
Dit boekje gaat over collega’s en 
samenwerken.

Succes!

Hoe zijn je 
collega’s?

1F 14



Katern 1F 14, Hoe zijn je collega’s?
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 14

Taaltaken: 
-  een verhaal schrijven
-  een nieuwsbericht lezen
-  een briefje schrijven
-  vraag en antwoord lezen
-  een e-mail schrijven
-  een tekst met tips lezen
-  aantekeningen maken
-  een advertentie lezen
-  een beschrijving geven
-  een informatieve tekst lezen
-  feedback geven
-  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 14, Hoe zijn je collega’s?
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 

VOORUITKIJKEN

Bespreek de afbeeldingen.     

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een nieuwsbericht lezen - Collega’s geven vrije dagen p. 5

 3 een briefje schrijven - Op het prikbord   p. 6

 4 vraag en antwoord lezen - Samenwerken  p. 8

 5 een e-mail schrijven - Even iets doorgeven  p. 10

 6 een tekst met tips lezen - Kritiek op je werk  p. 12

 7 aantekeningen maken - Een nieuwe collega  p. 14

 8 een advertentie lezen - Collega’s gezocht  p. 16

 9 een beschrijving geven - Daar ben ik goed in  p. 18

 10 een informatieve tekst lezen - Lachen op het werk p. 20

 11 feedback geven - Mijn collega is slordig  p. 21

 12 een woordspel doen - Woordenslang  p. 22

  

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.
UITVOEREN

-  Waar werk je?
-  Hoe lang werk je daar al? 
-  Hoeveel collega’s heb je op je werk of op 

jouw afdeling?
-  Wat herinner je je nog van je eerste 

werkdag?
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UITVOEREN

1  Schrijven: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1A 

-  Heb je leuke collega’s?
-  Vertel iets over hen.
-  Met wie kun je goed samenwerken? 

Waarom?
-  Zie je elkaar ook buiten het werk? Waarom 

wel? Waarom niet?

Iedereen heeft op zijn of haar werk te maken 
met collega’s. Als je betaald werk hebt, maar 
ook als je vrijwilligerswerk doet.
Wat vind je van je collega’s op jouw werk? 
Vertel daarover.
Beschrijf daarna een of twee collega’s.

OPDRACHT 1B
Lees je eigen verhaal stil na voor jezelf. 
Bespreek daarna je verhaal samen.
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2 Lezen: Collega’s geven vrije dagen

OPDRACHT 2A  
Lees de titel en het eerste stuk van de tekst. Dit stuk is vetgedrukt. 
Geef antwoord op de vragen.
1  Over wie gaat het bericht?
2  Wat hebben de buschauffeurs gedaan?
3  Waarom hebben ze dat gedaan?

In de Franse stad Nice hebben 250 
buschauffeurs vakantiedagen gegeven 
aan een collega. Zo kan de man voor zijn 
zieke vrouw zorgen. 

Buschauffeur Karim heeft 362 vakantie-
dagen gekregen van zijn collega's. Genoeg 
om zijn vrouw een jaar te verzorgen. Zijn 
vrouw kreeg tijdens haar zwangerschap een 
hersenbloeding. Ze kan de hulp van haar 
man nu goed gebruiken. De lieve actie was 
een grote verrassing voor Karim. 'Ik wist 
helemaal niks van dit plan', zegt hij.

Collega’s geven vrije dagen  
Na een oproep op Facebook ging het heel 
snel. 'Heel veel collega's hebben 
meegedaan', zegt de bedenker van het plan. 
Karim gaat niet alle vrije dagen opnemen. 
Hij hoopt dat hij over een paar maanden 
weer kan werken. 

In Frankrijk is het tegenwoordig mogelijk 
om vrije dagen aan een collega te geven. 
Karim hoopt dat andere collega's in 
Frankrijk dit goede voorbeeld overnemen.

OPDRACHT 2B 
Lees de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 2C 
1  Je hebt nu meer informatie gekregen. Weet je nu:

 -  hoe de buschauffeur heet die vrije dagen gekregen heeft?  ja / nee

 -  hoe zijn vrouw heet?                 ja / nee

 -  hoeveel vrije dagen de buschauffeur heeft gekregen?    ja / nee

 -  waarom hij voor zijn vrouw moet zorgen?         ja / nee

 -  hoeveel dagen de buschauffeur gaat opnemen?      ja / nee

2  Als je in Nederland een of meer vrije dagen zou kunnen geven aan een collega, zou je dat 
dan doen? 
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3 Schrijven: Op het prikbord

OPDRACHT 3A
Bekijk het briefje op het prikbord in de kantine. 

OPDRACHT 3B
Je gaat nu zelf een briefje schrijven voor op het prikbord. Je wilt je collega’s iets laten weten. 
Bedenk eerst wat je wilt schrijven. 
Bijvoorbeeld: 
-  Je wilt een dienst ruilen met een collega.
-  Je bent jarig en er staat taart in de kantine.
-  Je bent je tas kwijtgeraakt.
-  Je kunt ook een eigen situatie bedenken. 
 Praat hierover met je begeleider. 
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Schrijf nu zelf het briefje.
-  Kijk nog een keer naar het briefje van Wilma. Hoe begint zij het briefje en hoe sluit ze het 

af?
-  Maak je briefje niet te lang. Vertel alleen wat je collega’s moeten weten.  

 
OPDRACHT 3C 
Lees je briefje stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je briefje.
Is je briefje duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Samenwerken 

OPDRACHT 4A 
Bekijk de tekst. De tekst staat in een tijdschrift over psychologie.
1  Welk beroep heeft John Wessels? Wat denk je?
2  Over welk probleem gaat de tekst? Waar kun je dat probleem snel vinden?

John Wessels beantwoordt vragen van lezers.
Wilt u ook advies? Stuur uw vraag naar wessels@advies.nl. 
Iedere maand kiest John Wessels een vraag die hij in deze 
rubriek beantwoordt

Ik kan niet goed samenwerken
met mijn collega

Beste John,
Ik werk samen met een collega en dat gaat niet 
goed. Ik erger me vaak aan hem. Het moeilijkste 
vind ik dat hij zich niet aan afspraken houdt. Soms 
zeg ik daar wat van. Dan zegt hij dat we dat niet 
hebben afgesproken. Heel vervelend. Ook vind ik 
dat hij erg langzaam werkt. Dat betekent vaak dat 
ik harder moet werken. Anders krijgen we ons werk 
niet af. Wat moet ik doen?

Met vriendelijke groet,
Anoniem 

Hallo Anoniem,
Wat vervelend dat je niet goed kunt samenwerken 
met je collega. Ik snap dat dat problemen geeft. 
Het is prettig als de samenwerking met een collega 
goed is. Je krijgt er energie van en je hebt meer 
plezier in je werk. Bovendien is het resultaat van je 
werk beter. Ik lees dat je hier wel eens met hem 
over gesproken hebt. Heb je ook gezegd dat je het 
vervelend vindt? Waarschijnlijk weet hij niet dat 
dit voor jou een probleem is. Als dat niet helpt kun 
je je baas vragen of je met iemand anders kan 
samenwerken. Succes ermee!
John

VRAAG & ANTWOORD

OPDRACHT 4B 
Lees in de tekst de vraag en het antwoord.
1  Waarom kan de man of vrouw niet goed samenwerken?
2  Welk advies geeft John Wessels? 
3  Wat zijn de voordelen van een goede samenwerking volgens John Wessels? 
4  We weten niet hoe de man of vrouw met het probleem heet. Er staat: ‘Met vriendelijke 
 groet, Anoniem.’ Waarom zou de man of vrouw geen naam geven? Wat denk je?

OPDRACHT 4C
Zijn er op jouw werk weleens problemen met samenwerken?
Wat vind je van het antwoord van John Wessels?
Wat zou jij doen als je zo’n collega had?

Bespreek dit samen. 
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 4D
Lees de tekst nog een keer.
Bespreek samen woorden die je moeilijk vindt.
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5 Schrijven: Even iets doorgeven

OPDRACHT 5A 
Op je werk mail je met collega’s. Soms wil je iets doorgeven, een andere keer wil je iets 
vragen. Lees hieronder een voorbeeld van zo’n mail. 

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Van: Mehmet@gmail.com
Aan: H.Bakker@gmail.com
Onderwerp: toegangspasje Fiona

Hoi Hannah,
Fiona Bakker heeft gebeld. Zij is onze nieuwe collega. Zij wil weten wanneer haar 
toegangspasje voor de voordeur klaar is. Wil je haar vanmiddag even terugbellen? Haar 
nummer is 06 7165432. 
Groet
Mehmet

Mehmet vertelt in de mail over het toegangspasje van Fiona. Dit doet hij kort en zakelijk. Hij 
begint zijn mail met Hoi Hannah en eindigt met Groet. In de onderwerp-regel schrijft hij in 
twee woorden waar de mail over gaat. 

OPDRACHT 5B 
Je gaat nu zelf een mail schrijven over het werk aan een collega.
Kijk nog een keer naar de e-mail van Mehmet. 
Wat zou jij aan je collega willen schrijven?
Je kunt ook één van de opdrachten hieronder kiezen.
Vertel wat je wilt gaan schrijven.

Schrijf dan de mail. 

1  Je bent morgen wat later op je werk. Dit moet je collega weten. Stuur een mailtje. Schrijf 
ook op hoe laat je komt. 

2  Je hebt de leesbril van een collega gevonden. Hij ligt nu bij de receptie. Stuur een mailtje 
naar je collega. 

3  Een collega is ziek. Je wilt iets doen, bijvoorbeeld een bos bloemen sturen. Stuur een 
mailtje aan je collega’s. Doe een voorstel.

4  Een klant heeft gebeld voor een collega. Hij heeft om 14.00 uur een afspraak met je 
collega. Deze afspraak kan niet doorgaan, want de klant is ziek. Stuur een mailtje naar je 
collega. Geef de boodschap door.
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Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

OPDRACHT 5C 
Lees je mail stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je mail.
Is je mail duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Kritiek op je werk 

OPDRACHT 6A 
Bekijk de titel van de tekst.
Krijg jij wel eens kritiek op je werk? Van wie en in welke situatie? Hoe ga je daar mee om?

OPDRACHT 6B 
Bekijk de tekst. De schrijver geeft tips over omgaan met kritiek. 
Hoeveel tips geeft hij? Hoe zie je dat snel?

http://www.collega.nl Kritiek op je werk

Kritiek krijgen op je werk. 
Hoe kun je daarmee omgaan?
‘Dat heb je niet goed gedaan’ of ‘Je werk 
kan wel wat beter’. Niemand vindt het 
leuk om kritiek te krijgen, niet van 
collega’s en zeker niet van je baas. En als 
je onzeker bent over jezelf kan kritiek 
heel hard aankomen. Maar vaak kun je 
ook wel wat leren van kritiek. Je moet er 
alleen mee kunnen omgaan. Hoe doe je 
dat?

Als iemand kritiek heeft, wil je dat niet altijd horen. Maar sluit je niet af voor kritiek. Misschien 
is het wel heel goed wat iemand zegt!

Controleer of je wel goed hebt begrepen wat iemand bedoelt.  

Een logische reactie op kritiek is: 'Ja, maar!'. Je wilt meteen uitleggen waarom je iets gedaan 
hebt. Zo stop je met luisteren en dat kun je beter niet doen. 
Ga ook niet meteen in de aanval. Zeg niet: ‘Nou, jij deed dat ook!’ Dan stopt het gesprek en 
krijg je misschien ruzie.

Kritiek lijkt vaak kritiek op jou persoonlijk. Jij doet je best en een ander zegt dat het 'niet goed 
genoeg' is. Maar bedenk: als je baas kritiek heeft, gaat het niet over jou als persoon. Het is 
kritiek op je werk.

Vraag jezelf af: kan ik iets leren van de kritiek? Klopt het? Wat kan ik anders doen? 

ja, maar!
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OPDRACHT 6C 
Lees de tekst en beantwoord de vraag.
Je kunt elke tip een titel geven.
Lees de titels hieronder. Welke titel past bij welke tip?
-  Bedenk wat je ervan kunt leren
-  Zeg niet meteen ‘Ja maar ... ’ 
-  Check wat je hoort
-  Luister goed 
-  Zie kritiek als kritiek op je werk 

OPDRACHT 6D
Hoe ga jij om met kritiek? Wat doe je wel? Of wat doe je juist niet?
Wat vind je zelf een belangrijke tip?

Bespreek je tip samen.
Hebben jullie dezelfde tip gekozen?

OPDRACHT 6E
Lees de tekst nog een keer.
Bespreek samen woorden die je moeilijk vindt.

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Een nieuwe collega 

OPDRACHT 7A
Er komt een nieuwe collega op je werk.
Je baas vraagt of je hem of haar wat informatie kunt geven.
Wat ga je hem of haar vertellen? 
Je kunt dat zelf bedenken.
Of kies iets uit onderstaande voorbeelden:
-  het aantal mensen dat op de afdeling werkt.
-  wie wat doet.
-  wanneer jullie pauze hebben.
-  waar je je spullen kunt opbergen.
-  waar je een kopie kan maken.
-  hoe het koffieapparaat werkt.
-  hoe het werkt met het toegangspasje.

Praat hierover met je begeleider.

OPDRACHT 7B 
Je gaat nu aantekeningen maken van je verhaal. 
Bekijk eerst de aantekeningen van Mirjam. 
Mirjam werkt in een personeelskantine. Anna, een nieuwe collega, moet de lunch klaarzetten 
in de kantine. Mirjam schrijft voor Anna kort op wat er moet gebeuren.

11.15 uur. lunch voorbereiden 
- Tafels dekken in de kantine. 
 Borden, messen, vorken, lepels.
- Kaas, vlees en brood op schalen doen; 
 soep warm maken. 
- Rauwkost in kleine schaaltjes doen. 
 Boter uit ijskast halen.
- Jus d’orange, melk, karnemelk klaarzetten. 
 Koffie zetten.
- Fruit in schalen doen.
- 12.00 klaar. 
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Maak nu zelf de aantekeningen voor je collega. 
Kijk eerst nog een keer naar de aantekeningen van Mirjam. Je ziet dat ze geen hele zinnen 
heeft opgeschreven. Doe dat zelf ook niet.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OPDRACHT 7C 
Lees je aantekeningen stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je aantekeningen.
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8 Lezen: Collega’s gezocht

OPDRACHT 8A  
In een huis-aan-huisblad staat onderstaande advertentie. 
1  Wat voor soort advertentie is het?
2  Bekijk de advertentie en beantwoord de vragen.
Welk bedrijf zoekt personeel?
Wat voor personeel zoekt dit bedrijf?

KLEDINGBANK ZAANSTAD
ZOEKT COLLEGA’S! 

KLEDING
BANK
ZAAN
STAD

Wordt u onze nieuwe collega op zaterdag?
Kledingbank Zaanstad verzamelt kleding voor 
mensen uit de Zaanstreek. Dit doet zij voor 
mensen die zelf niet genoeg geld hebben om 
kleding te kopen. De Kledingbank werkt alleen 
met vrijwilligers.

De kledingbank heeft een ‘winkel’ waar mensen 
gratis kunnen shoppen. 
Vanwege de drukte gaat deze winkel per 1 januari 
ook op zaterdag open. 
De winkel is open van 11.00 tot 17.00 uur. 

Wat zijn uw taken?
- Nieuwe klanten een formulier laten invullen
- Klanten helpen met het uitzoeken van kleding
- Netjes houden van onze winkel

Wat vragen wij van onze nieuwe collega?
- Een open houding
- Goed met mensen kunnen omgaan
- Zelfstandig kunnen werken

Lijkt het u leuk om op zaterdag in onze winkel te staan en wilt u iets betekenen voor andere mensen?  
Neem dan contact op met Wim Okker (075 612661) of stuur een mail naar wokker@kledingbank.nl.

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 8B
Lees de advertentie en beantwoord de vragen. Geef steeds aan waar je je antwoord 
gevonden hebt.
1  Wat is de Kledingbank?
2  Waarom staat het woord ‘winkel’ tussen aanhalingstekens?
3  Wat moet je doen als medewerker van de winkel? 
4  Wat moet je kunnen?
5  Wat moet je doen als je in de winkel zou willen werken?

OPDRACHT 8C  
Kijk nog een keer naar de taken en naar wat ze vragen. Past de advertentie bij jou?
Zou je reageren op deze advertentie? Waarom wel? Waarom niet?
Wat vind je van een organisatie als de kledingbank? Is er ook een kledingbank in jouw 
gemeente?

Bespreek de opdrachten samen na. 

                                                         
mijn aantekeningen
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9  Schrijven: Daar ben ik goed in

OPDRACHT 9A

Stel, je bent op zoek bent naar een nieuwe baan. Dan moet je vertellen waar je goed in bent. 
Wat kun jij goed? Waar ben je goed in?
Denk bijvoorbeeld aan:
-  Je bent behulpzaam, betrouwbaar, rustig, sociaal, vriendelijk, ...
- Je kunt precies werken, snel werken, ...

Maak een lijstje van wat jij goed kunt.
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OPDRACHT 9B
Schrijf nu een tekst over hoe je bent en wat je goed kunt. Dit doe je als volgt:
1  Vertel eerst wie je bent en waar je werkt. 
2  Noem daarna vier dingen waar je goed in bent op je werk.
3  Geef bij een of twee dingen een voorbeeld. Kun je daar ook iets bij noemen uit het lijstje 
 van 9A? 

Bespreek eerst samen wat je wilt gaan schrijven.

Wie ben ik en waar ben ik goed in?  

OPDRACHT 9C  
Lees je tekst stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.
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10 Lezen: Lachen op het werk 

OPDRACHT 10A
Lees de titel van de tekst.  
Hoe is de sfeer op jouw werk? Wordt er veel gelachen? Heb je plezier met je collega’s? En 
met je baas?

LACHEN OP HET WERK?
JE GAAT ER HARDER VAN WERKEN!
Het klinkt waarschijnlijk erg tegenstrijdig. Lachen 
op het werk en harder werken. Maar toch is het 
waar, blijkt uit een onderzoek van Daisy van Dessel. 
Zij interviewde voor haar onderzoek driehonderd 
werknemers. Daisy: ‘De werknemers zeiden 
allemaal dat humor een goed gevoel geeft, 
waardoor je vanzelf harder gaat werken. Hoevéél 
meer de lachende collega’s werken, kon ik niet 
precies bepalen’.

Het moet wel om ‘positieve’ humor gaan. Dus 
bijvoorbeeld een binnenpretje omdat je een 
collega ziet struikelen of samen lachen wanneer 
een collega zich verspreekt. En dan moet het niet 
bedoeld zijn om iemand te kwetsen. Dit soort 
humor op de werkvloer verhoogt zeker de 
werkprestaties. 

Heel wat bazen zijn bang dat werknemers die 
lachen om een grapje vooral tijd verliezen. Het 
onderzoek van Van Dessel bewijst dus het 
tegendeel. ‘Nu moeten bazen het personeel laten 
weten dat humor wel mag. Ze kunnen nu zelf ook af 
en toe een grapje maken!’

OPDRACHT 10B
Lees de tekst vlot door.
Wat vind jij? Denk je dat je door vaker te lachen op je werk ook harder gaat werken?

                                                         
mijn aantekeningen
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11 Spreken: Mijn collega is slordig

OPDRACHT 11A
Het kan zijn dat je op je werk niet tevreden bent over het werk van je collega. Dan is het 
moeilijk om daar wat van te zeggen. Het is ook lastig om er niets van te zeggen, want dan 
blijf je ontevreden.

In deze opdracht ga je feedback geven op een collega. ‘Feedback geven’ betekent: 
commentaar geven op wat iemand doet.

Hoe geef je feedback?
- Vertel dat je met je collega wilt praten.
- Vertel wat je goed vindt gaan.
- Vertel wat je niet goed vindt gaan.
- Vertel waarom jij daar last van hebt.
- Laat je collega hierop reageren.
- Vertel wat je graag zou willen dat je collega doet.

Kies een van onderstaande situaties:
- Je collega komt heel vaak te laat.
- Je collega levert slordig werk af.
- Je collega praat altijd zo hard.
- Je collega ruimt zijn werkplek bijna nooit op.
- Je collega haalt altijd alleen maar koffie voor zichzelf.
Je kunt ook een eigen situatie nemen.
Bedenk eerst wat je wilt zeggen over je collega. 
Gebruik daarbij de regels hierboven: hoe geef je feedback?

OPDRACHT 11B
Voer een gesprek met je begeleider. Jij geeft in dit gesprek feedback. Je begeleider is je 
collega. 
Tip: Voer het gesprek nog een keer en neem het op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11C 
Bespreek de opdracht samen na.
Tip: Luister nog een keer naar het gesprek op je mobiele telefoon.
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12 Woorden: Woordenslang

OPDRACHT 12  
Verbind de woorden. Begin bij de P en eindig bij de K. 

P Z E L S L P

A U T E H U C

E W A G E L O

R W A K R L E

K U E I N A G

collega

hulp

nieuw

pauze

regels

taak

werk

                                                         
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.

 
 

                                                         
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 het meenemen en bespreken van perso-
neelsadvertenties.
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 

OPDRACHT 1A
Geef hier geen aanwijzingen op de vorm (dus de spelling 
of de zinsbouw). Het gaat hier om de inhoud van de tekst. 
Als een deelnemer expliciet vraagt naar aanwijzingen, 
wees er dan terughoudend in.

OPDRACHT 2A
Bespreek hoeveel informatie je al terug vindt in de vet ge-
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drukte tekst. Als je een artikel wilt gaan lezen kun je hier 
dus veel informatie uithalen.
Antwoorden:
1  Buschauffeurs in Nice
2  Een of meer vrije dagen gegeven aan een collega
3  Omdat zijn vrouw tijdens haar zwangerschap ziek ge-
worden is. 

OPDRACHT 2B
Antwoorden:
1 ja, nee, ja, ja, nee

OPDRACHT 3C
Let bij de nabespreking erop dat de vraag of boodschap 
in het briefje voor anderen duidelijk is.

OPDRACHT 4A
Antwoorden:
1  John is waarschijnlijk psycholoog of coach
2  Over samenwerken. De zin ‘Ik kan goed samenwerken’ 
 springt eruit in de tekst.

OPDRACHT 4B
Antwoorden
1  De collega houdt zich niet aan de afspraken – De colle-

ga werkt erg langzaam.
2  ‘Anoniem’ moet zeggen dat hij/zij het vervelend vindt 

dat ze niet goed kunnen samenwerken. – ‘Anoniem’ 
moet aan de baas vragen of hij/zij met iemand anders 
kan samenwerken.

3  Voordelen: je krijgt er energie van – je hebt meer ple-
zier in je werk – je levert beter werk af.

4  De schrijver wil zijn naam niet bekendmaken, omdat hij/
zij misschien bang is dat zijn klacht bekend wordt op 
het werk.

OPDRACHT 5A
Laat de deelnemer een opdracht kiezen die dicht bij zijn/
haar belevingswereld staat. Dat kan ook een eigen situatie 
zijn. Bespreek samen ter voorbereiding de onderwerp-re-
gel, de aanhef en afsluiting en wat de boodschap is van de 
mail van Mehmet. 

OPDRACHT 6B
5 tips, 5 opsommingstekens

OPDRACHT 6C
-  Bedenk wat je ervan kunt leren - 5
-  Zeg niet meteen ‘Ja maar .. ’ - 3
-  Check wat je hoort - 2
-  Luister goed - 1
-  Zie kritiek als kritiek op je werk - 4

OPDRACHT 7B
Mirjam maakt aantekeningen voor Anna. Welke werk-
zaamheden moet Anna doen voor de lunch? Leg aan de 
hand van het voorbeeld uit wat de bedoeling is van de 
opdracht. 

OPDRACHT 7C
Het gaat hier om aantekeningen. Het hoeven dus geen 
volledige zinnen te zijn. Let er wel op dat wat de deelne-
mer wil vertellen aan zijn collega is terug te vinden in de 
aantekeningen.

OPDRACHT 8A
Antwoorden:
1  een personeelsadvertentie
2  de Kledingbank Zaanstad – zaterdagmedewerkers voor 

de ‘winkel’

OPDRACHT 8C
1  een soort winkel waar mensen gratis kleding kunnen 

krijgen
2  In een winkel moet je normaal gesproken betalen, hier 

niet.
3  taken: formulier laten invullen door nieuwe cliënten, 

cliënten helpen met kleding uitzoeken, de winkel netjes 
houden

4 De winkel vraagt een open houding, goede sociale vaar-
digheden, zelfstandig kunnen werken.

5  bellen of mailen naar Wim Okker

(Voor opdracht 9, 10 en 11 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 12
Antwoorden:

P Z E L S L P

A U T E H U C

E W A G E L O

R W A K R L E

K U E I N A G

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. 
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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. 



COLOFON

Lees- en schrijfmethode Succes! is een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. 
Deze uitgave is in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven ontwikkeld door de Vrije 
Universiteit Amsterdam, afdeling VU-NT2.
De prepress is verzorgd door Uitgeverij Boom i.s.m. JACKY-O, Rotterdam (vorm-
geving, opmaak en illustraties), MR Foto, Deventer (fotografie), shutterstock.com 
(stockfotografie).

Stichting Lezen & Schrijven
Parkstraat 105
2514 JH Den Haag
info@lezenenschrijven.nl

Fijn dat u de lees- en schrijfmethode Succes! wilt gebruiken. Voor het begeleiden 
van cursisten op basis van deze methode is een training voor taalvrijwilligers 
beschikbaar. Kijkt u voor meer informatie op www.taalvoorhetleven.nl/succes. Indien 
u (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of kopiëren, werken we hier graag aan 
mee. We vragen u dit vooraf af te stemmen met Stichting Lezen & Schrijven.

Deze uitgave werd gefinancierd door de Rijksoverheid.

© 2015 Stichting Lezen & Schrijven, Den Haag



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. 


