
Schema vreemde taal leren in 3 maanden 

 
*Op de 91e dag nam ik rust ter voorbereiding van de TCF op de 92e dag.  

Wanneer (91 dagen)* Wat (per dag) Hoe  

Week 1 (3 uur per dag) Uitspraak (60 min.) 
Grammatica (60 min.) 
Woordenschat (60 min.) 

Lyricstraining, MimicMethod 
Duolingo 
Anki (freq. Lijst) 

Week 2 (3 uur per dag) Conversatie (60 min.) 
Grammatica (60 min.) 
Woordenschat (60 min.) 

iTalki 
Duolingo 
Anki (freq. Lijst) 

Week 3 (3 uur per dag) Conversatie (60 min.)  
Grammatica (45 min.) 
Woordenschat (30 min.) 
Uitspraak (45 min.)  

iTalki 
Duolingo 
Anki (freq. Lijst) 
Lyricstraining, MimicMethod 

Week 4 (3 uur per dag) Conversatie (60 min.)  
Grammatica (45 min.) 
Woordenschat (30 min.) 
Uitspraak (45 min.)  

iTalki 
Duolingo 
Anki (freq. Lijst) 
Lyricstraining, MimicMethod 

Week 5 (3 uur per dag) Conversatie (60 min.)  
Grammatica (20 min.) 
Woordenschat (20 min.) 
Luisteren (20 min.) 
Schrijven (30min.) 
Lezen (30 min.) 

iTalki 
Duolingo 
Anki (gepersonaliseerde lijst) 
TV5Monde 
iTalki 
Fictie  

Week 6 (3 uur per dag) Conversatie (60 min.)  
Woordenschat (30 min.) 
Luisteren (30 min.) 
Schrijven (30min.) 
Lezen (30 min.) 

iTalki 
Anki (gepersonaliseerde lijst) 
TV5Monde 
iTalki 
Fictie  

Week 7 (3 uur per dag) Conversatie (60 min.)  
Woordenschat (30 min.) 
Luisteren (30 min.) 
Lezen (60 min.) 

iTalki 
Anki (gepersonaliseerde lijst) 
TV5Monde 
Fictie 

Week 8(3 uur per dag) Conversatie (60 min.)  
Woordenschat (30 min.) 
Luisteren (20 min.) 
Schrijven (20 min.) 
Lezen (45 min.) 

iTalki 
Anki (gepersonaliseerde lijst) 
Oefenexamens 
iTalki 
Fictie 

Week 9 (1 uur per dag) Conversatie (60 min.)  
Grammatica (20 min.) 
Woordenschat (20 min.) 
Luisteren (20 min.) 
Schrijven (30min.) 
Lezen (30 min.) 

iTalki 
Duolingo 
Anki (gepersonaliseerde lijst) 
TV5Monde 
iTalki 
Fictie 

Week 10 (1 uur per dag) Lezen (45 min.) 
Woordenschat (15 min.) 

Artikelen (Readlang) 
Anki (gepersonaliseerde lijst) 

Week 11 (1 uur per dag) Conversatie (30 min.) 
Luisteren (30 min) 

iTalki 
Oefenexamens 

Week 12 (1 uur per dag) Testsimulaties (60 min.) Vrienden, Oefenexamens 

Week 13 (1 uur per dag) Testsimulaties (60 min.) Vrienden, Oefenexamens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


