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Ieder jaar blikken we weer terug op het voorgaande jaar 
en maken we plannen voor de toekomst. Een compleet 
overzicht van ons lesmateriaal en vernieuwingen 
presenteren we u in deze catalogus van Uitgeverij 
Talenland voor 2023. 

De afgelopen jaren heeft de digitalisering in het 
onderwijs een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Dit heeft bij ons tot een zoektocht geleid waarbij we 
meerdere digitale omgevingen hebben uitgeprobeerd. 
De ervaring heeft ons geleerd dat niet ieder platform 
even geschikt is voor het taalonderwijs in Nederland. 
Daarom zijn wij zeer verheugd u mee te delen dat al 
onze boeken voor het voortgezet onderwijs vanaf 2023 
beschikbaar zijn in het platform Kompas dat is ontstaan 
uit een samenwerking met ThiemeMeulenhoff.

Kenmerkend voor Kompas zijn het rustige design en 
de uitgebreide interactieve functionaliteiten. Bovendien 
voldoet dit platform geheel aan de ECK-voorwaarden en 
is het geïntegreerd met de meest gebruikte systemen 
zoals Magister en Somtoday. Hiermee is Kompas een 
toekomstbestendig hulpmiddel voor uw taallessen. We 
hebben het volste vertrouwen in een positieve ervaring 
door zowel docenten als leerlingen.

Wij staan u graag persoonlijk te woord om u gericht te 
informeren over ons aanbod!

Neem contact met ons op!
Telefonisch +31 (0)636 080 260 

Per e-mail info@talenland.nl

mailto:info%40talenland.nl?subject=
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Ons aanbod 
in scholing
Studiedagen  
die we organiseren

Studiedagen  
op maat

We zetten ons in om workshops en trainingen van de hoogste kwaliteit te 
organiseren voor docenten Engels, Duits, Spaans en Frans in Nederland. 
Meer informatie over onze eerdere en toekomstige webinars en studiedagen  
kunt u vinden op www.talenland.nl.

We bieden ook persoonlijke presentaties ter plaatse en online aan voor 
docenten, studenten en/of instellingen over de aanpak van onze methodes, de 
laatste educatieve trends en onze nieuwe producten. Neem hiervoor contact 
met ons op via: info@talenland.nl.
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deelname, nuttig,  
passie, reflectie

Online nascholing 
waar u ook bent!
Een webinar is een ideale manier om uw kennis over een thema uit te breiden.  
Bovendien is het erg eenvoudig om hier aan mee te doen omdat u inlogt via het 
internet. Wij bieden u drie soorten webinars aan: 

Didactische Webinars: 
Specialisten op het  

gebied van didactiek in het 
vreemdetalenonderwijs geven 

workshops rond actuele en 
gevarieerde thema’s voor 

taaldocenten.

Webinars van 30 minuten  
waarin docenten vertellen  

over hoe één van onze 
methodes wordt ingezet 

bij hun op school.

Webinars waarin een 
spreker ingaat op een 

didactisch thema en de 
manier waarop dit door 

een specifieke methode in 
de praktijk wordt 

toegepast. 

La grammaire est une 
chanson douce

meer informatie nieuwsbrief

Meer informatie over onze studiedagen en 
webinars kunt u vinden in onze agenda 

 op www.talenland.nl of schrijf u in  
voor onze nieuwsbrief om altijd  

op de hoogte te blijven.

https://www.talenland.nl/
https://www.talenland.nl/newsletter/


4

Digitaal 
platform

# 1

# 2

# 3

# 4

Heldere  
leeromgeving

Digitaal tekst- en  
werkboek in één

Opdrachten  
delen

Resultaten  
bekijken

Het design is rustig en overzichtelijk 
zodat leerlingen zoveel mogelijk kunnen 
focussen op de leerstof en de opdrachten. 
Een omgeving met weinig visuele 
afleiding komt de leerprestaties van de 
leerlingen ten goede.

Digitaal tekstboek en werkboek 
met geïntegreerde links, video’s en 
luisterfragmenten.

Als docent kunt u eenvoudig 
huiswerk opgeven aan de hele 
klas of ervoor kiezen opdrachten 
met één leerling te delen.

Zowel de docent als de leerlingen 
kunnen altijd de voortgang volgen 
en gelijk na het afronden van een 
opdracht de resultaten inzien.

Dit jaar zullen wij al onze boeken voor 
het voortgezet onderwijs aanbieden in 

het digitale platform Kompas. 
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# 5 Live  
feedback

Leerlingen zien direct 
feedback tijdens het maken 
van de oefeningen.

# 6 Integratie met  
andere systemen

Kompas voldoet geheel aan de ECK-
standaarden en is geïntegreerd met de 
meest gebruikte softwareprogramma’s 
voor het voortgezet onderwijs, zoals 
Magister en Somtoday.

Device-onafhankelijk: 
geschikt voor laptops, 
tablets, smartboards en 
telefoons

De digitale Kompas licenties zijn los te 
bestellen of in combinatie met de papieren 
boeken in een Set Combi.

In beide gevallen geeft de licentie gedurende 
één jaar toegang tot het digitale boek. 
Voor de bestellingen kunt u terecht bij uw 
gebruikelijke distributeur.

Dit digitale  
platform is een 
ideaal hulpmiddel 
voor docenten bij 
het ontwerpen van 
de lessen en ten 
behoeve van de 

interactie met de 
leerlingen.

Licenties

meer informatie

https://www.talenland.nl/
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Ons aanbod 
in scholing
Spaans en Frans
Bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal 
staan vragen over didactiek en praktische 
toepasbaarheid centraal. 
Docenten en onderzoekers hebben een bijdrage geleverd aan de 
auteurs bij de ontwikkeling van onze uitgaven. In deze collectie gaan 
we in op de laatste ontwikkelingen uit de didactiek MVT. Of u nu al jaren 
voor de klas staat of student bent aan een lerarenopleiding: met onze 
uitgaven over didactische thema's verbreedt u uw horizon. De uitgaven 
zijn geschreven door toonaangevende Franse en Spaanse vakdidactici. 

NIEUW
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Lesideeën  
voor vandaag
Duits en Engels
Vind elke maand een nieuw voorstel voor uw Duitse 
en Engelse les met een video over een actueel thema.
Ontdek elke maand onze gloednieuwe Lesideeën voor Vandaag, helemaal gratis 
en ontworpen om uw werk als docent makkelijker te maken. 
Elke maand bieden we u een nieuwe video in het Duits en Engels aan die u 
wellicht interessant vindt voor uw lessen. Deze video wordt altijd aangeboden 
met educatief materiaal dat bestaat uit begripsactiviteiten en opdrachten die 
uw leerlingen in groepsverband kunnen uitvoeren.

Bekijk de lesideeën Engels Bekijk de lesideeën Duits

https://www.talenland.nl/lesideeen-engels/
https://www.talenland.nl/lesideeen-duits/


8

Frans ................................................................09
À plus ! Talenland  ........................................................... 10

Eentalige methodes  ........................................................12

En route vers... le DELF scolaire et junior  ...................13

La grammaire sans problème !  ....................................14

Manon, Échec au roi  ........................................................15

Planète ados .......................................................................15

24 heures.............................................................................15

Duits ...................................................................17
Fantastisch! Talenland .....................................................18

Detektiv Müller..................................................................20

Leo & Co. ............................................................................20

Landeskunde für Jugendliche .......................................21

Pictograma ........................................................................22

Spaans ........................................................23
Reporteros Talenland......................................................24

Eentalige methodes ........................................................26

Las claves del DELE A2/B1 para escolares ...............27

Cuadernos de gramática ...............................................28

Viajes fantásticos .............................................................29

Gael ......................................................................................29

Un día en...  ........................................................................29

Engels ............................................................31
Bloggers Talenland ..........................................................32

Mystery and Horror Classics .........................................34

Een overzicht van al onze titels  
voor het Voortgezet Onderwijs met 
de bijbehorende prijzen vindt u vanaf 
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Frans
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Frans lesmethodes

À plus !
Haal het Frans in de klas met À plus !
A1.1 A1.2 A2.1 A2.2

Actief gebruik van het Frans door de taakgerichte aanpak en de realis- 
tische projecten 

Motiverende opdrachten en leerzame spelletjes 

Duidelijke leerdoelen om alle competenties stap voor stap te ontwikkelen 

Met de francofonie als leidraad komen ook interculturele competenties en 
burgerschap aan bod 

Zelftests en evaluaties geven leerlingen meer inzicht in het leertraject 

Deel 3 en 4 bestaan beide uit één boek die voor zowel het VMBO, HAVO 
als VWO gebruikt kan worden

Nieuw beschikbaar: 1 toets per hoofdstuk en meerdere tussentijdse toet-
sen aangepast aan het Nederlandse schoolsysteem. U kunt deze gratis 
opvragen via info@talenland.nl.

Speciaal voor Nederland  
ontwikkelde editie

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/frans/methodes-frans/methodes-voortgezetonderwijs-frans/
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Frans lesmethodes

Talenland  
blijft u hiernaast  
ook de optie 
aanbieden om 
tekstboeken  
te huren.

Set combi 
Papieren tekstboek

Papieren werkboek

Digitale toegang  
tekstboek/werkboek

Alle luister- en video-
fragmenten digitaal

À plus ! is nu ook digitaal 
beschikbaar via Kompas!
Online versie met extra materiaal: geïntegreerde audio 
en video, interactief werkboek om zelfstandig te 
kunnen werken en eenvoudig inzicht in de voortgang 
van een leerling of de groep en nog veel meer extra's.

De apparaatonafhankelijke digitale versie is geschikt 
voor laptops, tablets, digiborden en telefoons.

Meer informatie over Kompas op pagina 4 en 5.

Voorbeeld uit 
het tekstboek 
van À plus ! 3

Al onze Set 
Combi's zijn te 

bestellen zonder 
verplichting van 
een meerjarig 

contract.

beoordelingsexemplaar persoonlijke presentatie 

https://www.talenland.nl/beoordelingsexemplaren/
https://www.talenland.nl/online-afspraak/
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Frans lesmethodes

Talenland biedt ook  
100% eentalige methodes aan!

À plus
À plus ! version internationale die geheel in 
het Frans is geschreven en uitermate geschikt 
is voor internationale scholen en gymnasia.

À la une
In het hart van de francofonie

Les Globe-trotteurs
De methode die inspeelt op de nieuwe contexten 
van het onderwijs

A1 B1 B2A1-A2 A2-B1

A1 B1A1-A2 A2-B1

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2

NIEUW

meer informatie

meer informatie

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/frans/methodes-frans/methodes-voortgezetonderwijs-frans/aplus-internationale/
https://www.talenland.nl/product-categorie/frans/methodes-frans/methodes-voortgezetonderwijs-frans/a-la-une-frans-methodes-voortgezet-onderwijs/
https://www.talenland.nl/product-categorie/frans/methodes-frans/methodes-voortgezetonderwijs-frans/les-globe-trotteurs/
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Frans toetsmateriaal

En route vers... 
le DELF scolaire et junior
Efficiënte voorbereiding op de DELF  
scolaire en junior examens A1 B1A2

Een collectie die verder gaat dan de voorbereiding op de examens

Een motiverende thematische werkwijze waarbij zowel woorden- 
schatverwerving als grammatica uitgebreid aan bod komen

Adviezen en strategieën om voor de examens te slagen

Voorbeeldexamens die qua inhoud en opbouw overeenkomen 
met de DELF Scolaire en Junior examens 

Een audio-cd met luisterfragmenten die voorkomen in de hoofd- 
stukken en in de oefenexamens 

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/frans/delf-examens/frans-delf-route/
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Frans grammatica

La grammaire  
sans problème !
Maakt het leren van de Franse  
grammatica eenvoudig! A1-A2

Een onmisbaar hulpmiddel voor in de klas en ideaal om zelfstandig 
mee aan de slag te gaan

Met interessante en inspirerende thema’s afgestemd op leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs

Eenvoudige maar gedetailleerde uitleg van de grammaticaregels

Voorbeelden en meer dan 200 herhalingsactiviteiten 

Een indicatie van het ERK-niveau bij elke oefening

Regelmatige herhaling en een woordenlijst met grammaticale 
termen  

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/frans/grammatica-frans/la-grammaire-sans-probleme/
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Frans leesboekjes

Talenland biedt verschillende  
reeksen van progressieve leesboekjes 
aan speciaal voor jongeren

Manon
Het intrigerende verhaal van een 
marionettenpop die haar draden  
heeft doorgeknipt

Planète ados
Franstalige helden en interessante 
culturele verwijzingen

24 heures...
Bezoek 6 interessante Franstalige plaatsen!

A2

A2

A1

meer informatie

meer informatie

meer informatie

https://www.talenland.nl/product/manon-lechec-au-roi-a2/
https://www.talenland.nl/product-categorie/frans/leesboekjes-frans/frans-lezen-planados/
https://www.talenland.nl/product-categorie/frans/leesboekjes-frans/24-heures-a/


16

Geeft u ook les op 
een HBO, Universiteit 
of talenschool voor 
volwassenen?

Talenland biedt u
Internationaal toonaangevende methodes en al onze nieuwe 
uitgaven voor 2023

Materiaal ter voorbereiding van de DELF-examens

Passende grammaticaoefeningen om uw lessen mee aan te vullen

Leesboekjes met uiteenlopende culturele onderwerpen

of vraag onze catalogus 2023 
aan via info@talenland.nl.

meer informatie

mailto:info%40talenland.nl?subject=
https://www.talenland.nl/
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Duits
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Duits lesmethodes

Fantastisch!
Communicatief en taakgericht Duits leren
A1 A2 A2-B1

Heldere opmaak en aansprekende  
teksten met onderwerpen over de Duitse 
taal en cultuur 

Uiteenlopende documenten (teksten, 
video, audio, enzovoort) met commu-
nicatieopdrachten in het tekstboek en 
verdiepende oefeningen in het werkboek 

Keuze uit twee verschillende creatieve 
projectideeën per les 

Evenwichtige vaardigheidstraining, 
afwisselende werkmethoden en handige 
vergelijkingen met het Nederlands  

Duidelijke, eenvoudige uitleg van de 
grammatica met handige vergelijkingen 
met de Nederlandse taal

Oefenen van de woordenschat via mind-
maps, handige spreekhulpmiddelen en 
voorbeeldzinnen 

Per les een motiverend kort verhaal 

Duidelijke samenhang tussen het tek- 
sten werkboek, met zorgvuldig gekozen 
teksten, grammatica en woordenschat 

Uitgebreid grammaticaoverzicht en on-
dersteunende strategieën en studietips 
in het Nederlands 

Dyslexievriendelijke lay-out van zowel 
het tekst- als werkboek 

Speciaal voor 
Nederland  

ontwikkelde editie

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/duits/methodes-duits/voortgezet-onderwijs-duits/fantastisch/
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Duits lesmethodes

Talenland  
blijft u hiernaast  
ook de optie 
aanbieden om 
tekstboeken  
te huren.

Set combi 
Papieren tekstboek

Papieren werkboek

Digitale toegang  
tekstboek/werkboek

Alle luister- en video-
fragmenten digitaal

Voorbeeld uit het 
tekstboek van 
Fantastisch! 2

Fantastisch! is nu ook  
digitaal beschikbaar via Kompas!

Online versie met extra materiaal: geïntegreerde audio en 
video, interactief werkboek om zelfstandig te kunnen werken 

en eenvoudig inzicht in de voortgang van een leerling of de 
groep en nog veel meer extra's.

De apparaatonafhankelijke digitale versie is geschikt voor 
laptops, tablets, digiborden en telefoons.

Meer informatie over Kompas op pagina 4 en 5.

Al onze Set 
Combi's zijn te 

bestellen zonder 
verplichting van 
een meerjarig 

contract.

beoordelingsexemplaar persoonlijke presentatie 

https://www.talenland.nl/beoordelingsexemplaren/
https://www.talenland.nl/online-afspraak/
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Duits leesboekjes

Talenland biedt verschillende  
reeksen van progressieve leesboekjes 
aan speciaal voor jongeren

Detektiv Müller
Spannende avonturen  
van een privédetective

Leo & Co.
Ideaal leesmateriaal om  
de Duitse cultuur te ontdekken

A1-A2

A2 A2-B1

meer informatie

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/duits/leesboekjes-duits/detektiv-mueller/
https://www.talenland.nl/product-categorie/duits/leesboekjes-duits/leo-und-co/
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Duits extra materiaal

Landeskunde  
für Jugendliche
Een overzicht van de Duitstalige  
cultuur door middel van filmpjes

Een overzicht van de Duitstalige cultuur door middel 
van filmpjes

Een dvd met 10 videofragmenten 

Korte en authentieke portretten en reportages over  
steden en regio’s uit de Duitstalige wereld

Oefeningen om elke video beter te begrijpen en om de  
leerlingen te motiveren om de thema’s in de filmpjes 
verder uit te diepen

A2/B1

meer informatie

https://www.talenland.nl/product/landeskunde-fur-jugendliche/
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Duits extra materiaal

Pictograma
150 kaarten om verhalen  
te vertellen in 6 talen

A1-C1

Een woordenschat- en spreekvaardigheidsspel 

in 6 talen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Rus-

sisch en Spaans)

Volg de basisregels of gebruik de kaarten vrij: 

met dit spel combineer je het vertellen van alle-

daagse verhalen met creatief taalgebruik 

Het bevordert de spreekvaardigheid  vanaf 

niveau A1 

Handig voor het aanleren van woordenschat 
in het langetermijngeheugen door een verband 
te leggen tussen afbeeldingen, plaatsing daar-
van binnen een context en de daarbij beleefde 
emoties.

Op verschillende manieren te gebruiken: speel 
in aparte teams, oefen dialogen in tweetallen, 
maak een groepsverhaal met de hele klas, geef 
als huiswerk of gebruik als een vervangingsles, 
ter promotie van literaire verhalen, ter voorbe-
reiding op het spreekvaardigheidsexamen etc.

meer informatie

https://www.talenland.nl/product/pictograma-a1-c1/
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Spaans
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Spaans lesmethodes

Reporteros
De meest dynamische en effectieve methode
A1.1 A1.2 A2.2

Motiverende inhoud, authentie-
ke teksten en contrastieve uitleg 
(Spaans-Nederlands)

Opgebouwd rondom personages 
uit verschillende plekken in Span-
je en Latijns-Amerika 

Helder en stapsgewijs gebruik 
van Spaanse instructies, het 
Spaans vervangt beetje bij beetje 
het Nederlands

Motiverende, laagdrempelige 
activiteiten, die de communicatie 
in de klas bevorderen

Aanpak gericht op burgerschap, 
kunst- en cultuureducatie 

Een sectie ¿Somos diferentes? 
waarin leerlingen reflecteren op 
de verschillen tussen Nederland 
en Spaanstalige landen

Drie miniprojecten in elk hoofds-
tuk, die eenvoudig kunnen wor-
den omgezet in eindtaken 

Een DELE-examen voor leerlin-
gen, aangepast aan het niveau 
en de inhoud van elk boek, zodat 
studenten hiermee oefenen en 
ermee vertrouwd raken

Speciaal voor 
Nederland  

ontwikkelde 
editie

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/spaans/spaans-methodes/spaans-methodes-vo/reporteros/
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Spaans lesmethodes

Talenland  
blijft u hiernaast  
ook de optie 
aanbieden om 
tekstboeken  
te huren.

Set combi 
Papieren tekstboek

Papieren werkboek

Digitale toegang  
tekstboek/werkboek

Alle luister- en video-
fragmenten digitaal

Voorbeeld uit 
het tekstboek 
van Reporteros 2

 Reporteros is nu ook  
digitaal beschikbaar via Kompas!
Online versie met extra materiaal: geïntegreerde audio 
en video, interactief werkboek om zelfstandig te 
kunnen werken en eenvoudig inzicht in de voortgang 
van een leerling of de groep en nog veel meer extra's.

De apparaatonafhankelijke digitale versie is geschikt 
voor laptops, tablets, digiborden en telefoons.

Meer informatie over Kompas op pagina 4 en 5.

Al onze Set 
Combi's zijn te 

bestellen zonder 
verplichting van 
een meerjarig 

contract.

beoordelingsexemplaar persoonlijke presentatie 

https://www.talenland.nl/beoordelingsexemplaren/
https://www.talenland.nl/online-afspraak/
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Spaans lesmethodes

Talenland biedt ook  
100% eentalige methodes aan!

Reporteros 
internacionales
Reporteros versión internacional die geheel in het 
Spaans is geschreven en uitermate geschikt is voor 
internationale scholen en gymnasia.

Gente joven
Actuele en motiverende onderwerpen  
en interessante opdrachten

A1 A1-A2 A2+

A1.1 B1.1A1-A2 A2+

meer informatie

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/spaans/spaans-methodes/spaans-methodes-vo/reporteros/
https://www.talenland.nl/product-categorie/spaans/spaans-methodes/spaans-methodes-vo/gente-joven/
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Spaans toetsmateriaal

Las claves del DELE 
A2/B1 para escolares
Om met succes het DELE escolar te halen

Een studieboek dat verder gaat dan de 
voorbereiding op de examens 

Een motiverende thematische werkwijze 
waarbij zowel woordenschatverwerving 
als grammatica uitgebreid aan bod komen 

Adviezen en strategieën om te slagen 
voor het DELE-examen

Bevat zes voorbeeldexamens 

meer informatie

https://www.talenland.nl/product/las-claves-del-nuevo-dele-escolar-a2-b1/
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Spaans grammatica

Cuadernos de  
gramática española
Om grammatica te begrijpen  
en te oefenen

Ideale aanvulling op elk tekstboek

Duidelijke en leuk geïllustreerde uitleg van de grammatica 

Een ruime selectie aan oefeningen 

Kan zelfstandig of tijdens de les worden gebruikt

Inclusief luisteropdrachten om de luistervaardigheid te oefenen en de 
woordenschat te vergroten

Sectie Mundo plurilingüe om het Spaans met andere talen te vergelijken

A1-B1A1 A2 B1

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/spaans/spaans-grammatica/spaans-grammatica-cuadernos/
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Spaans leesboekjes

Talenland biedt verschillende  
reeksen van progressieve leesboekjes 
aan speciaal voor jongeren

Viajes  
fantásticos
Jongeren die fantastische  
avonturen beleven

Gael
Stripboek voor jongeren

Un día en...
Eén dag, één stad, één verhaal

A2

A2

A1

meer informatie

meer informatie

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/spaans/spaans-leesboekjes/spaans-leesboekjes-viajesfantasticos/
https://www.talenland.nl/product-categorie/spaans/spaans-leesboekjes/spaans-leesboekjes-gael/
https://www.talenland.nl/product-categorie/spaans/spaans-leesboekjes/spaans-leesboekjes-undiaen/


3030

Geeft u ook les op 
een HBO, Universiteit 
of talenschool voor 
volwassenen?

Talenland biedt u
Internationaal toonaangevende methodes Spaans en al onze 
nieuwe uitgaven voor 2023

Materiaal ter voorbereiding van de DELE-examens

Passende grammaticaoefeningen om uw lessen mee aan te vullen

Leesboekjes met uiteenlopende culturele onderwerpen

Veel aanvullend materiaal (video’s, fonetiek, enzovoort)

of vraag onze catalogus 2023 
aan via info@talenland.nl.

meer informatie

mailto:info%40talenland.nl?subject=
https://www.talenland.nl/
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Engels
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Engels lesmethodes

Bloggers
Engels voor het voortgezet onderwijs

English from day 1 met een aansprekende en communicatieve leerme-
thode, afgestemd op het voortgezet onderwijs nu en in de toekomst 

Een rijk aanbod aan activerende teksten, authentieke onderwerpen en 
opdrachten, die aansluiten bij de belevingswereld van uw leerlingen 

21e-eeuwse vaardigheden komen zowel los als in samenhang naar 
voren. Opdrachten stimuleren uw leerlingen om deze vaardigheden 
op hun eigen niveau te ontwikkelen

Cultuur en historie gericht op het uitbreiden van kennis en het her-
kennen van de invloed van verschillende culturen op de Engelse taal

Nieuw beschikbaar: 1 toets per hoofdstuk en meerdere tussentijdse 
toetsen aangepast aan het Nederlandse schoolsysteem. U kunt deze 
gratis opvragen via info@talenland.nl.

Speciaal voor 
Nederland  

ontwikkelde editie

A1-A2 A2/B1A2

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/engels/methodes-engels/voortgezet-onderwijs-engels/bloggers/
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Engels lesmethodes

Set combi 
Papieren tekstboek

Papieren werkboek

Digitale toegang  
tekstboek/werkboek

Alle luister- en video-
fragmenten digitaal

Voorbeeld uit 
het tekstboek 
van Bloggers 1

Bloggers is nu ook digitaal 
beschikbaar via Kompas!

Online versie met extra materiaal: geïntegreerde audio 
en video, interactief werkboek om zelfstandig te 
kunnen werken en eenvoudig inzicht in de voortgang 
van een leerling of de groep en nog veel meer extra's.

De apparaatonafhankelijke digitale versie is geschikt 
voor laptops, tablets, digiborden en telefoons.

Meer informatie over Kompas op pagina 4 en 5.

Al onze Set 
Combi's zijn te 

bestellen zonder 
verplichting van 
een meerjarig 

contract.

beoordelingsexemplaar persoonlijke presentatie 

https://www.talenland.nl/beoordelingsexemplaren/
https://www.talenland.nl/online-afspraak/
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Engels leesboekjes

Talenland biedt verschillende  
reeksen van progressieve leesboekjes 
aan speciaal voor jongeren

Mystery and 
Horros Classics
Een verzameling van 5 leesboekjes  
even angstaanjagend als opwindend

A2

Voorbeeld uit 
Frankenstein

meer informatie

https://www.talenland.nl/product-categorie/engels/engels-leesboekjes/


35

Al onze titels

Frans

À plus ! Talenland
Voor het voortgezet onderwijs

À plus ! 1 Talenland  A1.1 

9789463250214 Livre de l’élève VMBO/HAVO 35,90 €

9789463250221 Cahier d’exercices VMBO/HAVO 22,90 €

9789463251624 Set combi* VMBO/HAVO 41,00 €

8719689521547 Digitaal Kompas** VMBO/HAVO 32,00 €

9789463250023 Livre de l’élève HAVO/VWO 35,90 €

9789463250030 Cahier d’exercices HAVO/VWO 22,90 €

9789463251655 Set combi* HAVO/VWO 41,00 €

8719689521523 Digitaal Kompas** HAVO/VWO 32,00 €

9789463250283 Guide pédagogique 19,90 €

À plus ! 2 Talenland  A1.2 

9789463250306 Livre de l’élève VMBO/HAVO 35,90 €

9789463250047 Cahier d’exercices VMBO/HAVO 22,90 €

8719689521844 Set combi* VMBO/HAVO 41,00 €

8719689521868 Digitaal Kompas** VMBO/HAVO 32,00 €

9789463250313 Livre de l’élève HAVO/VWO 35,90 €

9789463250320 Cahier d’exercices HAVO/VWO 22,90 €

8719689521851 Set combi* HAVO/VWO 41,00 €

8719689521875 Digitaal Kompas** HAVO/VWO 32,00 €

9789463250337 Guide pédagogique 19,90 €

À plus ! 3 Talenland  A2.1 

9789463250658 Livre de l’élève 35,90 €

9789463250665 Cahier d’exercices 22,90 €

8719689521882 Set combi* 41,00 €

8719689521899 Digitaal Kompas** 32,00 €

9789463250672 Guide pédagogique 19,90 €

À plus ! 4 Talenland  A2.2 

9789463250931 Livre de l’élève 35,90 €

9789463250948 Cahier d’exercices 22,90 €

8719689521905 Set combi* 41,00 €

8719689521912 Digitaal Kompas** 32,00 €

Aanschafmogelijkheden: 
 Verkoop van SET Combi’s
 Verhuur van boeken

*Set combi: tekstboek + werkboek + Kompas digitale toegang
**Digitaal Kompas: digitale toegang tekstboek/werkboek (1 jaar)

Al onze Set 
Combi's zijn te 

bestellen zonder 
verplichting van 
een meerjarig 

contract.
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À plus (originele versie)
Voor het voortgezet onderwijs

À plus 1 version internationale  A1 

9788484437741 Livre de l’élève 34,90 €

9788419236791 Livre Édition hybride* 38,90 €

9788484437758 Cahier d’exercices 19,90 €

À plus 2 version internationale  A2.1 

9788416273164 Livre de l’élève 34,90 €

9788419236807 Livre Édition hybride* 38,90 €

9788416273171 Cahier d’exercices 19,90 €

À plus 3 version internationale  A2.2 

9788416273201 Livre de l’élève 34,90 €

9788419236814 Livre Édition hybride* 38,90 €

9788416273218 Cahier d’exercices 19,90 €

À plus 4 version internationale  B1 

9788416347902 Livre de l’élève 34,90 €

9788419236821 Livre Édition hybride* 38,90 €

9788416347919 Cahier d’exercices 19,90 €

À plus 5 version internationale  B2 

9788416657612 Livre de l’élève 34,90 €

9788419236838 Livre Édition hybride*** 38,90 €

9788416657629 Cahier d’exercices 19,90 €

***Édition hybride (hybride versie): het papieren boek + een code voor  
12 maanden toegang tot het digitale boek

À la une
Voor het voortgezet onderwijs 

À la une 1  A1 

9788417260866 Livre de l’élève 31,90 €

9788419236753 Livre Édition hybride*** 35,90 €

9788417260873 Cahier d’exercices 18,00 €

9788417260880 Guide pédagogique 25,00 €

À la une 2  A1/A2 

9788417260897 Livre de l’élève 31,90 €

9788419236760 Livre Édition hybride*** 35,90 €

9788417260903 Cahier d’exercices 18,00 €

9788417260910 Guide pédagogique 25,00 €

À la une 3  A2/B1 

9788417260927 Livre de l’élève 31,90 €

9788419236777 Livre Édition hybride*** 35,90 €

9788417260934 Cahier d’exercices 18,00 €

9788417260941 Guide pédagogique 25,00 €

À la une 4  B1 

9788417260958 Livre de l’élève 31,90 €

9788419236784 Livre Édition hybride*** 35,90 €

9788417260965 Cahier d’exercices 18,00 €

9788417260972 Guide pédagogique 25,00 €

***Édition hybride (hybride versie): het papieren boek + een code voor  
12 maanden toegang tot het digitale boek

Les Globe-trotteurs
Voor het voortgezet onderwijs 

Les Globe-trotteurs 1  A1.1 

9788411570107 Livre de l’élève 26,90 €

9788411570114 Livre Édition hybride*** 30,90 €

9788411570121 Cahier d’exercices 13,90 €

9788411570138 Guide pédagogique 27,90 €

Les Globe-trotteurs 2  A1.2 

9788411570145 Livre de l’élève 26,90 €

9788411570152 Livre Édition hybride*** 30,90 €

9788411570169 Cahier d’exercices 13,90 €

9788411570176 Guide pédagogique 27,90 €

Les Globe-trotteurs 3  A2.1 

9788411570183 Livre de l’élève 26,90 €
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9788411570190 Livre Édition hybride*** 30,90 €

9788411570206 Cahier d’exercices 13,90 €

9788411570213 Guide pédagogique 27,90 €

Les Globe-trotteurs 4  A2.2 

9788411570220 Livre de l’élève 26,90 €

9788411570237 Livre Édition hybride*** 30,90 €

9788411570244 Cahier d’exercices 13,90 €

9788411570251 Guide pédagogique 27,90 €

***Édition hybride (hybride versie): het papieren boek + een code voor  
12 maanden toegang tot het digitale boek

En route vers... 
le DELF scolaire et junior
Voorbereiding op toetsen 

En route vers... le DELF  A1  scolaire et junior

9788484436676 Livre 24,90 €

9788484436683 Guide pédagogique 13,90 €

En route vers... le DELF  A2  scolaire et junior

9788484436690 Livre 24,90 €

9788484436706 Guide pédagogique 13,90 €

En route vers... le DELF  B1  scolaire et junior

9788484437635 Livre 24,90 €

9788484437697 Guide pédagogique 13,90 €

La grammaire sans problème !
Grammaticaboek 

9788416273553 Grammaire  A1-A2 20,90 €

Leesboekjes
Manon

9788418032103 Manon - Échec au roi  A2 16,90 €

Planète ados

9788415640035 An Binh se rebelle  A2  12,90 €

9788484438915 Arrête ton cinéma, Tarek !  A2  12,90 €

24 heures...

9788418907524 24 heures à La Réunion  A1  12,90 €

9788417260767 24 heures à Bruxelles   A1 12,90 €

9788417260750 24 heures en Provence  A1 12,90 €

9788416657650 24 heures à Paris  A1 12,90 €

9788416657667 24 heures à Montréal  A1 12,90 €

9788416657674 24 heures en Bretagne  A1 12,90 €

Didactique
Nacholing van leerkrachten 

9788484435457 L’approche actionnelle dans  
l’enseignement des langues 30,90 €

9782356850775 Le web 2.0 en classe de langue 30,90 €

9788484439301 Le corps et la voix de l’enseignant 30,90 €

Duits

Fantastisch! Talenland
Voor het voortgezet onderwijs

Fantastisch! 1 Talenland  A1 

9789463250399 Kursbuch (T)H/V 35,90 €

9789463250405 Arbeitsbuch (T)H/V 22,90 €

9789463251686 Set combi* 41,00 €

8719689521608 Digitaal Kompas** 32,00 €

9789463250412 Lehrerhandbuch 19,90 €

Fantastisch! 2 Talenland  A2 

9789463250610 Kursbuch (T)H/V 35,90 €

9789463250627 Arbeitsbuch (T)H/V 22,90 €

8719689521929 Set combi* 41,00 €

8719689521936 Digitaal Kompas** 32,00 €

9789463250641 Lehrerhandbuch 19,90 €
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Fantastisch! 3 Talenland  A2-B1 

9789463250979 Kursbuch (T)H/V 35,90 €

9789463250986 Arbeitsbuch (T)H/V 22,90 €

8719689521943 Set combi* 41,00 €

8719689521950 Digitaal Kompas** 32,00 €

Aanschafmogelijkheden: 
 Verkoop van SET Combi’s
 Verhuur van boeken

*Set combi: tekstboek + werkboek + Kompas digitale toegang
**Digitaal Kompas: digitale toegang tekstboek/werkboek (1 jaar)

Leesboekjes

Detektiv Müller

9783126751070 Oktoberfest kriminell  A1-A2 12,99 €

Leo & Co.

9783126740791 Leichte Beute  A2-B1  12,99 €

9783126740807 Schöne Ferien  A2  12,99 €

9783126740821 Liebe im Mai  A2  12,99 €

Extra materiaal

9783126051491 Landeskunde für Jugendliche  A2/B1 12,99 €

9783125195738 Pictograma  A1-C1 33,99 €

Spaans

Reporteros Talenland
Voor het voortgezet onderwijs

Reporteros 1 Talenland  A1.1 

9789463250085 Libro del alumno 29,50 €

9789463250092 Cuaderno de ejercicios 24,50 €

8719689521783 Set combi* 41,00 €

8719689521813 Digitaal Kompas** 32,00 €

9789463250108 Libro del profesor 19,50 €

Reporteros 2 Talenland  A1.2 

9789463250139 Libro del alumno 29,50 €

9789463250146 Cuaderno de ejercicios 24,50 €

8719689521790 Set combi* 41,00 €

8719689521820 Digitaal Kompas** 32,00 €

9789463250153 Libro del profesor 19,50 €

Reporteros 3 Talenland  A2.1 

9789463250351 Libro del alumno 29,50 €

9789463250368 Cuaderno de ejercicios 24,50 €

8719689521806 Set combi* 41,00 €

8719689521837 Digitaal Kompas** 32,00 €

9789463250375 Libro del profesor 19,50 €

Aanschafmogelijkheden: 
 Verkoop van SET Combi’s
 Verhuur van boeken

*Set combi: tekstboek + werkboek + Kompas digitale toegang
**Digitaal Kompas: digitale toegang tekstboek/werkboek (1 jaar)

Reporteros internacionales
Voor het voortgezet onderwijs

Reporteros internacionales 1  A1 

9788416943760 Libro del alumno 21,90 €

9788419236395 Libro Edición híbrida*** 25,90 €

9788416943777 Cuaderno de ejercicios 12,90 €

Reporteros internacionales 2  A1-A2 

9788416943807 Libro del alumno 21,90 €

9788419236401 Libro Edición híbrida*** 25,90 €

9788416943814 Cuaderno de ejercicios 12,90 €

Reporteros internacionales 3  A2+ 

9788416943845 Libro del alumno 21,90 €

Al onze Set 
Combi's zijn te 

bestellen zonder 
verplichting van 
een meerjarig 

contract.

Al onze Set 
Combi's zijn te 

bestellen zonder 
verplichting van 
een meerjarig 

contract.
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9788419236418 Libro Edición híbrida*** 25,90 €

9788416943852 Cuaderno de ejercicios 12,90 €

***Édition hyrbide: le livre imprimé + un code d’accès de 12 mois 
à son environnement numérique complet

Gente joven
Voor het voortgezet onderwijs

Gente joven 1  A1.1 

9788415620754 Libro del alumno 23,90 €

9788415620761 Cuaderno de ejercicios 16,90 €

Gente joven 2  A1-A2 

9788415620877 Libro del alumno 23,90 €

9788415620884 Cuaderno de ejercicios 16,90 €

Gente joven 3  A2+ 

9788415846314 Libro del alumno 23,90 €

9788415846321 Cuaderno de ejercicios 16,90 €

Gente joven 4  B1.1 

9788416057214 Libro del alumno 23,90 €

9788416057221 Cuaderno de ejercicios 16,90 €

Las claves del 
DELE para escolares
Voorbereiding op toetsen

9788416347766 Las claves de DELE  A2/B1  para escolares 23,90 €

Cuadernos de gramática
Grammaticaboek

9788415620686 Cuaderno de gramática española  A1 21,90 €

9788415620693 Cuaderno de gramática española  A2 21,90 €

9788484434764 Cuaderno de gramática española  B1 21,90 €

9788484438588 Cuaderno de gramática española  A1-B1 21,90 €

Leesboekjes

Un día en...

9788416273492 Un día en Barcelona  A1 12,90 €

9788416273508 Un día en Madrid  A1 12,90 €

9788416273522 Un día en Málaga  A1 12,90 €

9788416273515 Un día en Salamanca  A1 12,90 €

9788416657445 Un día en Buenos Aires  A1 12,90 €

9788416657438 Un día en La Habana  A1 12,90 €

9788417260712 Un día en Bogotá  A1 12,90 €

Gael

9788484437420 Gael y la red de mentiras  A2 16,90 €

9788416657599 Gael y las sombras de la huida  A2 16,90 €

9788417249625 Gael y el arte de la traición  A2 16,90 €

Viajes fantásticos

9788418907555 Un viaje fantástico a Andalucía  A2 12,90 €

9788418907562 Un viaje fantástico a La Mancha  A2 12,90 €

9788411570008 Un viaje fantástico a la mitad del mundo  A2 12,90 €

9788411570015 Un viaje fantástico a Yucatán  A2 12,90 €

Didactique
Materiaal voor de lerarenopleiding 

9788418625312 Innovación y creatividad en el aula de 
español 31,90 €

9788418625329 Uso de corpus en la clase de ELE 31,90 €

9788418032172 La gestión del aula de español 31,90 €

9788417710828 La didáctica de lenguas de par en par 31,90 €

9788416347988 La formación del profesorado de español 31,90 €

9788416657421 Enseñar español a niños y adolescentes 31,90 €

9788416943883 Enseñar léxico en el aula de español 31,90 €

9788416943890 Enseñar gramática en el aula de español 31,90 €
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Engels

Bloggers Talenland
Voor het voortgezet onderwijs

Bloggers 1 Talenland  A1-A2 

9789463251716 Set combi* 34,00 €

8719689521646 Digitaal Kompas** 32,00 €

Aanschafmogelijkheden: 
 Verkoop van SET Combi’s
 Verhuur van boeken

*Set combi: tekstboek + werkboek + Kompas digitale toegang
**Digitaal Kompas: digitale toegang tekstboek/werkboek (1 jaar)

Bloggers 2 Talenland  A2 

9789463251051 Student’s book 30,90 €

9789463251068 Workbook 15,90 €

9789463251082 Teacher’s book 19,50 €

Bloggers 3 Talenland  A2/B1 

9789463251396 Student’s book 30,90 €

9789463251402 Workbook 15,90 €

9789463251426 Teacher’s book 19,50 €

Leesboekjes

Mystery and Horror Classics

9780230037465 Seven Stories of Mystery and Horror 12,99 €

9780230030343 The Phantom of the Opera 12,99 €

9780230030435 Frankenstein 12,99 €

9780230035119 The Legends of Sleepy Hollow  
and Rip Van Winkle 12,99 €

9780230029248 The Hound of the Baskervilles 12,99 €

Waar kunt u  
onze boeken vinden?
Al onze uitgaven zijn beschikbaar  
op www.talenland.nl en via o.a. 

Bol www.bol.com/nl 
Libris www.libris.nl
Studystore www.studystore.nl

Van dijk www.vandijk.nl
Iddink www.iddink.nl
Osingadejong www.osingadejong.nl

Talenland - Catalogus Voortgezet Onderwijs 2023 © credits - Redactie: Selinde Winter, 
Suzanne Keller, en Charline Menu - Grafisch ontwerp, opmaak en omslag: Charline Menu  
Foto's - blz. 9: MUCEM Marseille © Manuel - stock.adobe.com / blz. 17: Berlin Treptow 
an der Spree © Katja Xenikis - stock.adobe.com / blz. 23: The Guggenheim Museum 
in Bilbao © saiko3p - stock.adobe.com / blz. 31: Golden Gate Bridge at sunset, San 
Francisco, California, USA © JFL Photography - stock.adobe.com

Al onze Set 
Combi's zijn te 

bestellen zonder 
verplichting van 
een meerjarig 

contract.

nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste 
uitgaven en nascholingsactiviteiten? Schrijf u 
dan in voor onze nieuwsbrief.

http://www.talenland.nl
https://www.talenland.nl/newsletter/
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