  

Taal is OK 
(CED-groep) 

RISK  
Rekenen in 
de ISK (Boom) 

DIGIT-start 
(Instruct) 

Boer – 
spelbundel 
over dieren en 
milieu 
(www.derand.
be) 

Sterk aan het 
werk 
(Coutinho) 
 

Werk ze! 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

Van A tot Zorg 
(Kleurrijker) 

Voel je goed! 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

Geldweg: 
themakoffer 
omgaan met 
geld 
(politeia.be) 

Lees en Schrijf! 
Uit en Thuis. 
Werkboek + 
online 
(Eenvoudig 
communice-
ren en 
oefenen.nl) 

Voor jou en je 
kind! 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

WISK-X en 
WISK-Y 
Wiskundetaal 
voor 
anderstaligen 
(Boom) 

Hacken 
informatie- 
boekjes 
(School 
support) 

Eco Issues 
(Color Cards) 
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Voorbereiding 
op werk 

Tijdens werk Branche-
gericht 
werken 

Gezondheid Financiële 
zelfredzaam-
heid / geld 

Participatie/ 
jezelf redden 
/empower-
ment 

Opvoeding & 
ontwikkeling 

Rekenen Digitale 
vaardigheden 

Milieu/natuur
/duurzaam 

Maak er werk 
van! 
(Coutinho-
verschijnt 
binnenkort) 

De juiste toon 
Zakelijk 
Nederlands 
voor 
anderstaligen 
(Coutinho) 

Werktaalkit 
Schoonmaak 
(Boom) 
 

Eet een boek 
(de stiep) 

Mijn leven: Ik 
regel mijn 
geldzaken 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Mijn leven: Ik 
doe mee! 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 
 

Oefenkans 
Nederlands 
voor en door 
ouders. Map 
met 26 
methodieken 
(go-
ouders.be) 
 

Verder met 
rekenen 
(Leerlijnen 
van het SLO) 

Lessen, video’s 
en opdrachten 
van Ithaka 
Medialab 
(Common 
Frames) 

Milieu Bingo 
(ivn.nl) 

 
 
 
 
 

  Melkweg+ 
thema 
gezondheid 
(www.melk 
wegplus.nl) 

 Melkweg+ 
thema 
participatie 
(www.melk 
wegplus.nl) 
 

Melkweg+ 
thema ouders 
(www.melk 
wegplus.nl) 

Melkweg+ 
rekenen 
(www.melk 
wegplus.nl) 

 Melkweg+ 
boekje natuur 
(www.melk 
wegplus.nl) 

Succes!-
boekjes 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

 Succes!-
boekjes 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

 Succes!-
boekjes 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

Succes!-
boekjes 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

Succes! 
rekenen 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

 Succes! –
boekjes 
Digitale 
vaardigheden 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

 

 Spreektaal 
1/2/3 
(vrijwilligers) 
werk 
(Het begint 
met taal/Van 
Dale) 

 Spreektaal 
1/2/3 
gezondheid  
(Het begint 
met taal/Van 
Dale) 

 Spreektaal 
1/2/3  
thema’s 
(Het begint 
met taal/Van 
Dale) 

 Spreektaal 
1/2/3  
geld 
(Het begint 
met taal/Van 
Dale) 
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Voorbereiding 
op werk 

Tijdens werk Branche-
gericht 
werken 

Gezondheid Financiële 
zelfredzaam-
heid / geld 

Participatie/ 
jezelf redden 
/empower-
ment 

Opvoeding & 
ontwikkeling 

Rekenen Digitale 
vaardigheden 

Milieu/natuur
/duurzaam 

Het 
Sollicitaitespel
De 
zeepfabriek 
(stichting 
lezen en 
schrijven) 
 

Sterk aan het 
werk 
(Coutinho) 
 

Werkend 
Nederlands, 
sector 
Techniek 
(Kleurrijker) 

Lichaam, 
hygiëne, 
gezondheid 
(vocabulair 
woordenschat
plaatjes 
SCHUBI) 
 

Tel je geld 
(oefenen.nl) 

Samen leven 
in Nederland 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Toolkit 
oefenkansen 
Nederlands: 
ouders 
betrekken 
(Onderwijs 
centrum 
Gent) 

Rekenboog 
katernen 
voor zeer 
moeilijk 
lerenden 
(slo.nl) 

EDUbox 
Sociale media 
Educatieve 
tool voor 
jongeren 
(mediawijs.be) 

 

Interimspel 
(interiminfo. 
be van het 
Vormings 
fonds met 
Vokans) 

Aan het werk! 
(Eenvoudig 
communice-
ren) 

Werkend 
Nederlands, 
sector zorg en 
welzijn 
(Kleurrijker) 

Gezond bezig 
met taal 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Mijn leven: Ik 
doe mijn 
administratie 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

In je kracht 
(Stichting 
Lezen en 
Schrijven) 

 Startrekenen 
Instap en 
Vooraf  
(uitgeverij-
deviant.nl) 

  

Welkom op de 
Nederlandse 
arbeidsmarkt 
(Coutinho) 

Nodo+ 
toolbox 
(VDAB) 
https://sites.g
oogle.com/a/v
dab.be/nodot
aalcoaching/ 
home 

Werkend 
Nederlands, 
sector Handel 
en 
dienstverlenin
g (Kleurrijker) 

Beterschap  
Gezond leven 
en goed lezen 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Gewoon Zo! 
Geld en hoe 
voorkom je 
schulden? 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Groeien in 
actief 
burgerschap 
Samen leren 
samenleven 
(go.be/ 
Politeia) 

    

Op weg naar 
(betaald) werk 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Hygiëne op 
het werk 
(Eenvoudig 
Communi 
ceren) 
 

De taal van de 
verpleging 
(Boom) 

Meer dan 100 
soorten 
kanker  
Toolkit 
voorlichting 
aan migranten 
(Pharos) 

 Scoren met 
taal: 
oefenkansen 
Nederlands in 
de sportclub 
(fast-
forward.be) 
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Voorbereiding 
op werk 

Tijdens werk Branche-
gericht 
werken 

Gezondheid Financiële 
zelfredzaam-
heid / geld 

Participatie/ 
jezelf redden 
/empower-
ment 

Opvoeding & 
ontwikkeling 

Rekenen Digitale 
vaardigheden 

Milieu/natuur
/duurzaam 

Werkze – 
krant 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Seksuele 
intimidatie  
Serie op het 
werk 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Vakgesprek-
ken 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 

Tussen de 
lakens  
Lespakket 
jongeren 
www.sensoa.
be/  

 Steffie 
(oefenen.nl) 

    

De 
Werksleutel 
(Coutinho – 
verschijnt eind 
2021) 

De 
Werksleutel 
(Coutinho – 
verschijnt eind 
2021) 

Dobbit TV 
Bouwen vol 
vertrouwen- 
Instructie-
video’s 
(dobbit.be) 

Mijn lichaam 
in woord en 
beeld. 
Zanzu.be 

 Burgerschap 
BBL -
leerwerkboek 
MBO 
(uitgeverij 
deviant.nl) 

    

 Patatifed 
Oefensite 
talen (Frans 
Nederlands) 
gericht op 
anbtenaren 
op de 
werkvloer 
https://patatif
ed.be/apps-
en-spelletjes/ 
 

Sportbegelei-
ding op maat 
(open school 
Antwerpen) 
https://www.s
port.vlaander
en/media/959
6/sportbegelei
ding-op-
maat.pdf 

Beterschap! 
Gezond bezig 
met taal Deel 
2 (Eenvoudig 
Communice-
ren) 

 Actief 
burgerschap 
lesmap 2018  
GO!Burger 
schap 
(Leesweb, 
centrum voor 
leesbevorde-
ring) 

    

  Lassers en 
fitters  
http://efficace
.nl/nl/Lassers-
fitters/Introdu
ctie 

  Mijn Leven; 
zelf denken, 
zelf doen 
(Eenvoudig 
Communice-
ren) 
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Voorbereiding 
op werk 

Tijdens werk Branche-
gericht 
werken 

Gezondheid Financiële 
zelfredzaam-
heid / geld 

Participatie/ 
jezelf redden 
/empower-
ment 

Opvoeding & 
ontwikkeling 

Rekenen Digitale 
vaardigheden 

Milieu/natuur
/duurzaam 

   Safety 
Instruction 
Box: 
bouwsector / 
land-& 
tuinbouw / 
voedings-
sector (idewe) 

  KOPLR 
Online spel 
voor 
opbouwen 
sociaal 
netwerk. 
https://aansto
kerij.be 

    

  Praten met 
volle mond 
(sardes) 

       

 

 


