
Dit boekje gaat over slim en veilig 
kopen, reclame en besparen.

Succes!

Slim kopen

1F 3



Katern 1F 3, Slim kopen
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 3

Taaltaken: 
-  een verhaal lezen
-  een blog op internet lezen
-  een enquête invullen 
-  kassabonnen lezen
-  iets bestellen op internet
-  reclamefolders lezen
-  een blog schrijven
-  een mening lezen
-  een klachtenformulier invullen
-  een garantiebewijs lezen
-  een gesprek voeren
-  een woordspel doen
 

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. 
Daarin staan aanwijzingen bij sommige opdrachten en uitleg over de opbouw van het boekje.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.
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Katern 1F 3, Slim kopen
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 

VOORUITKIJKEN

Bespreek de afbeelding.     

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal  p. 4

  2 een blog op internet lezen - Balen!   p. 5

 3 een enquete invullen - Hoe ga jij om met geld?   p. 6

 4 kassabonnen lezen - Ruilen binnen 8 dagen   p. 8

 5 iets bestellen op internet - Online kopen   p. 10

 6 reclamefolders lezen - Kijk en vergelijk   p. 12

 7 een blog schrijven - Miskoop van het jaar   p. 14

 8 een mening lezen - Kopen op afbetaling   p. 16

 9 een klachtenformulier invullen - Nu al kapot   p. 18

 10 een garantiebewijs lezen - Mijn nieuwe wasmachine p. 20

 11 een gesprek voeren - Tips over geld uitgeven   p. 21

 12 een woordspel doen - Een puzzel   p. 22
  

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.
UITVOEREN

-  Heb je deze of vorige 
week nog iets gekocht 
van meer dan € 25,-? 

-  Wat was dat? En waar 
heb je het gekocht? 

-  Wil je binnenkort iets 
kopen van meer dan 

 € 25,-? 
-  Wat wil je kopen? En waar 

ga je dat kopen?
-  Hou je van winkelen?
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UITVOEREN

1  Schrijven: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1A
Soms koop je iets en ben je heel blij.
Soms koop je iets, maar heb je later spijt.
Welke aankoop maakte je blij? Of van welke 
aankoop had je spijt?
Vertel daarover en schrijf daarna je verhaal 
op.

OPDRACHT 1B
Lees je eigen verhaal stil na voor jezelf. 
Bespreek daarna je verhaal samen.

-  Wat was het?
-  Waar kocht je het?
-  Waarom kocht je het?
-  Heb je het nog? Wat is ermee gebeurd?
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2 Lezen: Balen!

OPDRACHT 2A  
1  Bekijk de afbeelding. 
 Wie heeft de tekst geschreven?
2  Lees de eerste zin van de tekst.
 Wanneer zeg je: ‘Ik moet even mijn ei kwijt’ ?

OPDRACHT 2B
Lees de tekst stil voor jezelf.
Vertel het verhaal na, in een paar zinnen.

OPDRACHT 2C
-  Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt?
-  Wat heb je gedaan?
-  Heb je geld teruggekregen?
Vertel erover.

Melissa

http://www.forum.nl forum

forum.nl
Home  |  Forum  |  Onderwerpen  |  Inloggen  |  Info  |  Faq

Ik moet even mijn ei kwijt …
Ik heb vorige week voor € 200,- kleren gekocht. Nu kom ik deze week weer in de 
winkel, is alles 30% afgeprijsd! Ik baal echt verschrikkelijk.
Ze zeggen dat je het verschil terug kan krijgen, maar daar geloof ik niks van.
Ik heb nog wel het bonnetje. Weet je wat?
Ik ga de kleren terugbrengen en dan koop ik ze daarna weer mèt korting.
...

Vanochtend ben ik naar de winkel gegaan en ... het is gelukt. ☺

Melissa

reageer nieuw onderwerp

Melissa

Balen!
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3 Schrijven: Hoe ga jij om met geld? 

OPDRACHT 3A 
Bekijk de afbeelding.
Lees de titel. 
Wat is jouw antwoord op de vraag in de titel?

1.  Ik vind het belangrijk om te sparen. 
 En dat doe ik ook.
0  Ja, ik spaar regelmatig.(1)
0 Ik spaar soms. (2)
0  Nee, ik spaar niet. (3)

2. Ik weet precies waaraan ik mijn geld 
 uitgeef. Ik let goed op.
0  Ja, dat klopt. (1)
0  Soms let ik op, soms niet.(2)
0  Nee, ik let niet goed op. (3)

3  Ik vraag vaak aan mezelf: heb ik dit echt 
 nodig? Moet ik het kopen?
0  Ja, ik stel mezelf die vraag vaak. (1)
0  Die vraag stel ik soms. (2)
0  Nee, ik vraag mezelf nooit iets. Ik koop 
 gewoon. (3)

4.  Ik probeer zo weinig mogelijk geld uit te 
 even.
0  Ja, dat klopt. (1)
0 Soms probeer ik dat .(2)
0  Nee, dat probeer ik niet. (3)

Hoe ga jij om met geld? 

 Ik kan slecht met geld omgaan.
 Ja, dat klopt.(3)
0  Soms (2)
0  Nee, ik kan goed met geld omgaan. (1)

 Ik vind het prima om geld te lenen.
  Ja, lenen is gemakkelijk.(3) 
0  Soms leen ik geld. (2)
0  Nee, ik leen nooit. (1)

 Ik geef alleen uit wat ik kan uitgeven. 
 Ik maak geen schulden.
0  Dat klopt. (1)
0  Ik heb soms schulden, maar nooit lang. (2)
0  Ik heb vaak schulden. (3)

8.  Ben je een spaarder, spender of afweger? 
 Wat denk je? En waarom denk je dat?

Lees de uitspraken. 
Wat vind jij? 
Welk antwoord past bij jou?

Bij elk antwoord staat een cijfer. 
Tel de cijfers van jouw antwoorden bij elkaar op. 

De uitspraken:

Wat voor type ben jij?
Een spaarder: iemand die weinig geld uitgeeft en spaart?

Een spender: iemand die graag geld uitgeeft?

Een afweger: iemand die lang nadenkt en dan iets koopt?

Bron: Nibud

1

2

3

4

5

6

7

8
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OPDRACHT 3B 
Lees samen de enquête. 
Vertel wat je bij vraag 8 wilt opschrijven.
Vul dan de rest van de enquête in.

OPDRACHT 3C
Lees de enquête stil na voor jezelf. 
Heb je alles ingevuld?
Bespreek daarna samen je enquête.

OPDRACHT 3D
Reken jouw uitslag uit.
Lees de uitslag van de enquête.
Welk type ben jij?
Klopt dat met je antwoord op vraag 8 van opdracht 3A?

Hoe ga jij om met geld? 

De spaarder

7 - 10 punten

Uitslag enquête 

Bron: Nibud

Je geeft weinig geld uit.
Meestal heb je wel wat 
spaargeld. Je hebt nooit 
schulden.

De afweger

11 - 15 punten

Je denkt na over geld 
uitgeven. 
Je hebt meestal wel een 
beetje spaargeld en geen 
schulden.

De spender

16 - 21 punten

Je geeft graag geld uit.
Je hebt meestal geen 
spaargeld, maar wel 
schulden.
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4 Lezen: Ruilen binnen 8 dagen  

OPDRACHT 4A 
Bekijk het artikel.
Wat is het belangrijkste woord in het artikel? Kruis aan.

 bankafschrift
 kassabon
 ruilen

Hoe weet je dat? 

http://www.consument.com kassabonnen

Ruilen binnen 8 dagen
Als je iets koopt, krijg je een kassabon. Met de kassabon kun je je artikel ruilen. Meestal is de kassabon 
ook een garantiebewijs. Die kassabon moet je dus goed bewaren. Maar hoe? Wist je dat kassabonnen 
steeds lichter worden? Je kunt na een tijd de cijfers en letters niet meer goed lezen. 

consument.com
home  |  klachten  |  contact  |  inloggen

ALDO
Altijd goed!

Prinsenstraat 8
8900 AB Giethoorn

Datum: 07-04-2015  Tijd: 14.45 
Kassa: 1               Verkoper: Sonja 

Bon: 678.456.32
Aant Omschrijving P/stuk Bedrag
--------------------------------------
2 Stofzuigerzakken 3,89 7,78
1 Stofzuiger 79,89 79,89
--------------------------------------
3 Totaal  87,67
 BTW 21%  18,41
--------------------------------------
Totaal:   € 106,08
--------------------------------------

ALDO
Niet goed? Geld terug!

Binnen 30 dagen met kassabon en in de 
originele verpakking

LEON
verrassend voordelig!

Ketelstraat 18
4500 FG Hoorn

Datum: 07-04-2015       Tijd: 14.45 
Bon: 978.445.31
U bent geholpen door Zeynep

Artikelen    Euro
67543 Kaarsen     4,98
6529 steelpan  15,98
9987 theedoeken 2x   4,48
-----------------------------------
Totaal     25,44
BTW 21%       5,34
-----------------------------------
Totaal:     € 30,78
-----------------------------------

LEON
Dank u en tot ziens!
Ruilen binnen 8 dagen

Tips voor het bewaren van kassabonnen:
• Print, kopieer of scan de kassabon.
• Bewaar de bon in een koele donkere ruimte.
• Bewaar de bon niet in plastic hoesjes en 
 portemonnees van leer. 

Bankafschrift
Als je je kassabon toch kwijt bent, kijk dan op je 
bankafschriften.
Wat moet erbij staan?
• de datum dat je het gekocht hebt
• het bedrag
• de winkel waar je het gekocht hebt
• informatie over het artikel
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OPDRACHT 4B 
Bekijk de kassabonnen in het artikel.
Vul de tabel in.

kassabon 1 kassabon 2

Hoe lang kun je het artikel 
ruilen?

Hoe moet je het artikel 
ruilen?

Kun je ook je geld 
terugkrijgen?

OPDRACHT 4C 
1  Lees het eerste stukje tekst.
 -  Waarom moet je kassabonnen goed bewaren?
    Wijs het antwoord in de tekst aan.
2  Lees de tips.
 -  Wat vind je van de tips? Zijn ze nieuw voor je?
3  Lees het laatste stukje van het artikel.
 -  Wat kun je gebruiken als je je kassabon kwijt bent?
 -  Wat moet daar op staan?
    Wijs het antwoord in de tekst aan.

OPDRACHT 4D 
Bekijk een eigen kassabon.
Bespreek samen wat er op de kassabon staat.
 

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Online kopen

OPDRACHT 5A 
Bekijk het formulier.
Waar gebruik je dit formulier voor?

http://www.consument.com kassabonnen

Ik ben al klant: 
Inloggen:

E-mailadres* 

Wachtwoord* 

Wachtwoord vergeten? 

BCB Klantenservice: 0700-077

Persoonlijke 
gegevens

1 2 3 4
1. Winkelwagen 2. Persoonlijke gegegevens 3. Bezorgen 4. Betalen

Winkelwagen 

Artikel: staafmixer
bedrag: € 29,95
verzendkosten: €   6,75

Totaal: €  36,70

Mijn account aanmaken:
Aanhef*                                            Meneer          Mevrouw 

Voornaam*  

Achternaam*  

Straatnaam en huisnummer* 

Toevoeging  

Postcode*  

Plaatsnaam*   

Land  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

E-mailadres*  

Wachtwoord* 

Wachtwoord herhalen*  
  

Minimaal 8 tekens lang
Wachtwoord en e-mailadres mogen niet identiek zijn
Maximaal 3 dezelfde letters en/of tekens achter elkaar
Maximaal 4 dezelfde cijfers achter elkaar
Minimaal 1 letter

De met een * gemarkeerde velden moeten ingevuld worden.
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 5B 
Bekijk samen het formulier.
Stel vragen als je iets niet begrijpt.
Vul het formulier in.

OPDRACHT 5C
Lees je formulier stil na voor jezelf. 
Heb je alles ingevuld?
Bespreek daarna samen je formulier.

OPDRACHT 5D
Vul ook een formulier op een website in.
Ga dan niet verder met de stap ‘Betalen’.
Bespreek samen wat goed gaat en wat je moeilijk vindt.
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6 Lezen: Kijk en vergelijk

OPDRACHT 6A  
Bekijk de afbeelding.
Krijg jij vaak reclamefolders in de bus?
Bekijk je de folders wel eens?
Heb je wel eens iets gekocht, omdat je het in een folder zag?

Koffeo Piccolo 
KP1000
watertank 0,6 liter
heerlijke koffie voor 
een klein prijsje
Adviesprijs € 55,79
Onze prijs € 49,95

B L E K K E R

VOORDEELKNALLER
Gratis naar de film!
Bij aankoop van een Koffeo koffiezetapparaat.
Maximaal één kaartje per persoon.

Duo-pak koffie (2 x 500 gr)

Adviesprijs € 9,95 nu 

Koop nu een Koffeo met 50% korting
(bij inlevering van uw oude apparaat)

€ 4,50

50% KASSAKORTING

€ 24,98

Koffeo Thermos 
KM1208
watertank 0,8 liter
met thermoskan
Adviesprijs € 75,70
Onze prijs € 69,95

50% KASSAKORTING

€ 34,98

Koffeo Good morning 
KD1220
watertank 1,0 liter
met handige timer
Adviesprijs € 99,00
Onze prijs € 89,00

50% KASSAKORTING

€ 44,50

Koffeo Espresso 
KL1110
watertank 1,0 liter
luxe espresso in een 
handomdraai
Adviesprijs € 134,95
Onze prijs € 129,95

50% KASSAKORTING

€ 64,98

ACTIE
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mijn aantekeningen

Kijk naar:
- woorden en zinnen
- dikke en dunne letters 
- grote en kleine cijfers 
- foto’s
- kleuren
- wat het kost

OPDRACHT 6B  
In een reclamefolder probeert de winkel iets aan jou te 
verkopen.
Ze gebruiken trucs. 
Welke trucs zie jij? Wijs ze aan. 

OPDRACHT 6C
Je ziet ook een actie.
Wat is de actie in deze folder?
Waarom hebben winkels vaak acties?

OPDRACHT 6D 
Neem een reclamefolder van thuis mee.
Bekijk samen de folder.
Bespreek woorden die je moeilijk vindt.

Welke trucs zie je?
Maak een lijstje.

Welke trucs werken bij jou?
Bespreek dit samen.
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7 Schrijven: Miskoop van het jaar  

OPDRACHT 7A
Bekijk de tekst.
Wat is een ‘miskoop’?

OPDRACHT 7B
Wat was jouw miskoop dit jaar?
Schrijf een blog net als Sander en Tracy.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

-  Van welke aankoop heb je spijt?
-  Waarom is het een miskoop?
-  Hoeveel kostte het?
-  Wat heb je met de miskoop gedaan?

http://www.miskoopvanhetjaar.nl miskoop van het jaar

miskoop van het jaar
Home  |  Forum  |  Onderwerpen  |  Inloggen  |  Info  |  Faq

Mijn miskoop was een abonnement op de sportschool. Ik zit er nu twee jaar 
aan vast! Ik ben er deze maand misschien 2 keer geweest, want ik vind het 
saai en veel te druk. Zonde van mijn geld!
Sander

reageer nieuw onderwerp

Sander

Mijn miskoop van het jaar was een paar schoenen met veel te hoge hakken. 
Ja, ik vond dat ik mee moest doen met de mode. Maar... ik kan er helemaal 
niet goed op lopen. Ik ben zelfs gevallen! Ik doe ze dus nooit aan en heb veel 
spijt van die 60 euro!
TracyTracy

Mijn Miskoop
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OPDRACHT 7C 
Lees je blog stil na voor jezelf. 
Staan de antwoorden op de vragen erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je blog.

Is je blog duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Kopen op afbetaling 

OPDRACHT 8A  
Bekijk de afbeelding.
Lees de laatste zin boven de naam.
Wat vindt Nesrin Kurt? Kruis aan.

 Kopen op afbetaling is een goed idee.
 Kopen op afbetaling is een slecht idee.

Winkels willen je graag iets op afbetaling laten kopen. Dat 
noemen ze dan kopen met ‘betaalgemak’. Ze vertellen er 
meestal niet bij dat dat extra geld kost!  

Bijvoorbeeld:
Je koopt een dure tv van € 1000,- op afbetaling. Je kunt dan 
kiezen hoeveel je per maand afbetaalt. 

Kopen op afbetaling

Je ziet het: Hoe minder je per maand betaalt, hoe meer je 
uiteindelijk moet betalen.

Natuurlijk is het fijn om meteen iets mee naar huis te 
nemen, ook al kun je het niet betalen. Toch zou ik het niet 
doen. Misschien ga je nog meer kopen, want je merkt bijna 
niet dat het geld kost. Je kunt beter eerst sparen en het 
dan pas kopen. 
Nesrin Kurt

aankoopbedrag rente termijnbedrag aantal  totaal 
  per maand maanden betaald

€ 1.000,00 11,9 % € 25,99 48 € 1.247,50

€ 1.000,00 9,9 % € 32,02 36 € 1.152,80

€ 1.000,00 6,9 % € 44,63 24 € 1.071,18

€ 1.000,00 4,9 % € 85,51 12 € 1.026,15
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OPDRACHT 8B 
1  Lees het eerste stukje tekst.
  ‘Kopen met betaalgemak’ is niet hetzelfde als ‘kopen op afbetaling’
 Probeer dit uit te leggen.
2  Bekijk de tabel. Lees de zin onder de tabel.
 Bespreek samen de tabel. 
3  Lees het laatste stukje tekst.
 In welke zin staat het advies van Nesrin Kurt? Wijs het in de tekst aan.

OPDRACHT 8C
Bespreek het samen.
-  Klopt jouw antwoord in opdracht 8A?
-  Heb jij wel eens iets op afbetaling gekocht?
 Wat was dat en hoeveel heb je meer betaald?
 Of: Waarom heb je nooit iets op afbetaling gekocht?
-  Welk advies geef jij over kopen op afbetaling?

OPDRACHT 8D
Bedenk samen alle voordelen en nadelen van op afbetaling kopen. Maak een lijstje.
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9  Schrijven: Nu al kapot

OPDRACHT 9A 
Bekijk het formulier.
Heb jij wel eens een formulier ingevuld over 
een klacht?

-  Om wat voor artikel ging het? 
-  Wat was er niet goed aan? 
-  Wat is er met de klacht gedaan?
-  Of: Waarom heb je niet geklaagd?

Uw gegevens: 

Naam: 

Adres:  Huisnummer:  Toevoeging:

Postcode:  Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Bankrekening: 

Gegevens artikel:

Artikel: 

Aankoopdatum:

Aankoopbedrag:

Winkel:

Adres / Plaats:

Klacht:

Geef een korte omschrijving van uw klacht.

Gewenste vervolgactie:

Wat wilt u dat wij voor u doen? Geef een korte omschrijving.

Handtekening en datum:

Handtekening Datum

Klachtenformulier 
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OPDRACHT 9B 
Vul het klachtenformulier in. Kies één van de 3 artikelen:
-  een kapot apparaat bij jou thuis
-  het artikel uit opdracht 9A
-  de nieuwe stofzuiger van Ilona

                                                         
mijn aantekeningen

De nieuwe stofzuiger van Ilona
Aankoopdatum: 16 maart 20…. (vul zelf een jaartal in)
Bedrag: € 79,- 
Winkel: BCC, Essenstraat 2A in Deventer.
Probleem:  Eerste gebruik > een knal > stofzuiger kapot. 

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 9C 
Lees je formulier stil na voor jezelf. 
Heb je alles ingevuld?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je formulier.
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10 Lezen: Mijn nieuwe wasmachine

OPDRACHT 10A
Bekijk de afbeelding.
De folder is van het bedrijf ‘Witgoed Twello’.
Wat is witgoed? Geef voorbeelden.

OPDRACHT 10B 
In de folder staan gekleurde zinnen.
1  Waarom zijn ze gekleurd, denk je? 
2  In de gekleurde zinnen staat telkens het woord ‘dit’.
   Wat betekent ‘dit’ in elke zin? Waar hoort het bij?
   Lees telkens de zin voor de gekleurde zin.
   Bespreek de betekenis van ‘dit’.

OPDRACHT 10C
Wat heb jij meegemaakt met garantie op een artikel?
Heb je wel eens extra lange garantie gekocht?
Vertel erover.

Degelijke garantie

Thuisbezorgservice

Dagelijks nieuwe aanbiedingen

WITGOED TWELLO
Onze garantievoorwaarden:

Omruilgarantie
Op elk apparaat dat wij verkopen geven wij 
standaard 1 maand omruilgarantie. Dit is ook 
mogelijk tot een jaar na aankoop tegen een klein 
bedrag. Wat bedoelen wij met omruilgarantie? Stel 
dat er iets kapotgaat aan een gekocht apparaat na 
3 weken, dan heeft u dus gewoon garantie. Dat 
betekent dat wij eerst proberen de machine te 
repareren. Als dat niet lukt, heeft u recht op een 
apparaat in dezelfde prijsklasse.

Garantie na 1 jaar tot 3 jaar na aankoop
Stel dat uw apparaat kapotgaat. Ook dan kunt u 
nog bij ons terecht. U betaalt dan geen 
voorrijkosten. U betaalt alleen voor het onderdeel 
dat vervangen moet worden. Dit geldt overigens 
alleen voor klanten. Wij zijn geen reparatiebedrijf. 

Garantie na 3 jaar
U kunt extra lange garantie op uw apparaat kopen. 
De kosten hangen af van uw aankoopbedrag. U 
moet de extra lange garantie wel aanvragen op de 
aankoopdatum. Op een later tijdstip is dit niet meer 
mogelijk. Vraag de verkoper naar de kosten. 

Bezorgvoorwaarden
Een bij ons besteld artikel, kan bij u thuis worden 
bezorgd, op elk adres in Nederland. We bezorgen 
alleen op de begane grond.
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11 Spreken: Tips over geld uitgeven

OPDRACHT 11A 
Voer een gesprek over geld uitgeven. Hoe 
heb je controle over je geld?
Geef elkaar tips.

-  Waar geef je het meeste geld aan uit, denk 
je?

-  Waar kun je minder aan uitgeven, denk je?
-  Hoe kun je geld sparen?
-  Hoe zorg je ervoor dat je geen schulden 

maakt?

OPDRACHT 11B 
Bespreek de opdracht samen na.
Hoe ging het gesprek?
-  Luisterden jullie naar elkaar?
-  Heeft iedereen iets gezegd?
-  Bleven jullie bij het onderwerp? 

                                                         
mijn aantekeningen

Aan het einde 

van mijn geld

houd ik altijd 

een stuk 

maand over.
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12 Woorden: Een puzzel

OPDRACHT 12  
Maak de puzzel.
Welk woord staat er van boven naar beneden?

1

2

3

4

5

6

7

K

1  Iets dat je hebt gekocht, maar daar heb je later spijt van.
2  Iemand die in een winkel werkt.
3  Als je iets koopt en je krijgt er ... op, wordt het gratis gemaakt als het kapotgaat.
4  Iets kopen wat je later pas krijgt.
5  Als een winkel je goed helpt, dan geeft de winkel goede ...
6  Dat ben je als je iets koopt.
7  Als je niks hoeft te betalen is het ...
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TERUGKIJKEN

Kijk terug naar het begin van het boekje.
Blader nog eens door het boekje. 

Bespreek samen: 
- Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
-  Welke nieuwe woorden vind je belangrijk? 
 Vul de woordenlijst in je Taalmap aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? Bespreek met je begeleider:
-  welke oefeningen je nog kunt maken; 
-  welke boekjes je kunt lezen.

                                                         
mijn aantekeningen
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat 
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van 
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke 
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje ge-
oefend kunnen worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke op-
drachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer 
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een 
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen 
oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of 
woordenschat. In de Taalhulp vindt u een hele reeks 
Taalkaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en 
oefensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer 
de Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment 
het meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelne-
mer vervolgens opnemen in zijn Taalmap. (We gaan ervan 
uit dat de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij 
eigen lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel 
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en 
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproble-
men van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeel-
den hoe u feedback kunt geven op een schrijftekst van 
een deelnemer.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende 
activiteiten, zoals: 
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
-  bespreken van de schrijfproducten
-  werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de 
 Taalhulp
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 

uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dage-
lijks leven of het werk van een deelnemer.

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van thuis of werk teksten of 
formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen be-
langrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde 
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak 
heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoorbeeld 
denken aan folders met aanbiedingen, garantiebewijzen 
van artikelen die de deelnemer onlangs kocht etc.
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter. 

ICOON 
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon . Dit 
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de 
begeleider te vinden zijn.  

MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moei-
lijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of 
zinnen op te schrijven etc. 

VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt. 
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die 
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 2A
‘Ik moet even mijn ei kwijt’ betekent: ik moet even iets 
vertellen. Vaak zeg je zoiets als je wat hebt meegemaakt 
en dat graag wilt delen. 
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OPDRACHT 3A
Houd de oriënterende vraag rond het koopgedrag van 
de deelnemer kort. In de volgende opdrachten komt dit 
uitgebreider terug.

OPDRACHT 3B
Neem eerst de enquête samen door, en laat de deelnemer 
daarna de enquête zelfstandig invullen, beginnend bij 
vraag 8. In vraag 8 schat hij zichzelf eerst in. Of dat klopt, 
blijkt later. Licht de drie soorten types (spaarder, spender 
of afweger) eventueel nog verder toe met een voorbeeld. 
Spreekopdracht 11 sluit goed aan op deze opdracht.

OPDRACHT 4A
Het woord kassabon; dat komt het vaakst voor in de tekst 
en staat op de afbeelding

OPDRACHT 4B
Bij de tweede vraag in de tabel gaat het om de voorwaar-
den, zoals bijvoorbeeld dat het artikel nog in de originele 
verpakking moet zitten.

OPDRACHT 4C
Neem het artikel samen door. Het artikel bestaat uit 3 
alinea’s. Bij elke alinea is een vraag. Licht eventueel de 
volgende woorden toe: garantiebewijs en bankafschrift. 
Laat zien dat de woorden samenstellingen zijn (zonder de 
term te benoemen). 

OPDRACHT 5A
Uiteraard kunt u de deelnemer ook meteen online iets 
laten bestellen tot aan de stap ‘betalen’ of u oefent eerst 
met deze opdracht en laat het online nog eens doen.

OPDRACHT 5B
Neem het bestelformulier samen door. Sta bijvoorbeeld 
stil bij:
-  het aankruisen voor het ontvangen van nieuwsbrieven 

en aanbiedingen. 
-  dat je niet verplicht bent om een telefoonnummer in te 

vullen.
Leg ook uit dat het niet verplicht is om een een account 
aan te maken. Je kunt ook eenmalig iets bestellen. Op dit 
formulier is dit niet aangegeven om het formulier over-
zichtellijk te houden.
Laat de deelnemer het formulier vervolgens zelfstandig 
invullen. 

OPDRACHT 6A
Deze eerste opdracht is bedoeld als oriënterende op-
dracht om erachter te komen of de deelnemer reclame-
folders ontvangt en leest en of het koopgedrag door de 
folders beïnvloed wordt. Zo kunt u inschatten hoe bewust 
de deelnemer zich als consument gedraagt. Stel u neu-
traal op, om een belerende houding te vermijden.

OPDRACHT 6B
Bespreek samen welke ‘verleidingstrucs’ winkels gebrui-
ken om de klant meer te laten kopen dan hij van plan was. 
Denk aan:

-  van …. voor.
-  Op = Op of Zolang de voorraad strekt 
-  De tweede voor de halve prijs
-  20% korting
-  Drie voor de prijs van twee
Ook in de opmaak zie je dat: schreeuwerige letters, groter 
en kleiner, keurmerk, prijzen altijd eindigend op 99 cent, 
felle kleuren, aantrekkelijke foto’s enz.
Bespreek of de deelnemer zich vaak laat verleiden of niet. 
Opdracht 11 gaat ook over koopgedrag en bestedingspa-
tronen.

(Voor opdracht 7 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 8A
Besteed aandacht aan de term ‘kopen op afbetaling’, zo-
dat u zeker weet dat de betekenis duidelijk is.

OPDRACHT 8B
‘Kopen met betaalgemak’ is niet hetzelfde als ‘kopen op 
afbetaling’: Je betaalt gemakkelijk, maar dan komt de pijn 
van afbetalen met rente. Dat lees je in zin 3 en de rest van 
de tekst
Maak de deelnemer erop attent dat meningen in teksten 
vaak aan het begin of eind van een tekst worden gegeven.

OPDRACHT 9A
Bespreek de eigen ervaringen van de deelnemer met 
afhandelingen van klachten. Maak gebruik van de vragen 
in de ballon.

OPDRACHT 9B
Bespreek de klacht van de deelnemer zelf (verdient de 
voorkeur) of gebruik de case van Ilona. Denk aan: 
-  binnen/buiten garantietermijn?
-  onderdeel kapot of alles?
-  repareren of geld terug of nieuw apparaat?

OPDRACHT 9C
Wijs nog op de site www.klachtenkompas.nl van de Con-
sumentenbond die ondersteuning biedt bij het indienen 
van klachten.

OPDRACHT 10B
Laat u niet verleiden om de hele tekst door te nemen. 
Ontdek samen dat belangrijke zinnen in een tekst vaak 
anders worden vormgegeven. Beperk u vervolgens tot het 
zoeken naar de betekenis van het verwijswoord ‘dit’. Het 
gaat erom dat de deelnemer ontdekt dat de betekenis 
van een verwijswoord vaak ervoor (in deze tekst) of erna 
wordt uitgelegd. 

OPDRACHT 11A
Werk bij voorkeur in een groepje. Ga in gesprek met 
elkaar aan de hand van de vragen in de ballon. Houd er re-
kening mee dat ‘geld’ een beladen onderwerp kan zijn. Be-
waak de privacy van deelnemers tijdens het gesprek. Vat 
regelmatig samen en wijs deelnemers erop als ze niet naar 
een ander luisteren of een ander niet laten uitspreken.
Eventueel kunt u voorafgaand opdracht 3 laten maken, 
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waarin de deelnemer een enquête over mgaan met geld 
invult. 

OPDRACHT 11B
Ga in de nabespreking in op de inhoud, maar ook op het 
proces. Hoe verliep het gesprek? Werd er geluisterd naar 
elkaar? Kwam iedereen aan bod? Bleef ieder bij het onder-
werp? Formuleer eventueel samen wat er bij een volgend 
gesprek zeker weer of juist niet moet gebeuren.

OPDRACHT 12
Oplossing van de puzzel: korting (miskoop, verkoper, 
garantie, bestellen, service, klant, gratis).

ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het 
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de be-
geleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de 
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven. 
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de op-
dracht in een denkballon een paar hulpvragen. De op-
dracht kan hiermee voorbereid worden door samen over 
het onderwerp en de vragen te praten. 

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema: 
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuws-
berichtje of een verhaal dat past bij het thema. 
Daarbij staat een lichte verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

VANAF OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling 
van lezen en schrijven. 

LEESOPDRACHTEN
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën 
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen 
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt, hangt onder 
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg 
de instructie bij de opdrachten; dan komen de verschillen-
de leesstrategieën vanzelf aan bod.

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud 
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden 
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil 
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daar-
voor geldt de volgende algemene leidraad:
1. Begin altijd met een compliment.

2. Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat 
goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.

3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element 
of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taal-
hulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

4. Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten 
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een vol-
gende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een 
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die 
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende 
opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig 
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenko-
men. De tekst is dus in de meeste gevallen boven het 
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie, 
het vlot inschatten om wat voor soort tekst het gaat etc. 
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus niet 
intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent bijvoorbeeld met een gesprek met een 
leidinggevende, deelname aan een discussie, een mening 
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in 
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal 
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag 
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang 
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend 
hoeft te worden en wat nog wel. 
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Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 023 44 44

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

Met de themaboekjes van Succes! 
leren volwassenen beter lezen en 
schrijven. Ook kunnen zij aan hun 
spreekvaardigheid werken. 
Met Succes! vergroten mensen hun 
wereld, zodat zij meer mogelijkheden 
hebben en meer kansen kunnen 
pakken. Succes! is uitgewerkt in 
drie niveaus. De methode bestaat 
uit een groot aantal boekjes rond 
situaties in het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten en 
taalvrijwilligers. 


