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"Ik wist niet dat
taal leren zo leuk

kon zijn!"



5 stevige herbruikbare bingokaarten

1 A4-wisbordje, pen en gum

450 vraagkaartjes (75 per categorie) 

120 gekleurde fiches in bewaarzak

1 lingobingodobbelsteen 

6 bewaarbakjes voor de vragen

spelregels in eenvoudig Nederlands 

Inhoud

Het spel wordt geleverd in een stevige doos en bevat:

spreken

spelling en klanken

grammatica

woordenschat

cultuur

lingobingo (puzzels en grappige opdrachten)

Wat is het?

LingobingoBox is een communicatief taalspel, gebaseerd op de doelen van het Europees

Referentiekader (ERK) niveau A1. Het is een bordspel dat je in groepjes van 2 tot 5 personen speelt, met

of zonder een docent. Het doel van het spel is op een leuke en interactieve manier je Nederlands

oefenen en verbeteren. Het spel bevat maar liefst 450 afwisselende vragen en opdrachten in zes

verschillende categorieën: 

Wat is het taalniveau van het spel? 

De vragen en opdrachten zijn afgestemd op de A1 leerdoelen voor taalfuncties, vaste uitdrukkingen,

woordenschat en grammatica.

"Ik wist niet
 dat

taal ler
en zo leuk

kon zijn!"

NVT-LEERDER OP SABA, 16

JAAR, NIVEAU A2 

Voor wie is het spel gemaakt? 

Het spel is gemaakt voor beginnende leerders van het Nederlands. Het is geschikt voor jongeren vanaf

10 jaar en volwassenen, op weg naar taalniveau A1. Het is zowel geschikt voor NVT-leerders als NT2-

leerders. Leerders moeten kunnen schrijven en lezen voor het spel. 

Waar kun je dit spel gebruiken?

Je kunt dit spel gebruiken in taallessen (NVT en NT2), maar ook thuis, in bibliotheken, op scholen, in

buurthuizen, met de buren, met buitenlandse vrienden, et cetera. Eigenlijk met iedereen die zijn of haar

Nederlands wil oefenen. Je hoeft geen taaldocent te zijn om het spel te spelen met een taalleerder, want

de antwoorden staan gewoon op de achterkant. 

“Dit ga ik direct
aanschaffen, echt een

aanwinst voor mijn NT2-lessen!”NT2-DOCENT UIT ARNHEM

Alles over LingobingoBox 



Alles over LingobingoBox 

Is het spel ook verkrijgbaar op andere niveaus?

De spelversies voor de andere ERK-niveaus worden momenteel ontwikkeld. 

Heb je suggesties voor het spel? Neem dan gerust contact met ons op via info@bureaunvt.com

Hoeveel kost het spel? 

Het spel kost €79,- incl. BTW.  

“Kunnen we dit elke
les 15 minuten doen?
Ik leer hier zó veelvan!”NT2-CURSIST NIJMEGEN, 35

JAAR, NIVEAU A1

"Ik ga dit spel ook voor thuis kopen, 
veel leuker dan huiswerk maken!" 

NT2-CURSIST,  34 JAAR,  NIVEAU PRE-A1 

Kan ik het spel ook met een hele groep cursisten spelen? 

Als je van plan bent om het spel tegelijkertijd met een hele groep te spelen, raden wij je aan een aantal

dozen te bestellen. Met één doos kunnen vijf cursisten tegelijkertijd spelen. Heb je een groep van 20

cursisten, dan heb je dus 4 dozen nodig als je alle cursisten tegelijkertijd wilt laten spelen. 

Door wie is het spel gemaakt?

Het spel is gemaakt door zeer ervaren taalexperts: Petra Roël, Bianca Versteeg (Bureau NVT) en 

Edith Schouten (Radboud Universiteit). Zij hebben samen het concept en de vragen ontwikkeld. 

Het spel is uitgegeven en geproduceerd door Bureau NVT. 

Waar is het spel te koop? 

Het spel is te koop via de website van Bureau NVT: https://www.bureaunvt.com/lesmateriaal/.

Wij bezorgen gratis binnen Nijmegen en omstreken (maximaal 10 kilometer).

Je kunt het spel ook komen bekijken en ophalen op het kantoor van Bureau NVT in Nijmegen. 

Mail ons even voor een afspraak: info@bureaunvt.com 

Kan ik losse onderdelen nabestellen? 

Als je losse onderdelen kwijt bent, kun je deze tegen kostprijs nabestellen bij Bureau NVT. 

Neem daarvoor contact met ons op via info@bureaunvt.com 

Is het spel ook verkrijgbaar in andere talen?

Het spel is vanaf voorjaar 2022 ook verkrijgbaar voor het Engels, Spaans en Frans. 

We werken momenteel ook aan spelversies voor andere talen. 
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NT2-DOCENT IN BRUSSEL  
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LingobingoBox© is ontwikkeld door Bureau NVT en Edith Schouten 

Vormgeving: Studio Hiddink

Beeldmateriaal: Shutterstock/Petra Roël/Edith Schouten 

Over Bureau NVT

Bureau NVT ontwikkelt lesmateriaal, traint taaldocenten en geeft onderwijsadvies. 

Wil je meer informatie over het spel of heb je een andere vraag over het geven van taalonderwijs?

Kijk dan op www.bureaunvt.com of mail naar: info@bureaunvt.com

Praktische informatie

website: www.bureaunvt.com

e-mail: info@bureaunvt.com

Petra Roël: +31 612024406 / petraroel@bureaunvt.com

Bianca Versteeg: +31 612226521 /  biancaversteeg@bureaunvt.com

Alles over LingobingoBox 
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