Veel oefenen vergroot het
zelfvertrouwen
Oefenen.nl is de plek waar je zelf kunt oefenen
met taal, rekenen en digitale vaardigheden.
En je leert over hoe je geld bespaart,
veelvoorkomende ziektes, verkeersregels
en andere praktische onderwerpen. Als je
vaardigheden wilt verbeteren, moet je veel
oefenen. Dat vergroot het zelfvertrouwen.

Voor iedereen die een zetje
kan gebruiken
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
(Oefenen.nl) stelt mensen in staat om digitaal
basiskennis en vaardigheden op te doen. Om te
leren, te groeien en zich te ontwikkelen. Zo kan
iedereen die een zetje nodig heeft beter meedoen
op het werk en aan de snel veranderende
samenleving. En bevordert Oefenen.nl sociale
inclusie.

Innovatie en samenwerken
Oefenen.nl zoekt steeds naar innovatieve
manieren om het leren van basiskennis en
vaardigheden aantrekkelijker voor eindgebruikers
te maken. We zoeken naar oplossingen en
samenwerkingen met fondsen, bedrijven en
kennisorganisaties om snel in te spelen op
actualiteiten.

Programma’s
Ons aanbod aan oefenprogramma’s is groot. Er
zijn ruim veertig verschillende programma’s om je
basiskennis en vaardigheden te vergroten. Met
deze thema’s oefenen onze gebruikers het meest:

Nederlands als tweede taal
Taalklas.nl is een van onze populairste series.
Er zijn drie programma’s voor woordenschat op
niveau A1-A2. Voor het oefenen van gesprekken
hebben we Station Nederlands, ook op niveau
A1-A2.
Lezen en schrijven
Hoe zit het ook alweer met die d’s en die t’s?
Waar moet je op letten als je een instructie leest
of een brief schrijft? De Nederlandse taal is zo
ingewikkeld dat je blijft leren. Met de serie
Lees en Schrijf! krijg je praktische tips en verbeter
je je lees- en schrijfvaardigheid. In het vrolijke
programma De Liedjeskast komen de meest
voorkomende taalregels nog eens langs. Dankzij
de liedjes van topartiesten ga je die taalregels nu
ook echt onthouden.
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Klik & Tik helpt je de weg te vinden op je computer
of je tablet en op het internet. De serie helpt
beginners op weg, maar heeft ook programma’s
voor internetgebruikers die bijvoorbeeld meer
willen weten over sociale
media of kopen op internet.
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Hoe werkt Oefenen.nl ?

De afwisseling van video, oefeningen,
afbeeldingen en audio maken de programma’s
aantrekkelijk, afwisselend en leerzaam. Bij de
meeste programma’s haal je een certificaat
als je alle oefeningen
hebt gemaakt. Er
is veel aanvullend
schriftelijk materiaal
zoals werkboeken en
werkbladen en de app
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Je kunt overal oefenen, als je maar een computer
of tablet en internet hebt. Mensen die thuis
oefenen maken een gratis account aan op
Oefenen.nl. Je kunt maximaal met twee mensen
gratis oefenen per IP-adres. Organisaties
zoals bibliotheken, scholen, bedrijven en
asielzoekerscentra kopen een licentie. Zij betalen
voor het oefenmateriaal. Zo kan thuis oefenen
gratis blijven.

Volgsysteem
Een licentie biedt meer dan alleen toegang tot
Oefenen.nl. Je krijgt een Volgsysteem waarin je
deelnemers kunt begeleiden en volgen. Je zet
bijvoorbeeld zelf materialen voor hen klaar en je
hebt toegang tot ondersteunend materiaal.
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Begeleider SW-bedrijf

Het lukt kandidaten met
materialen van Oefenen.nl om
wel de opleiding of cursus af te
maken wat hen eerder niet lukte.
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Licenties
Oefenen.nl is gratis voor mensen die thuis oefenen.
Organisaties nemen een licentie af. Een licenties
bestel je vanaf tien accounts.
Kosten
Thuisgebruik

Organisaties

Max 2 gebruikers

Jaar

Half jaar

Kwartaal

Gratis

€30*

€20

€10

* Prijzen zijn exclusief 21% btw per account.

Op maat
Wil je een licentie met meer dan 750 accounts
bestellen? Dan bieden we graag een licentie op
maat aan. Bel of mail ons met je wensen.

463
organisaties
hebben een licentie

Waarom Oefenen.nl?
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reïntegratiebedrijven
penitentiaire instellingen

Foto voorpagina: Deelnemers oefenen met Klik & Tik in Bibliotheek aan den IJssel.
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Thuis, op school of in
de bibliotheek.
Steeds meer mensen
werken met de
programma’s van
Oefenen.nl.

