
Dit boekje gaat over 
veranderingen op je werk.

Succes!

Ik krijg een
ander rooster

1F 16



Katern 1F 16, Ik krijg een ander rooster
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 12

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
-  een krantenbericht lezen
-  een e-mail schrijven
-  een folder lezen
-  een formulier invullen
-  een informatieve tekst lezen
-  een reactie schrijven
-  een test lezen en maken
-  een e-mail schrijven
-  een informatieve tekst lezen
-  een gesprek voorbereiden
-  een woordspel doen

 

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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VOORUITKIJKEN

Bekijk de afbeeldingen en beantwoord de vragen.  
   

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een krantenbericht lezen - Werknemer met hoogtevrees krijgt cursus p. 5

 3 een e-mail schrijven - Roosterwensen  p. 6

 4 een folder lezen - Een cursus doen via je werk  p. 8

 5 een formulier invullen - Hoe gaat het op je werk?  p. 10

 6 een informatieve tekst lezen - Iets nieuws op mijn werk p. 12

 7 een reactie schrijven - Ik mag geen overuren schrijven p. 14

 8 een test lezen en maken - Ik moet examen doen!  p. 16

 9 een e-mail schrijven - Ik wil graag, omdat …  p. 18

 10 een informatieve tekst lezen - Salarisschalen  p. 20

 11 een gesprek voorbereiden - Een gesprek met je baas  p. 22

 12 een woordspel doen - Kruiswoordpuzzel  p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Waar werk je?
-  Hoe lang werk je daar al? 
-  Wat is je functie?
- Is je werk wel eens 

veranderd?
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1 Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A
Lees de verhalen van Hans en Norma.

OPDRACHT 1B
Op je werk kunnen dingen veranderen. Soms zijn ze prettig, zoals voor Hans, soms zijn ze 
minder prettig, zoals voor Norma.
Wat is er veranderd op jouw werk? 
Denk bijvoorbeeld aan:
- andere werktijden;
- een vaste aanstelling;
- een betere werkplek;
- andere collega’s;
- salarisverhoging;
- een andere baas.
Praat hier samen over.

OPDRACHT 1C
Schrijf nu je verhaal op.

OPDRACHT 1D
Lees je eigen verhaal na.
Bespreek daarna je verhaal samen.

-  Wat is er veranderd?
-  Waarom gebeurde dat?
-  Wat is er nu anders voor jou?
-  Wat vond je van de verandering?

UITVOEREN

Hans:
‘Ik werk al 15 jaar bij een schoonmaakbedrijf. Twee maanden geleden vroeg mijn baas 
of ik voorman wilde worden. Dat wilde ik wel. Ik heb andere taken gekregen en meer 
salaris natuurlijk! Ik moest wel eerst het basisdiploma Schoonmaak halen. En nu werk ik 
als voorman. Ik ben hartstikke trots!’

Norma:
‘Ik werk in een verzorgingshuis. Vandaag heb ik een gesprek gehad met mijn baas. Hij 
vertelde dat dit verzorgingshuis gaat sluiten. Ik moet naar een ander verzorgingshuis. 
Jammer! Ik heb zulke leuke collega’s. Ik hoop dat ik het op mijn nieuwe werkplek ook 
leuk is. Ik word in ieder geval niet ontslagen!’
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2 Lezen: Werknemer met hoogtevrees krijgt cursus

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 is het probleem? Hoe lost het bedrijf dit probleem op?

 

OPDRACHT 2B  
Lees de tekst stil voor jezelf.
Hoe is het probleem uit de tekst ontstaan?

OPDRACHT 2C  
Vertel het verhaal nu kort na. Doe dit aan de hand van de vragen hieronder.
Over wie gaat dit bericht?
Wat is het probleem?  
Hoe is het probleem ontstaan? Hoe lost het bedrijf het probleem op?

OPDRACHT 2D 
Wist je dat er cursussen tegen hoogtevrees bestaan? Heb je zelf last van 
hoogtevrees? 

In Groningen krijgen twaalf werknemers van 
een bedrijf een cursus tegen hoogtevrees. Het 
gaat om werknemers van een restaurant. In de 
cursus is ook aandacht voor liftangst.

Het restaurant was eerst op drie hoog. Volgende 
maand gaat het bedrijf verhuizen naar de 16de 
verdieping. En de medewerkers dus ook. Het 
restaurant heeft straks een prachtig uitzicht. Maar 
niet iedereen vindt dat �jn. 

Sommige medewerkers zijn bang. Zij zijn al naar de 
bedrijfsarts gegaan. Mieke:  ‘Ja, ik heb last van 
hoogtevrees. Dat had ik al toen ik kind was. En dan 
is de 16de verdieping wel heel hoog. Het gebouw 
heeft ook nog veel ramen. Ik durf eigenlijk niet naar 
beneden te kijken. Dan word ik misselijk. Ik vind het 
ook vervelend dat ik nu elke dag met de lift moet.’

Daarom heeft het restaurant zijn werknemers een 
cursus aangeboden. Mieke en de andere elf werk-
nemers zijn hier blij mee. Het restaurant hoopt wel 
dat de bezoekers geen hoogtevrees hebben!

Werknemer met hoogtevrees krijgt cursus

Naar: www.rtv.noord.nl
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3 Schrijven: Roosterwensen

OPDRACHT 3A  
Davut schrijft een mail aan zijn baas Jacob. 
Lees de mail van Davut. Waarom schrijft Davut deze mail?

OPDRACHT 3B 
Er verandert ook iets op jouw werk. Bijvoorbeeld:
-  je krijgt andere werktijden;
-  je krijgt andere taken;
-  je krijgt een andere werkplek. 
Daar ben je het niet mee eens. Daarom schrijf je een mail aan je baas. 
Je kunt ook zelf een situatie bedenken. 
Bedenk eerst wat je wilt schrijven in je mail. Praat hier samen over. 

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Aan: jacob@gmail.com
Van: davut@gmail.com
Betreft: werkrooster
 

Beste Jacob,

Vanmorgen kreeg ik het nieuwe werkrooster. Ik zag dat ik twee weekenden moet werken. 
Dat begrijp ik niet zo goed. Is er iets veranderd? Gelukkig mag ik voor vrijdag nog kleine 
wensen aangeven via de mail. Ik heb graag het eerste weekend van de maand vrij i.v.m. 
de werktijden van mijn partner.
Het zou fi jn zijn als u rekening wilt houden met mijn wensen.

Alvast bedankt.

Groeten,
Davut
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OPDRACHT 3C  
Schrijf nu de mail aan je baas. Bekijk nog een keer de mail van Davut. 
De mail heeft een duidelijke opbouw. 
-  Davut vertelt wat de situatie is. 
-  Hij vertelt wat zijn probleem is.
-  Hij zegt wat hij graag wil.
-  Hij sluit zijn mail goed af.

OPDRACHT 3D
Lees je mail na.
Heb je verteld wat de situatie is?
Heb je verteld wat jouw probleem is?
Heb je verteld wat je graag wilt van jouw baas?
Heb je de mail goed afgesloten?
Bespreek daarna samen je mail. 

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Een cursus doen via je werk

OPDRACHT 4A
Stel, je ziet op je werk een folder liggen. Je kijkt op de eerste bladzijde.

Welke cursus zou je willen doen? Waarom?
Heb je wel eens een cursus gedaan via je werk? Wat voor cursus? 

OPDRACHT 4B 
Lees de informatie over de cursussen en beantwoord de vragen in het schema.

1 een cursus VCA 2 een cursus EHBO

Je kunt een cursus doen via het werk!
Deze maand zijn er twee cursussen:

In deze cursus leer je over de regels 
van veilig werken.
Meer informatie zie je op bladzijde 2 
van deze folder.

In deze cursus leer je wat je moet doen 
bij ongelukken thuis en op je werk.
Meer informatie zie je op bladzijde 3 
van deze folder.

Je werkgever zorgt ervoor dat je je werk 
veilig kan doen. Je moet zelf natuurlijk 
ook iets weten over de veiligheid op je 
werkplek. Dat kan met een VCA-cursus. 
Deze cursus gaat over regels om veilig 
te kunnen werken.

De inhoud van de cursus
Je leert onder andere 
•  over wetten en regels;
•  onveilige situaties herkennen;
•  ongelukken voorkomen;
•  omgaan met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie
Je kunt je VCA-diploma in één dag halen. 
De cursus is op donderdag. Je volgt de hele 
dag lessen. Aan het eind van de dag doe je 
examen. Je beantwoordt vragen op de 
computer. Dit betekent dat je meteen de 
uitslag weet. Als je moeite met lezen hebt, 
kun je een voorleesexamen doen. 

Aanmelden:
Heb je belangstelling? Stuur dan een 
mailtje naar je leidinggevende. 

VCA-cursus

Pagina 2
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VCA-cursus

Wat leer je? Geef twee voorbeelden.

Hoe lang duurt de cursus? 

Op welke dag of dagen is de cursus?

Wat voor examen doe je?

Hoe doe je examen als je niet goed 
kunt lezen?

Hoe kun je je aanmelden?

EHBO-cursus

Wat leer je? Geef twee voorbeelden.

Hoe lang duurt de cursus? 

Op welke dag of dagen is de cursus?

Wat voor examen doe je?

Hoe kun je je aanmelden?

OPDRACHT 4C 
Wat wil je verder nog weten over de cursussen? 

OPDRACHT 4D
Kijk nog eens naar je antwoord bij 4A. Welke cursus zou voor jou het meest belangrijk zijn? 
Heb je zelf wel eens onveilige situaties of ongelukken meegemaakt? Vertel erover.

Wat moet je doen als iemand zich in zijn 
vinger snijdt, een brandwond heeft of een 
hartaanval krijgt? Bij de cursus EHBO leer 
je precies wat je moet doen bij ongelukken 
thuis en op je werk. 

De inhoud van de cursus:
Je leert onder andere: 
•  een slachtoffer in veiligheid brengen;
•  iemand reanimeren bij een   
    hartstilstand;
•  wonden verzorgen.

Meer informatie:
Je kunt je EHBO-diploma in twee dagen 
halen. De cursus is op vrijdag en zaterdag. 
Het examen vindt plaats aan het eind van 
dag twee. Het bestaat uit twee delen: een 
theorie-examen met vragen en een 
praktijkexamen.

Aanmelden:
Heb je belangstelling? Stuur dan een 
mailtje naar je leidinggevende. 

EHBO-cursus

Pagina 3
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5 Schrijven: Hoe gaat het op je werk?

OPDRACHT 5A 
In veel bedrijven heb je één keer per jaar een gesprek met je leidinggevende. Dit noem je een 
functioneringsgesprek. In dit gesprek praat je over hoe het gaat op je werk. Vaak moet je 
voor het gesprek een formulier invullen. 
Heb je wel eens zo’n gesprek gehad? Wat was de laatste keer? 
Waar hebben jullie over gepraat? Was het een prettig gesprek of niet zo prettig?
Bekijk het formulier hieronder. 
Bespreek eerst de vragen met je begeleider. Bedenk daarna wat je wilt schrijven. 

Functioneringsgesprek

Naam:

 

Functie:

 

Afdeling:

 

Leidinggevende: 

 

Datum:

 

 

Zou je iets willen veranderen op je werk? Bijvoorbeeld:

     andere taken   een andere werkplek  andere werktijden

     iets anders:

Zou je een cursus willen doen via je werk? Wat voor cursus?

Wat zijn je taken?                      Wat gaat goed op je werk?   Wat gaat minder goed?
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 5B
Vul het formulier in. 

OPDRACHT 5C
Lees het formulier na.
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen het formulier.

OPDRACHT 5D
Kijk nog een keer naar het formulier. Heb je in je laatste functioneringsgesprek ook over deze 
vragen gesproken? Zo niet, welke vragen zou je graag met je baas bespreken?
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6 Lezen: Iets nieuws op mijn werk

OPDRACHT 6A 
Bekijk de tekst. 
Wat is het onderwerp van deze tekst? Hoe zie je dat snel?

 

Een cursus of een opleiding kan belangrijk zijn voor het werk dat je doet.
Een werkgever moet je een cursus of opleiding aanbieden, als dat belangrijk is 
voor je functie. Dit noem je scholingsplicht. Lees hieronder twee voorbeelden.

De werkgever heeft ook scholingsplicht 
in de situatie van Janneke. Janneke 
werkt als inpakster in een koekfabriek. 
De computer gaat haar werk 
overnemen. De functie van Janneke 
bestaat straks niet meer. In zo’n situatie 
mag haar werkgever haar niet meteen 
ontslaan. Eerst moet hij of zij kijken of 
Janneke andere taken kan doen. Als 
dat zo is, dan is er geen probleem. 
Haar werkgever moet regelen dat zij 
een cursus kan volgen als dat nodig is. 
Als er geen andere taken zijn voor 
Janneke, mag ze ontslagen worden. 

Adriano werkt in een timmerfabriek. 
De machine waarmee hij altijd werkt, 
is te oud. Er komt een nieuwe 
machine. Het is de bedoeling dat 
Adriano met die nieuwe machine gaat 
werken. Hij weet niet hoe de machine 
werkt. In dit geval heeft zijn werkgever 
scholingsplicht. Dit betekent dat de 
baas van Adriano hem een cursus 
moet aanbieden, omdat dat nodig is. 
Anders kan Adriano zijn werk niet 
goed doen. Adriano krijgt daarom een 
middag uitleg over hoe de machine 
werkt. 

Adriano: Janneke:

Een cursus of een opleiding kan belangrijk zijn voor het werk dat je doet.

WERKGEVER BIEDT 
SCHOLING AAN
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 6B 
Lees de tekst voor jezelf. Waar werkt Adriano? En waar werkt Janneke?

OPDRACHT 6C 
Lees de tekst nog een keer. Beantwoord de vragen.
1  Een werkgever heeft scholingsplicht. Wat is dat? 

2  Waarom heeft de werkgever in de situatie van Adriano scholingsplicht?

3  En waarom in de situatie van Janneke?

OPDRACHT 6D 
Ben jij wel eens in zo’n situatie geweest als van Adriano of Janneke? Of ken je iemand? 
Wat gebeurde er toen?
Bespreek dit samen.

OPDRACHT 6E
Lees de tekst nog een keer.
Bespreek samen woorden die je moeilijk vindt. 
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7 Schrijven: Ik mag geen overuren schrijven

OPDRACHT 7A
Je ziet op een forum een bericht van Mieke. 
Lees het bericht. 

OPDRACHT 7B 
Waarom wil Mieke niet meedoen met de training? Welke argumenten geeft ze? 

Praat samen over het bericht van Mieke. Hoe is het in jouw bedrijf? 
Ben je verplicht om een training of cursus te volgen?

http://www.forum.nl forum

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

Hallo,
Ik werk bij een drogist. Volgende week moet ik naar een verkooptraining. 
Mijn baas zegt dat het moet. Het is verplicht. Ik wil eigenlijk niet meedoen. 
Ik werk al 20 jaar bij de drogist. Ik snap echt niet waarom ik nu een 
verkooptraining moet doen. Bovendien is het mijn vrije dag en het is een
uur rijden. Ik mag ook geen overuren schrijven. Wat vinden jullie hiervan? 
Laat het even weten.
Groetjes, Mieke

reageer nieuw onderwerp

Ronny
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OPDRACHT 7C 
Schrijf een reactie op het bericht. Lees de argumenten van Mieke nog een keer. 
Praat er samen over. Ben je het met haar eens? Waarom wel of niet?
Hoe ga je reageren op haar bericht? 
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 7D
Lees je reactie na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heb je je eigen mening gegeven?
Is de inhoud van je reactie duidelijk voor Mieke?
Bespreek daarna samen je reactie.

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Ik moet examen doen! 

OPDRACHT 8A
Vertel over een examen dat je gedaan hebt. Had je stress toen je het examen moest maken? 
Wat gebeurde er met je? Praat hierover met je begeleider. 
Een beetje stress voor een examen is heel normaal. Maar sommigen mensen zijn echt bang 
voor een examen. Ze hebben last van examenvrees.

OPDRACHT 8B
Bekijk de test op de volgende bladzijde. 
Zijn de vragen duidelijk? Bespreek de vragen met je begeleider. 
Wat denk je?  Heb jij last van examenvrees?

                                                         
mijn aantekeningen



1F 16 | Ik krijg een ander rooster

17

OPDRACHT 8C 
Maak de test. Bereken het aantal punten. Wat is je score?

OPDRACHT 8D
Lees het tekstje bij je score.
Heb je last van examenvrees volgens de test?
Klopt het met jouw idee hierover?

1

2

3

4

5

6

7

8

Test Examenvrees

Vóór het examen 

De nacht voor een 
examen slaap ik slecht 
door de stress. 
     altijd
     soms
     nooit

Een paar uur voor het 
examen heb ik last van 
lichamelijke klachten, 
zoals hoofdpijn 
of buikpijn. 
     altijd
     soms
     nooit

Ik denk dat ik het examen
slecht ga maken. 
     altijd
     soms
     nooit

Tijdens het examen 

Ik heb zoveel stress dat ik 
niet goed kan nadenken. 
     altijd
     soms
     nooit

Ik wil het examen zó goed 
maken dat ik niet op tijd
klaar ben. 
     altijd
     soms
     nooit

Ik voel dat ik het examen 
goed moet doen, voor 
mijn baas of partner 
bijvoorbeeld. Dat gevoel 
geeft nog meer stress.
     altijd
     soms
     nooit

Algemeen

Als ik het examen niet 
haal, voel ik me dom.
     altijd
     soms
     nooit

Ik vind het vervelend als 
iemand kritiek op me 
heeft. 
     altijd
     soms
     nooit

Puntentelling:
Bij antwoord A krijg je 2 
punten.
Bij antwoord B krijg je 1 punt.
Bij antwoord C krijg je 0 
punten. 

Vijf punten of minder:
Je hebt geen of weinig last 
van stress. Een examen doen 
is voor jou geen probleem. 

Van zes tot elf punten:
Je hebt zeker stress bij een 
examen. Stel niet te hoge 
eisen aan jezelf. Als je het heel 
goed wilt doen, gaat de stress 
alleen maar omhoog. Bedenk 
voor jezelf dat je niet alles 
hoeft te weten. 

Van twaalf tot zestien 
punten:
Je hebt last van examenvrees. 
Een belangrijke stap is om toe 
te geven dat je er last van 
hebt. 
Praat hierover met anderen. 
Misschien kun je eens een 
cursus tegen faalangst doen. 
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9: Schrijven: Ik wil graag, omdat …

OPDRACHT 9A
Stel, je werkt in een tuincentrum. Het is een baan van 16 uur per week. Je helpt de klanten in 
de winkel en je zorgt voor de planten. Je moet elke dag een uur reizen naar je werk. 
In het personeelsblad lees je de volgende oproep:

Dit lijkt je wel wat. Het nieuwe tuincentrum is vlakbij je huis. Je wilt wel wat meer uren 
werken. Je houdt van het contact met klanten, dus kassawerk vind je prima. Je besluit een 
mail te sturen. 
In deze mail schrijf je: 
-  waarom je deze baan wilt hebben; 
-  welke ervaring je hebt.

Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven. 
Praat hierover met je begeleider. Schrijf dat in een paar woorden op. 

Waarom wil je deze baan hebben?        Welke ervaring heb je?

 

Volgende maand openen we ons nieuwe tuincentrum. We zijn op zoek naar medewerkers. 
Je moet 24 uur beschikbaar zijn. Het gaat vooral om kassawerkzaamheden. Heb je 
interesse? Stuur een mail naar Jan de Vries. 

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 9B 
Schrijf de mail. Het begin en het eind van de mail staan er al. Je kent Jan de Vries niet zo 
goed. Daarom zeg je meneer en gebruik je u in je mail.

OPDRACHT 9C
Lees je mail na.
Heb je geschreven waarom je in het nieuwe tuincentrum wilt werken?
Heb je geschreven waarom je geschikt bent?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je mail. 

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Aan: jdevries@plantenhal.nl 
Van: 
Betreft:
 

Beste meneer De Vries, 

In het personeelsblad zag ik dat u mensen zoekt voor het nieuwe tuincentrum. 
Ik ben zeer geïnteresseerd. Ik wil daar heel graag werken. 

Ik hoop dat ik in aanmerking kom voor deze nieuwe baan. Ik hoor het graag van u.

Met vriendelijke groet,



1F 16 | Ik krijg een ander rooster

20

10 Lezen: Salarisschalen

OPDRACHT 10A  
Lees de tekst en bekijk de tabel.
Waar gaat de tekst over?

 functie A functie B functie C functie D functie E functie F

schaal 1 1467,83 1578,84 1758,11 1794,06 1904,74 2267,12

schaal 2 1530,37 1666,91 1847,04 1867,86 1983,16 2365,94

schaal 3 1602,29 1745,96 1936,00 1942,30 2060,90 2464,75

schaal 4 1674,24 1825,01 2024,93 2016,09 2139,28 2563,61

schaal 5 1746,18 1904,07 2113,89 2090,55 2217,69 2662,42

schaal 6 1818,11 1983,16 2202,83 2164,32 2296,09 2761,24

schaal 7 1890,03 2062,20 2291,77 2238,76 2374,50 2860,09

schaal 8 1961,99 2141,27 2380,71 2313,56 2452,27 2958,91

schaal 9  2220,34 2469,67 2387,01 2530,69 3057,73

schaal 10    2460,82 2609,03 3156,57

schaal 11      3255,37

Veel bedrijven gebruiken salarisschalen 
om het salaris van een medewerker vast 
te stellen. Een salarisschaal bestaat uit een 
aantal bedragen die bij een functie horen. 
Bovenaan staat het minimumbedrag dat 
je in de functie kunt verdienen. Onderaan 
staat het maximumbedrag. Het gaat in een 
salarisschaal om brutobedragen. 

Meestal begin je laag in de salarisschaal. 
Als je je werk goed doet, ontvang 
je in veel bedrijven elk jaar een 
salarisverhoging. Je gaat dan naar de 
volgende trap van de schaal. Deze 
salarisverhoging noem je een periodiek. 
Je verdient bijvoorbeeld 1350 euro en 
je gaat naar 1390 euro. Je krijgt dan een 
periodiek van 40 euro. Kom je op de 

laatste trap van de schaal, dan krijg je 
geen verhoging meer. Dan blijft je salaris 
gelijk. Je stapt niet automatisch over naar 
een volgende schaal. Je gaat pas naar 
een hogere salarisschaal als je een andere 
functie krijgt. 

Salarisschalen zijn per sector en meestal 
ook per bedrijf verschillend. Vaak zijn de 
salarisschalen opgenomen in de cao. De 
werkgever moet zich hier aan houden. 
Als het bedrijf waar je werkt geen cao 
heeft, mag de werkgever het salaris zelf 
bepalen. Hij moet wel in ieder geval het 
minimumloon betalen. 

Hieronder zie je een voorbeeld van een 
salarisschaal.

Bron: www.loonwijzer.nl 
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 10B  
Lees de tekst nog een keer. 
Zoek antwoorden op de vragen:
1  Wat is een salarisschaal?
2  Wat is een periodiek? 
3  Wat is een cao? 
Bespreek je antwoorden met je begeleider. 

OPDRACHT 10C  
Stel, je hebt functie A en je gaat van schaal 4 naar schaal 5. 
Hoeveel euro ga je meer verdienen? Hoe reken je dat uit? 
Doe hetzelfde bij een andere functie en een andere schaal.

OPDRACHT 10D  
Heeft het bedrijf waar je werkt een cao? Zo ja, weet je wat daar in staat? 
Weet je in welke salarisschaal je zit? 

OPDRACHT 10E
Bekijk de tekst nog een keer.
Welke woorden in het artikel vind je belangrijk?
Welke woorden vind je moeilijk?
Bespreek de woorden samen. 
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11 Spreken: Een gesprek met mijn baas

OPDRACHT 11A  

Je hebt vast wel eens een functioneringsgesprek gehad met je baas over hoe het gaat op je 
werk. Welke vragen stelde jouw baas in dit gesprek?
Als je een gesprek met je baas moet voeren, is het handig om je daarop voor te bereiden. 
Je kunt bedenken welke vragen hij of zij gaat stellen. En je kunt alvast bedenken welke 
antwoorden je kan geven. 
In deze opdracht bereid je je voor op een functioneringsgesprek met je baas. 
Lees de vragen hieronder. Dit zijn vragen die je baas je zou kunnen stellen. 

OPDRACHT 11B
Bedenk een antwoord op deze vragen. Bespreek je antwoorden met je begeleider.

Stel, je wil graag iets anders doen op je werk. Hoe kun je dit met je baas bespreken? 
Praat hierover met je begeleider.

OPDRACHT 11C 
Bespreek de opdracht samen na.
Wat vond je van de opdracht? Wat heb je ervan geleerd? 

1  Wat vind je van je werk? Ben je tevreden over je functie?
2 Wat gaat goed in je werk? Kun je een voorbeeld geven?
3  Wat gaat minder goed? Kun je een voorbeeld geven?
4  Hoe zou je jezelf kunnen verbeteren?
5  Wat vind je van de sfeer op je werk?
6  Hoe is de samenwerking met je collega’s?
7  Zou je een cursus of een opleiding willen doen?
8  Wat doe je over vijf jaar? Doe je dan nog steeds dit werk?
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12 Woorden: Kruiswoordpuzzel 

OPDRACHT 12   
Vul de goede woorden in.

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 vond je moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
- Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
 Vul de woordenlijst in je map aan.

Verder oefenen en lezen

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

Horizontaal
3 toets
5 twee mensen praten met elkaar. 
 Ze zijn in …
8 hokje waarmee je naar boven en naar 

beneden gaat
9 een ander woord voor beroep
11 de baas van een groep medewerkers
16 bewijs dat je een cursus of 
 opleiding hebt gedaan
17 naar een andere plek of plaats gaan

Verticaal
1 werk dat je moet doen
2 Anna werkt in een groot …
4 zonder gevaar
6 een lijst waarop staat wie wat moet doen
7 lessen over een bepaald onderwerp
10 je loon
12 Jan is … en nu zoekt hij ander werk
13 een deel van een bedrijf
14 eerste hulp bij ongelukken
15 de werkgever heeft scholings…

In de puzzel zijn 10 grijze vakjes. Vul de letters uit deze vakjes 
hieronder in. Van links naar rechts. Welk woord staat hier? 

3
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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 Taal-
kaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en oe-
fensuggesties. 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 deelnemer 
vervolgens opnemen in zijn map. (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 huis of het werk 
teksten of formulieren mee te nemen, of adressen van 
voor hen belangrijke websites. Dit kan het toepassen van 
het geleerde in hun thuis- of werksituatie bevorderen en 
is ook vaak heel leuk om te doen. Bekijk bij dit boekje 
bijvoorbeeld het cursusaanbod of de cao van een bedrijf 
waar de deelnemer werkt.
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 situatie 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
Antwoorden:
1  over 12 werknemers van een restaurant
2  Ze hebben last van hoogtevrees.
3  Ze krijgen een cursus aangeboden van het bedrijf.
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OPDRACHT 2B
Antwoord: Het restaurant ging verhuizen van de derde 
verdieping naar de zestiende verdieping.

OPDRACHT 2C
In een restaurant in Groningen werken 12 werknemers. 
Zij hebben last van hoogtevrees. Dit komt omdat het 
 restaurant is verhuisd van de derde naar de zestiende ver-
dieping. Het bedrijf heeft dit probleem opgelost door de 
werknemers een cursus hoogtevrees aan te bieden. 

OPDRACHT 3A
Antwoord: Davut is niet tevreden met zijn nieuwe werkrooster.

OPDRACHT 3C
De mail van Davut heeft een duidelijke opbouw. Bespreek 
de opbouw en laat antwoord geven op de vagen: Wat 
is de situatie? Wat is het probleem van Duvat? Wat wil 
Duvat van zijn baas?

OPDRACHT 4B
Antwoorden:

   

 

OPDRACHT 4C
Bespreek met de deelnemer waar en hoe je extra informatie 
kan krijgen over de cursussen VCA en EHBO. Je kan natuur-
lijk meer informatie vragen aan de leidinggevende. Maar ook 
naar informatie zoeken op internet. Praat over hoe je dat 
moet aanpakken (Googelen, zoekwoorden, welke site?). Doe 
dit samen op de computer als die beschikbaar is. 

OPDRACHT 5A
Doel van het formulier is dat de deelnemer nadenkt over 
zijn/haar eigen functioneren op het werk. Praat daar eerst 
samen met de deelnemer over. 

OPDRACHT 6A
Antwoorden: Onderwerp = scholingsplicht van de werkgever
Aan de titel en aan het vetgedrukte woord in de eerste alinea.

OPDRACHT 6B
Antwoorden: Adriano werkt in een timmerfabriek; Janneke 
werkt in een koekfabriek.

OPDRACHT 6C
Antwoorden:
1  De werkgever moet een cursus aanbieden als dat belangrijk 

is voor de functie van een werknemer. 
2  Omdat Adriano scholing nodig heeft om zijn werk goed uit 

te oefenen. Hij moet leren werken met een nieuwe machine.
3 Omdat de functie van Janneke wordt opgeheven. Ze moet 

misschien geschoold worden om andere taken te kunnen 
doen. 

OPDRACHT 7B
Antwoorden: 4 argumenten: Mieke werkt al 20 jaar bij een 
drogist. Ze vindt een verkooptraining niet nodig; Het is haar 
vrije dag; De cursusplek is een uur rijden; Ze mag geen over-
uren schrijven. 
Of een werkgever een cursus verplicht mag stellen, is afhan-
kelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de werknemer. 
Deze afspraken kunnen vastgelegd zijn in de cao, maar bij-
voorbeeld ook in een arbeidscontract. Zie voor meer informa-
tie bijvoorbeeld de site van een vakbond zoals FNV of CNV. 

OPDRACHT 9B
De deelnemer vult de mail aan. Hij/zij motiveert zijn/haar 
belangstelling voor het werken in het nieuwe tuincentrum.
 
OPDRACHT 10A
Antwoord: Over salarisschalen

OPDRACHT 10B
Salarisschaal = een tabel met bedragen die bij een functie 
horen.
Periodiek = salarisverhoging
Cao = Collectieve arbeidsovereenkomst
Het is een contract waarin zaken zijn geregeld zoals hoogte 
van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. Deze 
overeenkomst komt tot stand door onderhandelingen tussen 
werkgevers en de vakbond. Zie voor meer informatie over 
cao’s bijvoorbeeld de site van een vakbond zoals FNV of CNV.

OPDRACHT 10C
Antwoord: €71,94 (1746,18 – 1674,24). Laat ze een 
zakreken machine gebruiken en daarna schattend 
 controleren. 

OPDRACHT 10D
Laat de deelnemer eventueel een cao van het bedrijf meene-
men waar hij/zij werkt. En een salaristabel als dat mogelijk is. 

OPDRACHT 11
Het gaat hier om een voorbereiding van een functionerings-
gesprek. Het gesprek zelf hoeft niet gevoerd te worden. 

OPDRACHT 12
Oplossing:

VCA-cursus

Wat leer je? Geef twee 
voorbeelden

Zie onder het kopje ‘De 
inhoud van de cursus’

Hoe lang duurt de cursus? 1 dag
Op welke dag of dagen is 
de cursus?

donderdag

Wat voor examen doe je? Examen op de computer
Hoe doe je examen als je 
niet goed kunt lezen?

Dan kun je een 
voorleesexamen doen 

Hoe kun je je aanmelden? Een mailtje sturen naar je 
leidinggevende

EHBO-cursus

Wat leer je? Geef twee 
voorbeelden

Zie onder het kopje ‘De 
inhoud van de cursus’

Hoe lang duurt de cursus? 2 dagen
Op welke dag of dagen is 
de cursus?

vrijdag en zaterdag

Wat voor examen doe je? Een theorie-examen en een 
praktijkexamen

Hoe kun je je aanmelden? Een mailtje sturen naar je 
leidinggevende
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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.

OVERIG MATERIAAL 

Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die 
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen 
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. Sommige 
van deze lesmaterialen zijn ook digitaal beschikbaar 
waarmee u bijvoorbeeld thuis kunt laten oefenen en vaak 
ook in een bibliotheek in de buurt. Wilt u meer weten over 
geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s), vraag het 
dan aan uw contactpersoon bij de organisatie waar 
u vrijwilliger bent. Of neem een kijkje op http://www.
taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.
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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 boekjes van Succes! ga je 
aan de slag met beter leren lezen en 
schrijven en oefen je met spreken. 
Je kunt ook oefenen met rekenen 
en beter leren omgaan met de 
computer en het internet.
Succes! is uitgewerkt in drie 
niveaus. De methode bestaat uit 
een groot aantal boekjes rond 
situaties uit het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten 
en taalvrijwilligers. 


