
Dit boekje gaat over allerlei 
hulpmiddelen zoals brillen 
en rolstoelen. 

Succes!

Ik loop op krukken

1F 21



Katern 1F 21, Ik loop op krukken
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 21

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
-  een krantenbericht lezen
-  een formulier invullen
-  een instructietekst lezen
-  aantekeningen maken
-  een informatieve tekst lezen
-  een voorkeur aangeven
-  een informatieve tekst lezen
-  een klachtenmail schrijven
-  een verhaal 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

Een leesbril, een rolstoel, een traplift: 
dit zijn voorbeelden van hulpmiddelen. 
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 - Gevaarlijke robot  p. 5

 3 een formulier invullen - Krukken nodig?  p. 6

 4 een instructietekst lezen - Spellingcontrole: een handig hulpmiddel! p. 8

 5 aantekeningen maken - Naar de opticien  p. 10

 6 een informatieve tekst lezen - Vrouwen eerder een leesbril p. 12

 7 een voorkeur aangeven - Robot hulp in huis  p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Wat vergoedt uw verzekering? p. 16

 9 een klachtenmail schrijven - Ik heb een klacht!  p. 18

 10 een verhaal lezen - Geen drempels meer!  p. 20

 11 een gesprek voorbereiden - Een gesprek met de gemeente  p. 22

 12 een woordspel doen - Letterspel  p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Welke andere 
hulpmiddelen ken je?

-  Welke hulpmiddelen 
gebruik je zelf? Waarom? 
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Alfred komt uit Amerika. Hij is 85 
jaar. Gisteren heeft hij de marathon 
gelopen. Alfred: ‘Ik ben nog steeds 
heel fit. Ik heb een gehoorapparaat, 
een kunstgebit, een bril en speciale 
schoenen. Maar mijn benen werken 
nog goed!’

1 Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A
Bekijk de foto en lees het tekstje bij de foto.

Wat vind je hiervan? 
Hoe zie jij jezelf als je 85 bent?
Praat hierover met je begeleider.

OPDRACHT 1B
Schrijf een verhaal met de titel 
‘Als ik 85 ben …’  

Als ik 85 ben …

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

-  Hoe zie je eruit als je 85 jaar bent? 
-  Waar woon je?
-  Wat doe je? Fiets je nog? Sport je nog?  

Rijd je nog auto? 
-  Heb je hulpmiddelen nodig? Welke?
-  Welk hulpmiddel kun je niet missen?

UITVOEREN
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2 Lezen: Gevaarlijke robot

OPDRACHT 2A  
Bekijk de tekst. 
Over wat voor soort robot gaat het in deze tekst?

OPDRACHT 2B  
Lees de tekst stil voor jezelf en beantwoord de vraag.
Zou dit ongeluk in Nederland kunnen gebeuren? 
Waarom wel of niet?

OPDRACHT 2C  
Ken jij nog andere robots?
Zou je zelf een robot willen hebben? 
Zo ja, wat voor robot? Praat hier samen over. 

Een vrouw in Korea kocht een robot om voor 
haar te stofzuigen. Ze was erg 
tevreden met het apparaat. Het apparaat 
maakte de vloeren van haar huis goed schoon. 

Op een dag lag ze lekker op een matje op de 
grond te slapen. Terwijl ze sliep, deed de robot zijn 
werk. De robot stofzuigde de grond en reed ook 
naar het matje. Hij kwam bij de haren van de vrouw 
en begon de haren op te zuigen. Hij dacht 
misschien dat die haren stof waren! De vrouw 
schrok wakker. Haar haren zaten helemaal vast. Ze 
kon de robot niet uitzetten. Ze werd erg bang en 
belde de brandweer. De brandweer kwam en kon 
haar redden. Gelukkig is de vrouw niet gewond 
geraakt.

Gevaarlijke robot
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3 Schrijven: Krukken nodig?

OPDRACHT 3A
Als je een hulpmiddel nodig hebt, kun je dit aanvragen bij een thuiszorgwinkel. 
Daarvoor moet je een formulier invullen. 
Bekijk het formulier hieronder. Bespreek de moeilijke woorden met je begeleider.

http://www.thuiszorgwinkel.nl Product lenen

ThuisZorgWinkel Klantenservice: 0900-011

Ik wil graag een product lenen
Hee u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk 
contact met u op.

Voornaam 

Geslacht   

Adres

Woonplaats  

Telefoonnummer

E-mail 

Geboortedatum

Naam verzekeraar

Polisnummer  

Uitleenartikelen

Datum uitleen

Hoe lang nodig?                 kort (korter dan 26 weken)               lang (langer dan 26 weken)

Waarvoor hee u 
het product nodig? 

                                           man               vrouw

Achternaam

Postcode

loopkrukken  bedverhogers (4 stuks)  rollator 

toiletstoel  ziekenhuisbed   rolstoel     

douchestoel  rugsteunen (bed)

Wilt u de 

nieuwsbrief ontvangen?

        nee             ja

Bezorg mijn bestelling op mijn huisadres.

Ik wil mijn bestelling afhalen bij een thuiszorgwinkel.

Ik wil een ander bezorgadres opgeven.
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OPDRACHT 3B  
Vul het formulier in. Kies één situatie. 
1.  Je man, vrouw of kind heeft een been gebroken. Dit is gebeurd met sporten. Hij/zij is  
 geopereerd en moet zes weken op krukken lopen. Je vult het formulier in. Je wilt de  
 krukken snel hebben. Daarom ga je ze zelf ophalen bij de thuiszorgwinkel. 
2.  Je vrouw is 7 maanden zwanger. Ze wil graag thuis bevallen. Om thuis te bevallen   
 heb je klossen nodig. Met klossen kun je het bed hoger maken. Deze kun je bestellen  
 bij de thuiszorgwinkel. Je vult het formulier in. Je wilt graag dat ze de klossen bij jou thuis  
 bezorgen. 
3.  Bedenk een eigen situatie.

OPDRACHT 3C
Lees het formulier na.
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen het formulier.

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Spellingcontrole: een handig hulpmiddel! 

OPDRACHT 4A  
Myra schrijft een mailtje naar haar moeder. Bekijk een deel van het mailtje hieronder.

1  Wat valt je op in deze mail? Waarom zijn sommige woorden onderstreept?
2  Maak je gebruik van de spellingcontrole op de computer?

OPDRACHT 4B  
Bekijk de tekst hiernaast. 
Wat voor tekst is dit? Waaraan kun je dat zien? 
Kruis aan. 

  een advertentie
  een krantenbericht
  een uitleg 

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Aan:
Van: 
Betreft: 
 

We zijn gistere naar het strant geweest. Het was heel fein. De kinderen hebben zelfs 
gezwomen in de zee. Het zeewater was maar 17 gradden!

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 4C  
Lees de tekst.
Kijk samen op de computer. Is spellingcontrole ingesteld? Zo niet, stel de controle in. 
Schrijf een kort tekstje op de computer. Kijk naar de woorden met een rood lijntje. Bedenk 
eerst zelf wat het moet zijn en daarna wat de spellingcontrole aangeeft.

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Aan:
Van: 
Betreft: 
 

We zijn gistere naar het strant geweest. Het was heel fein. De kinderen hebben zelfs 
gezwomen in de zee. Het zeewater was maar 17 gradden!

Spellingcontrole in Word

Geselecteerde tekst markeren als:

           Nederlands

   Afrikaans
   Albanees
   Amhaars
   Arabisch (Algerije)
   Arabisch (Bahrein)
   Arabisch (Egypte)
   Arabisch (Irak)

OK                          Annuleren

fijn

Fien

feit

fijne

feil

Alles negeren

Toevoegen aan woordenlijst

Hyperlink

Nieuwe opmerking

Spellingcontrole instellen
Eerst moet je controleren of Nederlands 
is ingesteld als basistaal. Dit doe je zo:
-  Selecteer je tekst met de muis.
-  Klik op het tabblad Controleren
-  Klik op Taal > Controletaal instellen.
-  Staat in het bovenste vak Nederlands?  
   Klik dan op OK.
-  Staat er een andere taal? 
   Zoek Nederlands in de lijst en klik erop.       
   De taal komt in het bovenste vak 
   te staan. Klik dan op OK.
 
Woorden verbeteren
Soms is een woord in je tekst rood 
onderstreept. De spellingcontrole ‘denkt’ 
dat dit woord fout geschreven is. Wat 
moet je dan doen?
-  Klik met de rechtermuisknop op het 
   woord. Je ziet dan een rij met woorden 
   die goed geschreven zijn. 
-  Staat het goede woord erbij? Klik dit 
   woord dan aan. In je tekst staat nu de 
   goede spelling. Je hoeft niets meer te 
   verbeteren.

Schrijf je wel eens een mailtje? Of schrijf je wel eens een tekst in Word? 
Dan kun je de spellingcontrole van Word gebruiken. 
Hiermee kun je controleren of je spelfouten gemaakt hebt. 
Een handig hulpmiddel!
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5 Schrijven: Naar de opticien 

OPDRACHT 5A
Soms moet je iets kort opschrijven, omdat je het wilt onthouden. Dan maak je aantekeningen. 
- Maak jij wel eens aantekeningen?
- In welke situatie?
- Hoe doe je dat?
- Praat hier samen over.

OPDRACHT 5B  
Lees de situatie hieronder.

Twee weken geleden ben je bij de opticien geweest. Je hebt toen contactlenzen besteld. 
Je draagt altijd een bril, dit zijn je eerste lenzen. Vandaag belt een medewerker van de 
brillenwinkel. Hij heeft ingesproken op je voicemail. 
Luister naar je begeleider. Je begeleider leest de voicemail voor. 

OPDRACHT 5C  
Welke informatie is belangrijk in de voicemail?
Bespreek dat samen.
                                                         

mijn aantekeningen
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OPDRACHT 5D
Luister nog een keer naar de voicemail.
Maak aantekeningen. 
Schrijf de belangrijkste informatie op. Je hoeft geen zinnen te maken. Het kunnen ook een 
paar woorden zijn.
Aantekeningen:

OPDRACHT 5E
Lees je aantekeningen na.
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je aantekeningen.

OPDRACHT 5F 
Verzin samen nog een andere situatie met een voicemail.
Je begeleider spreekt de voicemail in.
Jij luistert en maakt aantekeningen.



1F 21 | Ik loop op krukken

12

6 Lezen: Vrouwen eerder een leesbril

OPDRACHT 6A 
Heb je een leesbril? Zo ja, op welke leeftijd had je een leesbril nodig?
Lees de titel en bekijk de afbeelding.
Waarom zouden vrouwen eerder een leesbril nodig hebben, denk je? 

                                        

Vrouwen eerder een leesbril

Als je ouder wordt, worden je ogen 
slechter. De letters in de krant lijken 
steeds kleiner en minder duidelijk. Als je 
de krant wat verder weg houdt, kun je de 
letters nog wel goed lezen. Maar eigenlijk 
is het tijd voor een leesbril! 

Op welke leeftijd beginnen mensen aan een 
leesbril? We hebben deze vraag gesteld aan 
een aantal opticiens. De antwoorden zijn heel 
verschillend. Sommige mensen hebben een 
leesbril nodig op hun 42ste. Andere mensen 
lezen tot hun 50ste nog prima zonder bril. 

En er zijn ook mensen die hun hele leven 
zonder leesbril kunnen. 
Wel is duidelijk dat vrouwen eerder een 
leesbril nodig hebben dan mannen. Komt dat 
dan omdat de ogen van vrouwen sneller 
slechter worden? Nee, dat is niet zo. Waarom 
hebben ze dan eerder een bril nodig? 
Vrouwen houden een boek of krant 
dichterbij hun lichaam dan mannen. Dit doen 
ze omdat ze dat prettig vinden. Ze hebben 
ook kortere armen dan mannen. 
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 6B 
Lees de tekst stil voor jezelf.
Waarom hebben vrouwen eerder een leesbril nodig volgens de tekst? 

Heb jij in opdracht 6A hetzelfde antwoord gegeven?

OPDRACHT 6C 
Beantwoord de vragen:
1  Op welke leeftijd beginnen mensen aan een leesbril?

2  Waarom houden vrouwen hun boek of krant dichterbij hun lichaam? 

-                                       

-     

OPDRACHT 6D
Sommige mensen zijn altijd hun leesbril kwijt. Verzin samen drie tips voor deze mensen.
Schrijf de tips op.
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7 Schrijven: Robot hulp in huis … 

OPDRACHT 7A 
Lees de volgende tekst.

Stel, jij bent oud en alleen. 
Wat zou je dan prettiger vinden: een mens die voor je stofzuigt of een robot? 
Praat hierover met je begeleider.

Bedenk daarna twee voordelen en twee nadelen van een stofzuigerrobot.
Schrijf ze kort op.

Voordelen van een stofzuigerrobot       Nadelen van een stofzuigerrobot
-                     - 

-                     - 

Henk de Vries is 82 jaar. Zijn vrouw is overleden. Henk is gezond. Alleen loopt hij slecht. 
Daarom heeft hij een robot die voor hem stofzuigt. De robot maakt zijn huis goed schoon.
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OPDRACHT 7B                                 
Schrijf een tekst over een stofzuigerrobot.
Geef je tekst de titel: Robot hulp in huis
Schrijf in je tekst twee voordelen en twee nadelen van stofzuigerrobots op.
Schrijf daarna: wat zou je zelf liever hebben? Een mens die stofzuigt of een robot?

OPDRACHT 7C 
Lees je tekst na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heb je voordelen genoemd?
En nadelen?
En wat je zelf graag zou willen?
Bespreek daarna samen je tekst.

OPDRACHT 7D
Bespreek samen.
Wat voor robots hebben we in 2040? Wat denk je?
Welke robots zijn er in huis, op straat, op het werk?
Wat moeten we nog zelf doen en wat doen de robots voor ons? 

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Wat vergoedt uw verzekering?

OPDRACHT 8A 
Bekijk de tekst en beantwoord de vragen.
1  Van wie komt deze tekst?
2  Wat is het onderwerp van de tekst?
3  Kun je in de tekst informatie vinden over:
 - brillen en lenzen?  ja / nee
 - hoortoestellen?   ja / nee
 - loopkrukken?   ja / nee
 - rollators?     ja / nee

Zorgverzekering Fit

Hulpmiddelen? 
Wat moet u zelf betalen en wat vergoedt uw verzekering?

Brillen en lenzen
Uw basisverzekering vergoedt de kosten van brillen en lenzen niet *. Hee
 u een aanvullende verzekering? 
Dan kunt u wel een vergoeding krijgen. In de tabel staat welke vergoeding u krijgt.

Aanvullende verzekering:

Let op: U hee
 met uw zorgpas van onze verzekering extra voordeel bij See opticiens. Zo krijgt u bij deze 
winkels een tweede bril gratis. Bovendien krijgt u korting op (zonne)brillen en lenzen. 

* Hee
 u zeer slechte ogen en een speciale bril nodig? Dan krijgt u wel een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Hoortoestellen
Hoort u niet goed? Dan krijgt u 75% van de kosten van een hoortoestel terug uit de basisverzekering. U betaalt 
zelf een eigen bijdrage van 25%. Hee
 u een aanvullende verzekering? Dan krijgt u misschien een vergoeding 
van uw eigen bijdrage. In de tabel staat of u een vergoeding krijgt en wat de vergoeding is.

Aanvullende verzekering:
       

Een voorbeeld:
U koopt een hoortoestel van €600. Uw verzekering betaalt 75% uit de basisverzekering. Dat is €450.
Uw eigen bijdrage is €150. U hee
 de aanvullende verzekering type B afgesloten. 
Uw verzekering betaalt €100. U betaalt zelf nog €50.

type A
type B
type C

geen vergoeding
€ 100 per toestel
€ 200 per toestel

€ 100 per 3 jaar
€ 150 per 3 jaar
€ 250 per 2 jaar

type A
type B
type C
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OPDRACHT 8B 
Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1  Janine heeft zeer slechte ogen. Ze heeft een speciale bril nodig om te lezen.  

Krijgt zij deze speciale bril vergoed vanuit de basisverzekering?  

2  Maurice heeft een nieuwe bril gekocht. Zijn oude bril was vier jaar oud. Hij heeft de 
aanvullende verzekering type C afgesloten. Krijgt hij een vergoeding voor zijn bril?  
Zo ja, hoeveel?

3  Malika heeft een hoortoestel nodig. Het toestel kost €400. Ze heeft geen aanvullende 
verzekering. Hoeveel geld krijgt zij terug van de verzekering? 

4  Thomas wil contactlenzen nemen. Hij heeft geen aanvullende verzekering.  
Waar kan hij deze lenzen het beste kopen? Waarom?

OPDRACHT 8C
Voor brillen en lenzen krijg je geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor een 
hoortoestel krijg je een groot deel vergoed. 
Heb jij een aanvullende verzekering? Waarom heb jij deze afgesloten? 
Weet je wat je betaalt voor deze aanvullende verzekering?
Praat hier samen over. 

                                                         
mijn aantekeningen
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9 Schrijven: Ik heb een klacht!

OPDRACHT 9A 
Heb je weleens een klacht over je verzekering? Wat doe je dan?

Je gaat in deze opdracht een klachtenmail sturen naar je verzekering. Bekijk eerst het 
voorbeeld hieronder. Wat is de klacht van Jan Dekker? Wat wil hij van de verzekering?

 

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Aan: zorgverzekeringfi t@live.nl 
Van: 
Betreft:
 

Geachte mevrouw, meneer,

De premie voor mijn verzekering betaal ik automatisch. In de maand april is dit niet 
goed gegaan. Het bedrag van de premie is twee keer van mijn rekening afgeschreven. 
Nu heb ik 95 euro teveel betaald. 

Kunt u dat bedrag op mijn rekening terugstorten?
Alvast bedankt. 

Dit zijn mijn gegevens:
Jan Dekker
Bloemstraat 13
1400 AA Naarden
Tel.: 06 9876543
Polisnummer: 142424323

Met vriendelijke groet,
Jan Dekker

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 9B 
Schrijf nu zelf een mail aan je verzekering. Gebruik de situatie hieronder.
Bespreek de situatie samen met je begeleider. Is de situatie duidelijk?

Schrijf in je mail:
-  wat je klacht is;
-  wat je wilt van de verzekering;
-  je persoonlijke gegevens + polis nummer.
In de mail staat al waarom je een rolstoel nodig had. 

OPDRACHT 9C
Lees je mail na.
Heb je je klacht beschreven?
Heb je geschreven wat je wilt?

Bespreek daarna samen je mail. 

Je bent geopereerd aan je knie. Daarom huurde je na de operatie een rolstoel bij de 
thuiszorgwinkel (van 13 maart tot 20 maart). De verzekering betaalt de huur van de 
rolstoel; dat staat in je polis. Een paar weken later stuurt de verzekering je voor de huur 
toch een rekening van €85.

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb van 13 maart tot 20 maart een rolstoel gehuurd bij de thuiszorgwinkel.
Dat was nodig na een knieoperatie. 

Met vriendelijke groet,

zorgverzekeringfi t@live.nl 
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10 Lezen: Geen drempels meer!

OPDRACHT 10A 
Bekijk de tekst en de afbeelding.
Ken jij mensen die een aangepast huis hebben?

Ook in de woning van Lisa en Erik is een aantal 
aanpassingen gedaan. Dat is nodig omdat Lisa een half jaar 
geleden een ongeluk hee� gehad. Ze werd op haar scooter 
aangereden door een auto. Ze kan nu niet meer lopen en zit 
in een rolstoel. Lisa: ‘We woonden in een eengezinswoning. 
Onze slaapkamer was boven. Daar kon ik natuurlijk niet 
meer komen. We hebben toen een bed in de huiskamer 
gezet. Dat was wel een oplossing, maar niet zo leuk 
natuurlijk. We hebben nog wel gekeken of er een trapli� 
kon komen. Dat lukte niet. Gelukkig konden we toen dit 
nieuwe appartement krijgen!’

Het nieuwe appartement van Lisa en Erik is op de begane 
grond. De drempels zijn weggehaald en er is een 
inrij-douche. Ook is in de keuken het aanrecht verlaagd. 
Lisa is erg blij met het appartement. ‘Het is een mooie 
woning. Heel geschikt voor mensen met een rolstoel. Ik kan 
nu ook zelf koken en de afwas doen! Ik ben echt heel blij!’

De nieuwe appartementen op het 
Hoofdplein in Amersfoort zijn klaar. 
De eerste bewoners hebben de 
sleutel gekregen. Onder hen zijn 
ook Lisa en Erik. Het jonge stel gaat 
volgende week verhuizen naar hun 
nieuwe appartement. In het 
gebouw zijn 20 huurwoningen. 
In een aantal woningen zijn 
aanpassingen gedaan voor mensen 
met een handicap.
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 10B  
Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1  Wat is de handicap van Lisa?

2  Waarom kon ze niet meer in hun oude huis wonen?

3  Welke aanpassingen zijn er gedaan in het nieuwe huis van Lisa en Erik?

OPDRACHT 10C
Bespreek samen.
Stel, je hebt een oude vriendin van 80. Ze loopt niet meer goed.
Ze is al een paar keer gevallen.
Ze woont in een flat. Er is een lift in het flatgebouw.
Welke aanpassingen heeft ze nodig in haar huis?
Wat denk je?
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11 Spreken: Een gesprek met de gemeente

OPDRACHT 11A
Bel je wel eens met de gemeente? 
Zo ja, waarover? Vind je dat moeilijk? 
Kun je altijd zelf je zaken regelen?
Praat hier samen over. 

OPDRACHT 11B 
Het is goed om een belangrijk gesprek voor te bereiden. Je denkt dan na over wat je gaat 
zeggen of vragen. Je denkt ook na over wat een ander jou kan vragen. 

Je gaat een gesprek voorbereiden met iemand van de gemeente. 
Je gaat een scootmobiel aanvragen. 
Bedenk eerst zelf: 
-  voor wie de scootmobiel is;
-  waarom hij nodig is;
-  hoe snel hij nodig is. 

Praat hier samen over.

OPDRACHT 11C  
Bereid nu het gesprek voor, met onderstaande vragen.
1  Welke vragen zou de medewerker van de gemeente aan je kunnen stellen? Bedenk er drie.

2  Welk antwoord kun je geven op deze vragen? Bespreek de antwoorden samen.

3  Welke vragen wil je zelf stellen aan de medewerker van de gemeente? Schrijf drie vragen op.

OPDRACHT 11D 
Bespreek de opdracht samen na.



1F 21 | Ik loop op krukken

23

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.

12 Woorden: Letterspel

OPDRACHT 12 
Voeg bij het woord links een letter. Maak zo steeds een nieuw woord. 
Voorbeeld:
les    + p = spel

In het grijze vak van boven naar beneden verschijnt een nieuw woord.

1. boot   + r  = 
2. poen  + l  = 
3. kurken + k =
4. lat   + a =
5. nog  + e = 
6. mesje + i  =    
7. taart  + s =   
8. rapen  + t =
9. lezen  + n =
10 rib   + l  =

H

R

P

K

G

J

L

T

Z

L

P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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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 deel-
nemer 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 deel nemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden 
en concrete suggesties om te oefenen met de schrijf-
problemen van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte 
voorbeelden hoe u feedback kunt geven op een schrijf-
tekst 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 een-
voudig, 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 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. Bekijk in het kader van dit boekje bijvoor-
beeld de website van een thuiszorgwinkel in de buurt. 
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook di-
gitaal 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 

Vooraf:
Denk aan allerlei soorten hulpmiddelen, zoals die je kunt  
gebruiken bij lopen, fietsen, het huishouden of persoonlijke 
verzorging. Zie de website www.hulpmiddelenwegwijzer.nl

(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen)

OPDRACHT 2A
Antwoord: Een robot die zelfstandig kan stofzuigen. 
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OPDRACHT 2B
Antwoord: In Nederland slapen volwassenen meestal niet 
op matjes op de grond, dus dat zal hier niet gauw gebeu-
ren. Slapen op matjes doen ze meer in Azië. Maar misschien 
kan het wel gebeuren als er een kind op de grond ligt.

OPDRACHT 2C
Er zijn robots om het gras te maaien, robots om mee te 
knuffelen, robots in fabrieken, in de verzorging etc.

OPDRACHT 3B
De deelnemer kan één van de situaties nemen voor het in-
vullen van het formulier. Hij/zij kan ook een eigen situatie 
bedenken.

OPDRACHT 4A
De spelfouten zijn rood onderstreept.

OPDRACHT 4B
Een uitleg. Aan de opsommingstekens, vetgedrukte woor-
den, woorden als ‘klik’ en ‘selecteer’. 

OPDRACHT 4C
Zonder computer is de uitleg in de tekst niet goed te be-
grijpen. Leid de deelnemer achter een computer stap voor 
stap door de instructie heen. Misschien heeft de deelne-
mer nog nooit een (stuk) tekst geselecteerd. Laat dan 
zien dat u klikt op de plaats waar de selectie begint, dat 
u de linkermuisknop houdt ingedrukt en met de aanwijzer 
over de tekst sleept die u wilt selecteren. Laat vervolgens 
de deelnemer deze handeling zelf doen. Ga daarna naar 
de volgende stap, etc. Voor iemand die laaggeletterd is, is 
het lastig te bepalen wat het goede woord is. Let op: het 
kan ook zijn dat het goede woord er niet bij staat. Dan is 
de spellingcontrole dus niet afdoende.

OPDRACHT 5B
Boodschap voicemail: Goedemorgen, u spreekt met opticien 
Brilmij. Uw lenzen zijn bij ons binnen gekomen. Het heeft 
wat langer geduurd dan normaal. Daarvoor onze excuses. 
U kunt uw lenzen ophalen op donderdag 23 mei om 9.30 
uur. Vraagt u dan naar meneer Visser, onze lenzenspecialist. 
Meneer Visser zal u laten zien hoe u de lenzen in moet doen. 
Wilt u uw bril meenemen en oohk uw pas van de zorgverze-
kering? Dan kunnen we meteen uw vergoeding regelen. Als 
u nog vragen heeft, kunt u bellen met onze winkel. Telefoon-
nummer is: 075 111222. Prettige dag verder. 

OPDRACHT 5C
Belangrijke informatie: Lenzen klaar. Donderdag 23 mei 
ophalen om 9.30 uur. Afspraak met meneer Visser. Mee-
nemen: bril en pas zorgverzekering. Ons telefoonummer is  
075-111222.

OPDRACHT 6A
Als de deelnemer nog geen leesbril heeft, kunt u eventu-
eel vragen naar partner of ouders.

OPDRACHT 6B
Antwoorden: Omdat vrouwen hun boek of krant dichterbij 
hun lichaam houden.

OPDRACHT 6C
Antwoorden:
1  Dat kun je niet precies zeggen. Dat is verschillend.
2  omdat ze dat prettiger vinden en omdat ze kortere  
 armen hebben

OPDRACHT 7A
Mogelijke voordelen: Robot is nooit ziek, hij werkt sneller, 
hij kost minder. Mogelijke nadelen: Hij denkt niet na. Hij 
kan alleen doen wat voorgeprogrammeerd is, het is veel 
minder gezellig, de robot kan kapot gaan. 

OPDRACHT 8A
Antwoorden: 1 Zorgverzekering Fit, 2 Informatie over ver-
goedingen van zorgverzekering Fit, 3 ja, ja, nee, nee

OPDRACHT 8B
Antwoorden: 1 ja, 2 ja – een vergoeding van €250, 3 €300, 
4 bij See opticiens, daar krijgt hij korting

OPDRACHT 9A
Antwoorden: De premie is twee keer van zijn rekening 
afgeschreven. Hij wil dat het teveel betaald bedrag wordt 
teruggestort op zijn rekening.
Bekijk met de deelnemer de opbouw van de voorbeeldmail:
beschrijving klacht, oplossing van de klacht, persoonlijke 
gegevens

OPDRACHT 9B
De deelnemer vult de mail aan: beschrijving klacht – 
 mogelijke oplossing – persoonlijke gegevens.

OPDRACHT 10B
Antwoorden:
1  Ze kan niet meer lopen.  2 Haar slaapkamer was boven.
3  geen drempels, een inrijdouche, een verlaagd aanrecht.

OPDRACHT 11C
1 Mogelijke vragen die een medewerker van de gemeente 
zou kunnen stellen: Voor wie is de scootmobiel? Waarom 
heeft X hem nodig? Hoe lang? Woont X zelfstandig? Hoe 
oud is hij/zij?
3 Mogelijke vragen die de deelnemer zelf kan stellen:
Wanneer kan X de scootmobiel krijgen? Moet X een eigen 
bijdrage betalen? 

OPDRACHT 12
Oplossing:
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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 tegen-
komen. 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. 


