
Dit boekje gaat over pinpassen, 
creditcards en de bank.

Succes!

Help, ik ben mijn 
pinpas kwijt!

1F 10



Katern 1F 10, Help, ik ben mijn pinpas kwijt!
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 10

Taaltaken: 
-  een verhaal lezen
-  een reactie schrijven
-  informatie zoeken in een tekst
-  een formulier invullen
-  een nieuwsbericht lezen
-  een verhaal schrijven
-  een mail bekijken
-  met de bank bellen

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. 
Daarin staan algemene aanwijzingen en aanwijzingen bij sommige opdrachten.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.
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Katern 1F 10, Help, ik ben mijn pinpas kwijt!
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:

 Schrijven 1 Mijn eigen verhaal een verhaal p. 4

 Lezen 2 Alweer iets kwijt… een verhaal p. 4

 Schrijven 3 Margreet is haar pinpas kwijt  een reactie op internet p. 6

 Lezen 4 Verlies of diefstal van uw pinpas een informatieve tekst p. 8

 Schrijven 5 Een formulier van de bank eigen gegevens invullen p. 10

 Lezen 6 Miljonair vindt creditcard een nieuwsbericht p. 11

 Schrijven 7 Een creditcard met 100.000 een verhaal  p. 12
   euro

 Lezen 8 Pinnen of contant betalen? een informatieve tekst p. 14

 Schrijven 9 Bas is zijn pincode vergeten een verhaal p. 16

 Lezen 10 Geachte klant mail  p. 18

 Spreken 11 1000 euro weg! een telefoongesprek p. 20

 Woorden 12 Woorden met 4 letters een woordspel p. 21 
   bedenken 

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Wat is er gebeurd? 
 Wat denk je?
-  Wat moet de vrouw doen 

volgens jou?
-  Heb je zoiets zelf weleens 

meegemaakt? 
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UITVOEREN

1 Schrijven en lezen: een eigen verhaal

OPDRACHT 1A
Ben je weleens iets kwijtgeraakt?
Kun je iets vertellen over wat je bent kwijtgeraakt? 
Schrijf daarna je verhaal op.

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

2 Lezen: een verhaal

OPDRACHT 2A 
Bekijk de tekst hiernaast.
Lees de titel en de tussenkopjes.
Wat is het probleem in de tekst?
Wat kun je doen aan het probleem? Waar lees je dat?

OPDRACHT 2B 
Lees de tekst stil voor jezelf. 

- Hoe gebeurde het?
- Wat heb je toen gedaan?
- Kan het nog een keer 

gebeuren?
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Omdat ik zo vaak iets kwijt ben, leg ik 's avonds mijn spullen klaar. Ik zorg dat mijn brood 
in de koelkast ligt, mijn portemonnee in mijn tas zit en dat mijn sleutels op het tafeltje in de 
gang liggen. Maar gisteravond was opeens mijn portemonnee nergens te vinden.
Paniek! Ik heb overal gezocht: onder, op en tussen de bank, tussen folders en kranten, op 
het aanrecht, in de badkamer, in al mijn tassen (5 stuks), in mijn kledingkast enz. enz. 
enz. Maar nee hoor …

Ik denk dat vrouwen vaker dingen kwijtraken dan mannen. Het moet wel, want wij vrouw-
en hebben veel meer spullen. Dus kunnen we ook veel meer kwijtraken. Verder hebben 
we veel tassen. En dus ook veel plekken om dingen op te bergen. 

Mijn top 5 meest kwijtgeraakte dingen:

1.  Fietssleutel 
2.  Pinpas
3.  Telefoon
4.  Haarspeldjes, elastiekjes etc.
5.  Eén sok

Tips om minder dingen kwijt te raken:  

1.  Zorg dat je sleutels en pasjes bij elkaar opbergt. Dus geen losse sleutels en losse 
 pasjes overal. 
2.  Geef zoveel mogelijk dingen een vaste plaats in je tas of in huis. 
3.  Weet wat je doet: doe de dingen niet automatisch en kijk steeds om je heen. 
4.  Doe één ding tegelijk.

Mij helpen deze tips. In ieder geval vind ik mijn sleutels niet meer in de koelkast.  

http://plazilla.com/ Alweer iets kwijt...

Zoeken op Plazilla... Wat is Plazilla?

Alweer iets kwijt ....

OPDRACHT 2C 
Beantwoord samen de vragen.
1  De tekst is geschreven door een vrouw. Hoe weet je dat?
2  In de tekst staat: ‘Ik denk dat vrouwen vaker dingen kwijtraken dan mannen.’
  Hoe komt dat volgens de schrijfster?
3  Ben jij het eens met de schrijfster? 
4  De schrijfster geeft 4 tips. Heb jij zelf nog een goede tip?
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3 Schrijven: een reactie op internet

OPDRACHT 3A
Margreet is haar pinpas kwijt. Ze is in paniek. 
Ze heeft haar zus gebeld, maar ze zet haar probleem ook meteen op internet. 
Lees het bericht van Margreet.

http://bokt.nl/ Pinpas kwijt

Pinpas kwijt

Forum
registreren inloggen actieve onderwerpen

Vorig onderwerp | Volgend onderwerp

Forums > Algemeen 
nieuw

antwoord

Geplaatst door Margreet

Margreet: Hé daar, ik ben mijn pinpas kwijt en ik weet niet waar ik hem verloren heb. 
Het kan thuis gebeurd zijn of buiten. Gelukkig staat er niet veel geld op mijn rekening. 
Ik kan hem natuurlijk laten blokkeren, maar misschien vind ik hem weer. Wat moet ik nu 
doen? Kan iemand anders geld met mijn pasje opnemen? Heel erg bedankt alvast voor 
jullie reactie! 

OPDRACHT 3B
Schrijf een reactie.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
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OPDRACHT 3C
Lees je reactie stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven? 
Heb je ook op de twee vragen van Margreet antwoord gegeven?
Bespreek daarna samen je reactie. 
Heb je een goede reactie gegeven? 
Weet je zelf wat je moet doen?
Wat wil je nog weten?

                                                         
mijn aantekeningen
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Verlies of diefstal van uw pinpas of creditcard 

Bij diefstal of verlies kunt u uw pinpas of creditcard van de Rijksbank eenvoudig laten blokkeren. 
Ook bestelt u gemakkelijk een nieuwe pinpas of creditcard. Wat moet u doen?

Telefoonnummers
Bel bij diefstal of vermissing een van onderstaande telefoonnummers en geef toestemming voor het 
aanvragen van een nieuwe pas. Uw pas wordt dan onmiddellijk geblokkeerd. Dat voorkomt 
misbruik.

Bellen in Nederland Bereikbaar
pinpas 0900 884715 7 dagen per week,  24 uur per dag
creditcard  0900 884716 7 dagen per week, 24 uur per dag

Vervangen pinpas 
Binnen 5 werkdagen krijgt u een nieuwe pinpas. Een vervangende pinpas kost € 7,50. 
Nadat uw pinpas is geblokkeerd vanwege verlies of diefstal, kunt u met een geldig 
identiteitsbewijs geld opnemen bij een kantoor van de Rijksbank. 
U kunt maximaal € 1.200 per dag opnemen. 

Pas teruggevonden?
Misschien vindt u plotseling uw verloren pinpas weer terug. 
Heeft u een vervangende pinpas ontvangen en heeft u deze al in gebruik? 
Dan kunt u uw oude pinpas doormidden knippen.

Nog vragen?
Wij beantwoorden uw andere vragen graag. 
Bel op werkdagen tussen 9 en 18 uur met 0900 884720.

Vermissing pinpas of creditcard

4 Lezen: een informatieve tekst 

OPDRACHT 4A 
Bekijk de website van de Rijksbank. 
Wijs de tussenkopjes aan.
Voor wie is deze tekst belangrijk?

OPDRACHT 4B
Je was je pinpas kwijt, maar hebt hem teruggevonden.
Onder welk tussenkopje lees je wat je moet doen?
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OPDRACHT 4C
Lees de eerste twee zinnen van de tekst, onder de titel ‘Verlies of diefstal van uw pinpas of 
creditcard’.
Wat moet je doen als je je pinpas kwijt bent? 
Schrijf het antwoord op.

OPDRACHT 4D
Lees de tekst onder het kopje  ‘Vervangen pinpas’
Hoe kan je zonder pasje toch geld van je rekening opnemen?
Schrijf het antwoord op.

OPDRACHT 4E
Bekijk de tekst onder het kopje ‘Telefoonnummers’
Er staan drie telefoonnummers in de tekst. Wanneer kun je deze nummers bellen?
Schrijf de antwoorden op.

- 0900 884715 als je 

- 0900 884716 als je 

- 0900 884720 als je 

Hoe heb je de antwoorden gevonden?

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: een formulier invullen

OPDRACHT 5A 
Bekijk het formulier van de bank.

OPDRACHT 5B
Vul het formulier in met je eigen gegevens.

OPDRACHT 5C
Lees het ingevulde formulier stil na voor jezelf.
Bespreek daarna samen het ingevulde formulier.

OPDRACHT 5D
Download een formulier van je eigen bank.
Print het uit en neem het mee.
Vul het formulier samen in.
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Een rijke tandarts vond op de parkeerplaats van een winkelcentrum in San Francisco de 
creditcard van een student. De man stapte meteen een pizzazaak binnen en bestelde voor 
veertig dollar aan pizza. 
Hij  betaalde met de gevonden creditcard.

Toen de student de bank belde om zijn kaart te blokkeren, was er al betaald met de kaart.
De bank belde meteen de politie en die vond tandarts Richard Ludwig in de pizzazaak. 

Toen de politie vroeg of Ludwig financiële problemen had, zei de tandarts dat hij miljonair 
was. Op het moment van de diefstal had hij 250 dollar in zijn portemonnee. 

http//www.nd.nl/Miljonair vindt creditcard Miljonair vindt creditcard

Miljonair vindt creditcard arme student en 
bestelt pizza

Aanmelden   |   Mijn bewaarde artikelen   |   Service   |   Webwinkel   |   Aanmelden   |   Abonneren   |   

NEDERLAND      BUITENLAND      SPORTWERELD      SHOW      MEER NDND.nl

Aanbevelen Delen 3 Tweet Bewaar5

Zoeken

6 Lezen: een nieuwsbericht 

OPDRACHT 6A 
Lees de titel van de tekst.
Titels zijn vaak heel kort.
Maak van de titel een volledige zin (met ‘de’, ‘het’, ‘een’ etc.)

OPDRACHT 6B
Lees de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 6C
Beantwoord samen de vragen.
1  In welk land is dit gebeurd? Waar lees je dat? 
2  Kan zoiets ook in Nederland gebeuren? Wat denk je?
3  Wat voor straf moet de tandarts hebben? Wat vind je?
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OPDRACHT 7A 
Stel dat je voor één dag een creditcard krijgt met 100.000 
euro erop.
Je mag 12 uur lang kopen wat je wilt. Daarna moet je de 
creditcard teruggeven. 
Het is nu 9.00 uur. 

Schrijf hier een verhaal over.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

-  Wat ga je kopen?
-  Voor wie?
-  Waar?
-  Hoeveel kost het?

7 Schrijven: een verhaal 
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OPDRACHT 7B
Lees je verhaal stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je verhaal. 

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: een informatieve tekst 

OPDRACHT 8A  
Lees de titel van de tekst en de eerste drie zinnen.
Vertel dan in één zin waar de tekst over gaat.

http//www.positiefbesparen.nl Pinnen of contant betalen?

Pinnen of contant betalen?

POSITIEF BESPAREN
CONSUMINDEREN MET FLAIR EN PLEZIER

Zoeken... Zoeken

Wanneer geef je minder geld uit: als je pint of 
als je contant betaalt? Iedereen denkt daar 
weer anders over. Wij hebben voor- en nadelen 
onder elkaar gezet.

Het voordeel van pinnen:
Je kunt op je bankrekening altijd zien hoeveel je hebt uitgegeven en waar je het hebt uitgegeven. 
Het is geen probleem als je geen bonnetjes meer hebt, want je computer hee� altijd alle 
informatie.

Het nadeel van pinnen:
Met pinnen geef je al gauw meer geld uit dan met contant betalen. Met een plastic kaartje 
betalen is heel gemakkelijk, je ziet niet wat je uitgee�. 

Het voordeel van contant betalen:
Wanneer je met contant geld betaalt, zie je precies hoeveel er in je portemonnee zit en hoeveel 
eruit gaat. Op is op. Dat helpt om minder te kopen. 

Het nadeel van contant betalen:
Je moet de bonnetjes bewaren, want anders weet je niet meer waar je geld is gebleven.
Die bonnetjes moet je thuis weer op een vaste plaats leggen, anders raak je ze kwijt.

Zoals je ziet, hee� zowel pinnen als contant betalen voordelen en nadelen. 
Wat is het beste voor jou? Dat hangt van je karakter en je gedrag af. 
Kies de betaalmethode die het beste bij jou past.
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OPDRACHT 8B
Lees de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 8C
Beantwoord samen de vragen.
1 Jasmin is iemand die snel teveel koopt. 
 Wat kan ze het beste doen volgens de tekst? Pinnen of contant betalen?
 Waar lees je dat?
2  Aram is iemand die geen bonnetjes wil bewaren. 
 Wat kan hij het beste doen volgens de tekst? Pinnen of contant betalen? 
 Waar lees je dat?
3  Wat doe jij het liefst? Contant betalen of pinnen? Waarom?

                                                         
mijn aantekeningen
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9  Schrijven: een verhaal afmaken 

OPDRACHT 9A
Bekijk de afbeelding van een betaalautomaat.

Lees de tekst.

Bas staat bij de kassa van de supermarkt: €12,50 moet hij betalen.
Hij pakt zijn pinpas en steekt hem in de betaalautomaat. 
Maar opeens weet hij zijn pincode niet meer. 
Twee keer toetst hij een verkeerde code in.
Shit. Wat nu? Hij heeft geen contant geld bij zich.
Hij kijkt achterom, de rij achter hem is heel lang.
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OPDRACHT 9B
Maak het verhaal af.
Vertel eerst wat je gaat schrijven.

Hij kijkt achterom, de rij achter hem is heel lang.                

OPDRACHT 9C  
Lees je verhaal stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je verhaal. 

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: een mail

OPDRACHT 10 
Bekijk de afbeelding van een mailbox. Daarin zie je dat er een nieuwe mail is.
Bekijk daarna ook het begin van de mail en de hele mail hiernaast. 
Je hoeft de mail niet echt te lezen.
Bespreek samen: wat zou jij doen als je deze mail krijgt?
Leg uit waarom je dat zou doen.

Bestand Start Verzenden / ontvangen

Nieuwe e-mail

Map Beeld

Postvak in

BeantwoordenVerwijderen Allen
beantwoorden Doorsturen

Postvak IN (1)
Concepten
Verzonden items
Verwijderde items

Vandaag
Undisclosed recipients 12:32
Inloggen Mijn ING Alert

Jacky van Heist 09:15    
artikeltje ter info

Gisteren
Frans van Geluk 15:20
Reactie op mail

Mijn mail Van: mail@ing.nl
Aan: Undisclosed recipients
Onderwerp: Inloggen Mijn ING Alert

Geachte klant,

Uit onze gegevens blijkt dat er 
recentelijk een derde partij/illegale 
binnenkomst op uw Online ING 
Bank/Account is vast gesteld. De 
beveiliging van uw account is onze 
primaire zorg, daarom hebben we 
besloten om de actieve toegang tot 
je account te beperken. Om actieve 
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Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Van: mail@ing.nl
Aan: undisclosed recipients
Onderwerp: Inloggen Mijn ING Alert      

9 augustus 2014 12.32

Inloggen Mijn ING Alert

Geachte klant,

Uit onze gegevens blijkt dat er recentelijk een derde partij/illegale
binnenkomst op uw Online ING Bank/Account is vast gesteld. De beveiliging van
uw account is onze primaire zorg, daarom hebben we besloten om de actieve
toegang tot je account te beperken. Om actieve toegang tot uw Online  ING
Bank/Account te kunnen handhaven, meldt u zich zo snel mogelijk via de link
hieronder om toegang tot uw rekening te behouden.

Klik ING Bank Online Access:
http://mutlukentmtsk.net/mij/public_html/Inloggen-Mijn.ING.html

Zodra uw gegevens zijn gecontroleerd en bevestigd, en er noodzaak is voor
verdere activering, kunt u gecontacteerd worden door een van onze medewerkers
om volledige toegang tot uw Online ING Bank/Account herstellen.

Hoogachtend,
Copyright  2014 ING Bank Netherlands
Handelsregister Hilversum 32061180
BTW Nr. NL8155.07.008.B.01

                                                         
mijn aantekeningen
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Je kunt je pinpas niet vinden. Je gaat meteen de bank 
bellen.
Bedenk van te voren wat je wilt zeggen of vragen
Je kunt dat hieronder kort opschrijven.

 

 

 

 

OPDRACHT 11B 
Bel met de bank.
Je begeleider is medewerker bij de bank.

Tip: neem het gesprek op met je mobiele telefoon. 

OPDRACHT 11C  
Bespreek de opdracht samen na. 
Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.

-  Wat is er gebeurd? 
 Wat denk je?
-  Hoe ga je dat vertellen? 

In welke volgorde?
-  Wat wil je van de bank? 

11 Spreken: een telefoongesprek

OPDRACHT 11A  
Stel je voor:
Je bent thuis. Je doet je computer open en je logt in op je bankrekening. Dit zie je:

Mijn bankzaken

Mijn bankzakenwww.rijksbank.nl/particulier

  Datum Omschrijving bedrag (€)

 19-10 19 - 10 - 2014 08:55 BETAALAUTOMAAT 500,00
 PARIJS / 007 2468 

 20-10 19 - 10 - 2014 12:34 BETAALAUTOMAAT 35,17
 ALBERT HEIJN 1822 / ROTTERDAM

 21-10 19 - 10 - 2014 08:55 BETAALAUTOMAAT 500,00
 PARIJS / 007 3357

 25-10 24 - 10 - 2014 16:20 Bedankt voor het lenen! 75,00
 IBAN NL79INGB00651893456
      

af

af

af

bij
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12 Woorden: woordspel

OPDRACHT 12  
Werk samen.
Bedenk zoveel mogelijk woorden met vier letters.
Schrijf ze op.
Stop na drie minuten.
Wie heeft de meeste woorden?
De spelling moet goed zijn!

                                                         
mijn aantekeningen
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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.
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat wer-
ken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van de 
deelnemer (en eventueel het niveau daaronder en daar-
boven). In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke boekjes 
er allemaal zijn en welke taken in een boekje geoefend 
worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN
Bespreek met de deelnemer daarna welke opdrachten hij/
zij wel wil doen en welke niet. 
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 daarna 
welke opdrachten hij/zij wel wil doen en welke niet. 
Laat de deelnemer daarna de gekozen opdrachten uitvoe-
ren. Hij kan er natuurlijk ook voor  kiezen ‘gewoon maar’ 
bij het begin te beginnen.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een 
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen 
oefeningen rond spelling, grammatica of woordenschat. 
Als alternatief daarvoor is er de Taalhulp.  Daarin vindt u 
uitleg, concrete suggesties en tips om te oefenen  met de 
schrijfproblemen van de deelnemer. 
In de Taalhulp vindt u  ook regelkaarten rond allerlei 
schrijfproblemen met oefensuggesties die de deelnemer 
kan opnemen in zijn Taalmap. 

WOORDENSCHAT
Sommige deelnemers beschikken over een kleine woor-
denschat. Wat kunt u dan doen? 

1 Lezen 
Vraag in de voorbereidende fase aan de deelnemer om 
de tekst te bekijken: waar ziet hij woorden waarvan hij de 
betekenis niet kent? Laat de woorden aanwijzen. Als er in 
bijna elke zin wel een onbekend woord staat, kunt u beter 
niet aan de tekst beginnen. Houd dat als vuistregel aan bij 
intensief lezen. Bij zoekend lezen gaat u uit van belangrij-
ke kernwoorden: kent een deelnemer die niet, dan wordt 
ook zoekend lezen lastig. Wees erop bedacht dat deelne-
mers sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven als u 
ze vraagt naar onbekende woorden; mensen zeggen niet 
graag dat ze iets niet begrijpen. 

Wat kunt u doen vóór het lezen: 
1. Laat de deelnemer een woordenboek gebruiken.
 Het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als twee-

de taal is een helder woordenboek dat ook geschikt is 
voor deelnemers van wie het Nederlands de moeder-
taal is.

 Als er computers aanwezig zijn, kan er ook met een 
digitaal woordenboek worden gewerkt, zoals Babelfish 
of Bing Translator.

  Controleer of de deelnemer  weet hoe hij een woord 
moet opzoeken (de woordenboekvorm). Doe zo nodig 
een paar woorden voor en vertel daarbij hardop hoe u 
te werk gaat. 

2. Geef alleen hulp als het nodig is. Een woord blijft beter 
hangen als de deelnemer zelf de betekenis achterhaalt. 

3. Laat het woord hardop uitspreken nadat eerst  het 
woord hardop is voorgezegd. De deelnemer hoort dan 
de juiste klanken en daarmee wordt zowel het klank-
beeld als het letterbeeld in het geheugen opgeslagen. 

4. Laat het woord - met lidwoord – en de betekenis op-
schrijven in zijn woordenlijst (in de Taalmap), met een 
korte voorbeeldzin erbij. 

5. Laat u niet verleiden om alle betekenissen van een 
woord te bespreken. Wees selectief: kies alleen wat 
in de context en op dat moment belangrijk is voor de 
deelnemer.

6. Laat een deelnemer woorden en betekenis eventueel 
ook invoeren in het computerprogramma WRTS (www.
wrts.nl). Dit is een gratis woordleerprogramma waar-
mee een deelnemer zichzelf ook kan overhoren. Er 
bestaat ook een app van. Handig om in een verloren 
uurtje mee te oefenen. 

Wat kunt u doen tijdens het lezen: 
1.  Laat een deelnemer  proberen de betekenis uit de con-

text te halen. 
2. Laat een deelnemer proberen de delen in een samen-

gesteld woord te herkennen. 

2 Schrijven 
Tijdens de mondelinge voorbereiding op de opdracht, 
kunt u een deelnemer suggesties geven, als hij naar woor-
den zoekt. Lukt dat niet, dan is een woordenboek (in de 
eigen taal) een mogelijkheid. Laat de woorden noteren 
met de betekenis erbij.
Moedig woordenboekgebruik ook aan tijdens het schrij-
ven en het verbeteren van een tekst. Maar let wel goed op 
of men daardoor niet meer durft te schrijven en onzeker 
wordt over ieder woord.
Houd er rekening mee dat spelfouten soms niet (alleen) 
veroorzaakt worden door gebrekkige regelkennis, maar 
door het niet goed kunnen onderscheiden van klanken. 
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Als een deelnemer het verschil niet hoort tussen [e] en 
[ee] spelt hij ‘vles’ in plaats van ‘vlees’. Of ‘vis’ in plaats 
van ‘vies’. 

3 Spreken 
In de voorbereiding van de opdracht wordt vaak al duide-
lijk of uw deelnemer voldoende woorden tot zijn beschik-
king heeft voor de opdracht. U kunt anderstaligen extra 
steun geven door niet alleen kernwoorden op te laten 
schrijven, maar ook standaardzinnen die nodig zijn voor 
de opdracht (hoe je een telefoongesprek begint, hoe je 
een verzoek doet etc.). Dat geeft houvast bij de uitvoering 
en het opschrijven helpt ook om de standaardzinnen ‘in te 
slijpen’.

4 Woordenschat oefenen
Hieronder staan een paar eenvoudige oefenvormen om 
woorden in te prenten. 
Alle oefeningen kunnen ook in tweetallen worden gedaan.
1. Een woordweb: laat een woordweb maken om context 

aan een nieuw (al uitgelegd) woord te geven. Schrijf 
het woord waar het om gaat op papier, met een cirkel 
eromheen. Laat daarbij allerlei woorden opschrijven die 
met dat woord te maken.

 Let op: woordrijtjes, waarin bijvoorbeeld alle groenten 
staan, blijven niet goed in het geheugen hangen. 

2. Woorden flitsen: kies 5-8 woorden die de deelnemer wil 
onthouden. Schrijf ze op het bord of op papier. Laat de 
deelnemer er 2- 5 minuten naar kijken, afhankelijk van 
het taalniveau. Haal dan de woorden weg en geef een 
paar minuten de tijd om de woorden op te schrijven. 
Daarna kunnen ze de woorden zelf controleren; op die 
manier kijken ze er nog een keer naar. Laat de deelne-
mer vervolgens bijvoorbeeld  een week met deze woor-
den oefenen en biedt dan eventueel pas weer nieuwe 
aan en laat hem er een stukje mee schrijven.

3. Woorden raden: kies woorden die al eerder zijn ver-
werkt. U geeft de omschrijving van een woord. De deel-
nemer raadt wat het is. Dit lukt het best bij concrete 
woorden (stoel, fiets, bloemkool etc.). U kunt ook laten 
raden met tegenstellingen of synoniemen.

4. Woorden plakken: kies woorden uit de woordenlijst van 
de deelnemer, bijvoorbeeld: boek. En laat het woord 
langer maken: boekenkast, boekwinkel, kinderboek, 
leesboek etc. Variant: doe dit ook eens met een voor-
voegsel (ver-, over-), of met een achtervoegsel (-loos, 
-lijk). Dit is een goede manier om de meer abstracte 
woordenschat te herhalen.

5. Woordenzee. Kies een thema waarvan u de woor-
denschat wilt herhalen, bijvoorbeeld eten, vakantie, 
bankzaken. Laat zoveel mogelijk worden bedenken en 
opschrijven bij dit thema.

6. Woordaccent: dit is een speciale oefening voor ander-
staligen, om een nieuw woord goed in te prenten. Kies 
een aantal net aangeboden woorden en schrijf ze op 
voor de deelnemer. Spreek  woord voor woord uit en 
laat de deelnemer(s) de lettergreep met accent onder-
strepen.

7. Thuis oefenen: laat de deelnemer zelf de woorden die 
hij wil leren verwerken in zinnen of een stukje schrijven. 

Spoor een deelnemer aan om ook thuis te oefenen met 
bijvoorbeeld WRTS of geef hem (als er computers zijn) 
tijdens een bijeenkomst tijd om daaraan te werken. 
Spoor hem ook aan om thuis leesboekjes en teksten te 
lezen, op internet of op papier. Door veel te lezen wordt 
de woordenschat groter.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als een deelnemer alle opdrachten van een boekje doet, is 
hij daar tussen de 15 en 20 uur mee  bezig. 
Dit is inclusief:
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten;
-  bespreken van de schrijfproducten;
-  spelling, grammatica en woordenschatoefeningen bij  

de schrijfproducten met behulp van de Taalhulp;
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 

uit een boekje, b.v. met een tekst uit het dagelijks 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 het meenemen van brieven of formulieren van 
de bank, afschriften, bankpasjes.  
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. 
Mocht u veel sneller door het boekje heengaan, dan laat u 
misschien  mogelijkheden liggen en benut u de aangereik-
te stof misschien niet optimaal. Ook kunt u proberen te 
kijken of een deelnemer de boekjes van een hoger niveau 
aankan (of b.v. alleen de leesopdrachten). 
Bespreek dit eventueel met uw coördinator of een ander 
die u kan adviseren.

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 actief gebruiken om moeilijke 
woorden of zinnen, de betekenis van woorden of zinnen 
op te schrijven of wat kleine oefeningen te doen. 
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VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken welke hij of zij wel doet en welke niet. 
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. 
Bespreek daarna met behulp van het overzicht van de 
opdrachten welke opdrachten de deelnemer gaat doen. 

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. Het onder-
werp ligt dichtbij de belevingswereld van de deelnemer.
Daarbij staat geen zware verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

NA 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 opbouw en de instructie; dan komen de leesstrategie-
en vanzelf aan bod. 

Schrijfopdrachten
De schrijfopdrachten borduren meestal voort op de in-
houd die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan wor-
den 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.  Laat 
zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten op-
vielen;  laat het besprokene weer toepassen in een volgen-
de opdracht. Ga eerst in op de inhoud en daarna pas op 
spelling, grammatica en woorden e.d. Gebruik daarbij de 
Taalhulp. Doe dit meteen op dat moment of een volgen-

de 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. Ze beginnen 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. 
Bij Woordenschat hierboven kunt u lezen wat u kunt doen 
als een deelnemer een kleine woordenschat heeft. 

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 b.v. 
scannen en niet intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent b.v. met  een gesprek met een lei-
dinggevende, 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.
Bespreek de opdracht na met behulp van de aanwijzingen 
die hieronder bij opdracht 11 staan. 

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. 
Wat nu goed gaat is klaar, wat nog niet goed gaat kan in 
een volgende situatie weer geoefend worden. 
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AANWIJZINGEN PER OPDRACHT

OPDRACHT 4A
De tekst van de website is een bewerking van een website 
van de ING en de ABN AMRO. De website bestaat niet 
echt.
Als uw deelnemer de tekst lastig vindt, kunt u na het 
beantwoorden van de vragen de tekst nog een keer he-
lemaal samen lezen. In de Taalhulp staan tips over samen 
lezen.
Als u internet tijdens de bijeenkomst hebt, kunt u samen 
met uw deelnemer(s) de site van de eigen bank bekijken 
op belangrijke informatie.

OPDRACHT 5
Voor deze opdracht heeft de deelnemer het nummer van 
een eigen bankrekening en de gegevens op zijn/haar 
identiteitsbewijs nodig. Vraag uw deelnemers al hun pas-
jes mee te nemen naar de les. 
U kunt dan in aansluiting op deze opdracht vragen hoe-
veel pasjes ze hebben, waar ze voor gebruikt worden, of 
ze alle getallen op hun pasjes goed kunnen lezen etc.

OPDRACHT 6A
Deze opdracht focust op de compacte stijl van titels. Titels 
zijn vaak moeilijk te begrijpen voor niet ervaren lezers. 

OPDRACHT 7A
Brainstorm samen over wat de deelnemer wil kopen. Laat 
ter voorbereiding een lijstje maken.

OPDRACHT 8A
De eerste drie zinnen van de tekst vatten de tekst samen. 
Deze opdracht is een oefening in kort en helder aangeven 
waar een tekst over gaat. Als uw deelnemer daar moeite 
mee heeft, kunt u hem/haar op weg helpen: de tekst gaat 
over ...

OPDRACHT 9C
U kunt in aansluiting op de opdracht een gesprek aangaan 
over het onthouden van pincodes en wachtwoorden, over 
veilig en systematisch opbergen van meerdere pincodes 
en wachtwoorden. 

OPDRACHT 10
Doel van deze opdracht is bewustwording van de geva-
ren van digitale en telefonische phishing. Het is niet de 
bedoeling dat de deelnemer de tekst echt leest. Daarvoor 
is deze veel te moeilijk.
Phishing mails worden steeds geraffineerder. Geef uw 
deelnemer de tijd om zelf uit te vinden hoe hij het gevaar 
van deze mail kan herkennen zonder de tekst (helemaal) 
te begrijpen. Bespreek samen de gevaren van zomaar 
klikken op een link en eventueel ook van telefonische 
phishing. 
U kunt daar ook aan koppelen: nooit zomaar een persoon-
lijke code afgeven via mail of telefoon.
Op YouTube staat een fimpje over dit onderwerp:  http://
www.youtube.com/watch?v=gIM2raI4bzc

OPDRACHT 11
De deelnemer moet uit het bankafschrift opmaken (en 
vervolgens vertellen in het gesprek) wat er is gebeurd: 
de pinpas is waarschijnlijk ongemerkt gestolen en er is 
1000 euro opgenomen. De deelnemer moet vragen of 
zijn pinpas wordt geblokkeerd en of hij het gestolen geld 
terugkrijgt.
Geef uw deelnemer de ruimte om dit eerst zelf te beden-
ken, kort te noteren en daarna te vertellen. Als dat niet 
lukt, help hem dan op weg. Wat betreft de verdwenen 
1000 euro, kunt u in het gesprek antwoorden dat de bank 
de zaak zal onderzoeken. Meer kunt u niet voor hem doen 
op dit moment.

Nabespreking:
Het luisteren naar een opname van de spreekopdracht 
kan helpen om bewust te worden van sterke en zwakkere 
punten. Laat uw deelnemer eventueel nog een keer bellen. 
De tweede keer gaat het vaak vanzelf (nog) beter. 

Als u verder wilt oefenen met dit onderwerp, kunt u 
aanhaken bij de actualiteit of de eigen situatie.  Laat de 
deelnemers oefenen met een gesprek met een semi-of-
ficiële instantie, dat ze al voerden of binnenkort moeten 
voeren. Bespreek samen het hoe (de inhoud) en het wat 
(de vorm). 
Oefen in een rollenspel waarbij u de officiële rol op zich 
neemt. Maak het de deelnemer zo moeilijk als past bij zijn 
(taal-)niveau. 

OPDRACHT 12
U kunt het spel moeilijker maken als dat past bij uw deel-
nemer: vijf letters kan ook.
Aanbevolen werkwijze:
- Laat uw deelnemers de woorden oplezen die ze heb-

ben geschreven.
- Schrijf hun woorden met de juiste spelling op een bord 

of papier.
- Laat uw deelnemers vervolgens hun spelling zelf con-

troleren.
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Met de lesboekjes Succes! leren vol-
wassenen beter lezen en schrijven. 
Ook kunnen zij aan hun spreekvaar-
digheid werken. Met Succes! vergro-
ten mensen hun wereld, zodat zij 
meer mogelijkheden hebben en meer 
kansen kunnen pakken. Succes! is uit-
gewerkt 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 en te verkrijgen via 
Stichting Lezen & Schrijven. Succes! is 
uitgebreid getest in de praktijk door 
docenten en taalvrijwilligers. 

Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 0234444

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 0234444


