
Dit boekje gaat over betalingen doen 
en hoe je dat regelt.

Succes!

Hoe ga ik dit betalen?

1F 24



Katern 1F 24, Hoe ga ik dit betalen? 
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes!
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F.1F 24

Taaltaken: 
– een verhaal schrijven
– een krantenartikel lezen
– een overzicht maken
– een rekening lezen
– een brief schrijven
– een informatieve tekst lezen
– een lijstje maken
– een informatieve tekst lezen
– een e-mail schrijven
– een informatieve tekst lezen
– een telefoongesprek 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

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal schrijven – Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een krantenartikel lezen  – Een verrassing voor John p. 5

 3 een overzicht maken  – Een kasboek                  p. 6

 4 een rekening lezen – Weer betalen?  p. 8

 5 een brief schrijven – Uitstel van betaling   p. 10

 6 een informatieve tekst lezen – Automatische incasso p. 12

 7 een lijstje maken – Slim bezuinigen  p. 14

 8 een informatieve tekst lezen – Eigen risico betalen     p. 16

 9 een e-mail schrijven – Ik wil mijn abonnement opzeggen                 p. 18

 10 een informatieve tekst lezen – Criminelen op internet                       p. 20

 11 een telefoongesprek voorbereiden – Bellen met een bedrijf             p. 22

 12 een woordspel doen – Woorden maken                                          p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

Bespreek de afbeelding.     

- Welke uitgaven 
heb jij elke 
maand?

-  Welke uitgaven 
elke week?

-  En welke maar af 
en toe?

-  Spaar je voor 
iets? 

SEF Bank Oost betuwe Bankcode

3212

Rekeningafschrift
Rekening-Courant

Ten name van

VANDERMEER B.V.
GOILBERDINGERDIJK 23
4105 LB  CULEMBORG

Datum aanmaak afschrift

02-02-2016
Blad

1 van 1

Datum vanaf

31-12-2015
Beginsaldo

393,38 CR

Datum tot en met

29-01-2016
Eindsaldo

293,28 CR

IBAN / Rekeningnummer

NL21 RABO 0111 4393 88 EUR
BIC

RABONL2U
Totaal afgeschreven

100,10
Totaal bijgeschreven

0,00

Rente
datum Type Tegenrekening Naam/omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit)

01-01 DB Kosten 22,84
Periode 01-10-2015 t/m 31-12-2015
Verwerkingsdatum: 07-01-2016

25-01 EI NL03 RABO 0312 5361 35 PLUS GIEL SMITS B.V. 77,26
factuur 7407
Verwerkingsdatum: 25-01-2016

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = bankgiro opdracht
cb = crediteuren betaling

ck = Chipknip
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ei = Euro-incasso
fb = FiNBOX

ga = geldautomaat Euro
gb = geldautomaat VV
id = iDEAL
kh = kashandeling
ma = machtiging

sb = salaris betaling
tb =  eigen rekening
sp =  spoedbetaling
CR = tegoed
D = tekort

SEF Bank

SEF Bank Oost betuwe Bankcode

3212

Rekeningafschrift
Rekening-Courant

Ten name van

VANDERMEER B.V.
GOILBERDINGERDIJK 23
4105 LB  CULEMBORG

Datum aanmaak afschrift

02-02-2016
Blad

1 van 1

Datum vanaf

31-12-2015
Beginsaldo

393,38 CR

Datum tot en met

29-01-2016
Eindsaldo

293,28 CR

IBAN / Rekeningnummer

NL21 RABO 0111 4393 88 EUR
BIC

RABONL2U
Totaal afgeschreven

100,10
Totaal bijgeschreven

0,00

Rente
datum Type Tegenrekening Naam/omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit)

01-01 DB Kosten 22,84
Periode 01-10-2015 t/m 31-12-2015
Verwerkingsdatum: 07-01-2016

25-01 EI NL03 RABO 0312 5361 35 PLUS GIEL SMITS B.V. 77,26
factuur 7407
Verwerkingsdatum: 25-01-2016

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = bankgiro opdracht
cb = crediteuren betaling

ck = Chipknip
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ei = Euro-incasso
fb = FiNBOX

ga = geldautomaat Euro
gb = geldautomaat VV
id = iDEAL
kh = kashandeling
ma = machtiging

sb = salaris betaling
tb =  eigen rekening
sp =  spoedbetaling
CR = tegoed
D = tekort

SEF Bank

NL 21 RABO 0235 6584 25

01-01 DB 22,84

77,26

Kosten
Perode 01-10-2015 t/m 31-12-2015
Verwerkingsdatum: 25-01-2016

AH Goedam-zuid
Verwerkingsdatum: 27-01-2016

25-01 EI NL03 INGB 0312 5431

RABONL2U

113,00 CR

0,00

223,10 CR

1 van 1

3361

02-02-2016

29-01-2016

31-12-2015

110,10

J. T. JANSSENS
POSTMASTRAAT 33
4503 JP GOEDAM
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1 Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A
Wat doe je als je een rekening krijgt?
En hoe regel jij je geldzaken?

Vertel daarover en schrijf daarna je verhaal op.

UITVOEREN

- Als je een rekening krijgt, bekijk je hem 
dan meteen?

- Leg je een rekening weleens in een la 
voor later?

- Waar bewaar je jouw rekeningen?
- Betaal je een rekening meestal 

meteen?
-  Hoe betaal je rekeningen? Met een 

acceptgiro of via internet?
- Krijg je wel eens rekening die niet 

klopt? Zo ja, wat doe je dan?

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



1F 24 | Hoe ga ik dit betalen?

5

2 Lezen: Een verrassing voor John

OPDRACHT 2A 
Lees de titel van het artikel.
Bedenk hoe een dakloze rijk zou kunnen worden. Wat zou er gebeurd kunnen zijn?

OPDRACHT 2B 
Lees de tekst stil voor jezelf en beantwoord de vragen.
1  In de tweede zin van de tekst staat: Toevallig ontdekte iemand dat John nog steeds een  

 bankrekening had.
 Wie is die ‘iemand’? Waar staat dat?
 En wat gebeurde er toevallig? Waar staat dat?
2  John was vergeten dat hij een bankrekening had. Hoe kan hij dat vergeten zijn? 
 Wat denk je?
3  Stel, John kreeg 12 jaar lang, elke maand, 1000 euro op zijn rekening. 
 Hoeveel euro had hij dan na 12 jaar? 

OPDRACHT 2C 
Bespreek samen de tekst. Vertel daarna de tekst kort na.

OPDRACHT 2D 
Wat zou jij doen als je onverwacht veel geld krijgt?
Bespreek dit samen.
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3 Schrijven: Een kasboek

OPDRACHT 3A 
In een kasboek kun je al je uitgaven onder elkaar zetten: de vaste lasten (zoals huur en 
energie) en andere uitgaven.
Heb je weleens een kasboek bijgehouden? Waarom is een kasboek handig?

Hieronder zie je een kasboek van november en december.

Bespreek samen.
Wat zijn de vaste lasten in november? Waarom is de maand december duurder?

OPDRACHT 3B 
Bespreek samen.
Weet je wat je elke maand uitgeeft aan boodschappen, kleren, etc.?
Weet je hoe hoog je vaste lasten per maand zijn? 
Maak samen een schatting van alle kosten per maand.

datum

datum

1 nov

1 dec

25 nov

25 dec

1 - 30 nov

28 dec

28 dec

1 - 30 dec

1 nov

1 dec

1 nov

1 dec

uitgaven

uitgaven

huur

huur

energie

energie

kabel, telefoon, internet

kabel, telefoon, internet

sportclub

sportclub

boodschappen hele maand

boodschappen hele maand

WA - verzekering

inboedelverzekering

totaal

totaal

bedrag

bedrag

€ 480,00

€ 480,00

€  195,00

€  195,00

€   65,00

€   65,00

€   20,00

€   20,00

€  250,00

€   90,00

€    51,50

€  1.010,00

€  1.151,50

€ 250,00
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OPDRACHT 3C 
Kies een maand en vul het kasboek hieronder in.
-  Vul eerst de vaste lasten in en de bedragen.
-  Vul dan de andere uitgaven in en de bedragen.
-  Weet je een uitgave niet precies? Schrijf dan op hoeveel het ongeveer is. 
 Maak een schatting.
-  Vul, als dat mogelijk is, ook datums in.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
Tel de bedragen bij elkaar op.

OPDRACHT 3D

Lees het kasboek stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven? 
Klopt je schatting bij opdracht 3B?
Bespreek daarna samen je kasboek.

OPDRACHT 3E
Zijn er vaste kosten die je één keer per kwartaal of per jaar betaalt?
Zo ja, welke zijn dat?

datum

datum

uitgaven

uitgaven

totaal vaste lasten

totaal vaste lasten

totaal andere uitgaven

totaal andere uitgaven
totaal

bedrag

bedrag
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4 Lezen: Weer betalen?

OPDRACHT 4A
Stel, je denkt dat je alle rekeningen betaald hebt en dan krijg je weer een nieuwe rekening. 
Of je hebt een onverwachte extra uitgave.
Heb jij dat ook wel eens? Praat daar samen over.

Bekijk de volgende rekening.
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OPDRACHT 4B 
Zoek de antwoorden op de vragen in de rekening.
1  Vóór welke datum moet de rekening betaald zijn? Hoe weet je dat?

2  De wasmachine is gerepareerd, maar pompt na een maand weer niet goed water af. De 
 monteur ontdekt een pen in de afvoer. Is de nieuwe reparatie gratis of niet? Waar staat dat? 

OPDRACHT 4C 
Als je een rekening krijgt, kijk je deze dan goed na?
Praat daar samen over.

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Uitstel van betaling 

OPDRACHT 5A
Soms kun je een rekening niet meteen betalen.
Heb jij dat wel eens meegemaakt? Wat deed je toen? 
Praat daar samen over.

OPDRACHT 5B  
Je gaat een e-mail schrijven.
Je wilt later betalen. Je wilt graag uitstel van betaling.
Je kunt de rekening van opdracht 4 gebruiken of een eigen rekening.

In de mail moet staan:
-  op welke datum je de rekening hebt gekregen;
- hoe hoog het bedrag is dat je moet betalen;
- vóór welke datum je moet betalen;
-  dat je uitstel van betaling vraagt;
-  waarom je uitstel vraagt;
-  hoelang je uitstel wilt;
-  je klantnummer en factuurnummer.

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 5C   
Schrijf nu de e-mail.
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OPDRACHT 5D
Lees je e-mail stil na voor jezelf. 
Kijk nog een keer naar de punten bij 5B. Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je e-mail.

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

Beste  ,

Op    heb ik                                                       .

Deze rekening moet ik       .

Ik wil graag                                     , 

want                         .

Kan ik            ?

Dit is mijn klantnummer:                                  

Dit is mijn factuurnummer:                              

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

                   

Uitstel van betaling

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Automatische incasso

OPDRACHT 6A
Vaste lasten zoals de huur of de rekening voor gas en licht, betaal je elke maand.
Je maakt het geld dus elke maand over, maar dat kun je ook anders regelen.
De tekst hieronder vertelt hoe het anders kan, met automatische incasso.

Lees de eerste zin van de tekst. Wat weet je nu? Kruis aan. 
  Ik weet eigenlijk nog niks. 
  Ik begrijp al een beetje wat automatische incasso is.

OPDRACHT 6B
Lees de tekst. Bespreek samen de woorden die je niet kent.
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 6C 
Lees de vragen hieronder. Ze horen bij stukjes van de tekst.
Welk vraag past bij welk stukje tekst?

1  Hoe geeft u een machtiging?
2  Hoe zet u een machtiging stop?
3 Wat is automatische incasso?

OPDRACHT 6D  
Beantwoord de vragen. Bespreek de antwoorden samen.
1  Automatische incasso is gemakkelijk, want je hoeft zelf geen geld meer over te maken. 
 Je hebt een machtiging gegeven. 
 Waar moet je wel goed op letten? 
 Welke informatie geeft de tekst daarover?
2 Je kunt telefonisch een machtiging geven, als je daarna een formulier ondertekent.
 Kun je een machtiging ook telefonisch stoppen? 
 Wat zegt de tekst daarover?

OPDRACHT 6E
Bespreek samen de vragen.
1  Bedrijven vinden het fijn als je met automatische incasso betaalt. 
 Waarom vinden ze dat fijn? Wat denk je?
2  Zijn er rekeningen die jij per automatische incasso betaalt? 
 Zo ja, welke zijn dat?
 Zo nee, zou je dat willen doen? Probeer je antwoord uit te leggen.
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7 Schrijven: Slim bezuinigen

OPDRACHT 7A  
Hoe kun je op een slimme manier minder geld 
uitgeven?
Welke tips heb jij?
Bespreek samen.

1  Hoe kun je bezuinigen op je vaste lasten? 
 Denk aan: gas en licht, telefoon,
 zorgverzekering, abonnementen, internet,    

 kabel.

Schrijf je tips kort op:

2  Hoe kun je bezuinigen op andere uitgaven die je vaak doet?
 Denk aan: eten en drinken (snacks, frisdrank etc.), kleding, vervoer.

Schrijf je tips kort op:

3  Hoe kun je bezuinigen op je manier van betalen?
 Wat is beter: met de pin betalen of contant betalen? En waarom?

Schrijf je tips kort op: 

Bespreek je tips samen. Wat zijn de beste tips?
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OPDRACHT 7B 
Schrijf nu hieronder je beste tips op.

Voorbeeld: 
Zoek een goedkopere zorgverzekering. 

OPDRACHT 7C
Lees de tips stil voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?

Hoe kun je slim bezuinigen? Dit zijn mijn tips:

Beste tip voor bezuinigen op vaste lasten

Beste tip voor bezuinigen op andere uitgaven

Beste tip voor de manier van betalen

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Eigen risico betalen 

OPDRACHT 8A  
Bijna iedereen heeft een zorgverzekering. Iedereen heeft ook een verplicht eigen risico.
Bekijk de tekst over het eigen risico. 
Het is een tekst op internet van de Consumentenbond.
Wat is de Consumentenbond? Bespreek dat samen.

OPDRACHT 8B 
Lees de tekst. Bespreek samen woorden die je moeilijk vindt.
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OPDRACHT 8C  
Lees de tekst nog een keer.
Beantwoord de vragen. Bespreek de antwoorden samen.
1  Stel, je bent nooit ziek, maar je bent in    

 2016 één keer naar het ziekenhuis     
 geweest, voor een foto van je rug.     
 Dat kostte 500 euro. Hoeveel moet je zelf  
 betalen? Wat zegt de tekst daarover?

2  Stel, je krijgt eind november opeens een   
 rekening van de zorgverzekering voor het

 eigen risico. Je moet 250 euro betalen.    
Zoveel geld heb je niet op dat moment en

 december is  een dure maand. Wat kun je   
 doen? Wat zegt de tekst daarover?

3  Stel, je hebt in 2014 en 2015 veel medicijnen gebruikt. Daarom heb je in januari 2016 een  
 afspraak gemaakt over het betalen van je eigen risico. Je betaalt nu elke maand een deel

 van je zorgpremie en ook alvast een deel van je eigen risico. Maar je voelt je in 2016 veel  
 beter dan in 2014 en 2015. Je hebt geen medicijnen nodig. Je maakt in 2016 maar 150 euro  
 eigen risico op. Wat gebeurt er dan? Wat zegt de tekst daarover?

OPDRACHT 8D 
De laatste jaren is het verplicht eigen risico ieder jaar hoger geworden. 
Hoe komt dat, denk je?

OPDRACHT 8E 
Welke zorgverzekering heb jij?
Ben je aanvullend verzekerd? Waarom wel of niet?
Hoe betaal je de zorgpremie? In termijnen?
Hoeveel premie betaal je? Is dat de premie per jaar of per termijn?
Hoe betaal je het eigen risico? In termijnen?
Zo niet, zou je dat willen?

                                                         
mijn aantekeningen
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9 Schrijven: Ik wil mijn abonnement opzeggen

OPDRACHT 9A 
Bespreek samen.
Heb je een abonnement op een tijdschrift, een krant of loterij? 
Zo ja, hoeveel kost dat abonnement? Weet je dat?

Stel, je wilt het abonnement opzeggen. Hoe regel je dat?
Je kunt een abonnement niet meteen stoppen.
Er is altijd een opzegtermijn. Dat staat in je tijdschrift of krant of op het briefje van de loterij.

OPDRACHT 9B
Je gaat per e-mail een abonnement opzeggen.
Bedenk welk abonnement je opzegt. Je kunt ook een abonnement verzinnen. 
Bespreek wat er in de e-mail moet staan. Je weet niet wat de opzegtermijn is.

Denk aan:
-  welk abonnement je opzegt;
-  vraag vanaf welke datum het abonnement kan stoppen;
-  vraag om een bevestiging;
- je abonneenummer of klantnummer;
-  je naam en adres. 

OPDRACHT 9C 
Schrijf nu de e-mail.
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OPDRACHT 9D
Lees je mail stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je e-mail.

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

Mevrouw/mijnheer, 

Ik wil                 

Vanaf welke datum              ?

Kunt u                ?

Mijn                                                                                  

Met vriendelijke                         

       

    

    

opzeggen abonnement

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Criminelen op internet

OPDRACHT 10A
Bespreek samen.
1 De meeste mensen doen hun bankzaken via internet. Hoe doe jij je bankzaken?
2  Je hoort weleens: Betalen via internet is niet veilig. Waarom zeggen mensen dat? Wat  

 denk je?

OPDRACHT 10B
Hieronder staat een tekst over criminelen op internet.
Lees eerst de kopjes. 
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 10C 
Lees de tekst samen en beantwoord de vragen.
1  Welk Nederlands woord herken je in het Engelse woord ‘phishing’?
2  Wat betekent het? Waar staat dat in de tekst?

OPDRACHT 10D 
Kijk naar het schema hieronder.
Zoek de tips in de tekst. 
Schrijf in de rechterkolom waarom de tips gegeven worden. Zoek het antwoord in de tekst.

TIP WAAROM
Geef nooit uw inloggegevens en uw 

wachtwoord van de bank in een mail of aan 

de telefoon.

Geef een valse e-mail of een vals telefoontje 

direct door aan uw bank.

Controleer elke week uw afschrijvingen.

OPDRACHT 10E 
Heb je weleens een phishing mailtje of telefoontje gekregen?
Of heeft je begeleider weleens zoiets gekregen?
Praat er samen over.
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11 Spreken: Bellen met een bedrijf 

OPDRACHT 11A
Lees de situaties hieronder.
1. Je hebt iets besteld via internet. Je
 krijgt iets anders dan je had besteld.
2. De zorgverzekering heeft geld van 
 je rekening afgeschreven. Je weet 
 niet waar dat voor is.
3. De voetbalclub van je zoontje heeft  
 je een mail gestuurd. In de mail
 staat dat je de contributie nog niet
 hebt betaald. Je weet zeker dat je 
 die wel betaald hebt.

Stel, je wilt in zo’n situatie bellen; je hebt een vraag of een klacht.
Het is dan goed om zo’n telefoontje voor te bereiden.
Waarom is dat goed? Wat denk je?
Praat hier samen over.

OPDRACHT 11B
Je gaat het telefoongesprek voorbereiden.
Kies een situatie uit de voorbeelden van 11A.
Je kunt ook iets kiezen wat je zelf hebt meegemaakt.

Bespreek samen de situatie.
Hoe bereid je het telefoongesprek voor?
-  Welke gegevens heb je nodig? Schrijf die op.
-  Wat ga je zeggen of vragen?
-  Hoe onthoud je de antwoorden?

OPDRACHT 11C
Bespreek de opdracht na.
Weet je nu hoe je zo’n gesprek moet voorbereiden?

                                                         
mijn aantekeningen
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12 Woorden: Woorden maken

OPDRACHT 12 
Maak zoveel mogelijk woorden met de letters van het woord: bankrekening
Je kunt alle letters door elkaar gebruiken.
Bedenk de woorden.
Schrijf de woorden op. Hoeveel woorden heb je?

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.
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat wer-
ken. 

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 sug-
gesties om te oefenen met de schrijfproblemen van de deel-
nemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeelden 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 belang-
rijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde in hun 
thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak heel leuk 
om te doen. U kunt bijvoorbeeld een bankafschrift of een 
rekening van een zorgverzekeraar laten meenemen en deze 
samen bespreken. Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij 
Succes!) ook digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regel-
matig een sms of Whatsapp-bericht sturen naar groepsgeno-
ten 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 be-
spreken 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 2B
Antwoorden
1  De politieagent; deze vindt de bankrekening toevallig  
 als hij John helpt een paspoort aan te vragen.
2  John gebruikte misschien drank en/of drugs.
3 Misschien kunt u helpen door in stapjes te rekenen. 
 1 jaar is 12 maal 1000 = 12.000 per jaar;  10 jaar is 10  
 maal 12.000 = 120.000 + 2 jaar is 2 maal 12.000 =  
 24.000; totaal 144.000. 

OPDRACHT 3A
Leg het begrip ‘vaste lasten’ uit. Geef voorbeelden als:
telefoonkosten, huur, energie, internet, gemeentebelasting
Alles wat elke maand terugkomt.
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OPDRACHT 3C
De berekening kan met een calculator gedaan worden. 
Ook de calculator op internet kan gebruikt worden, bij 
aanwezigheid van internet.

OPDRACHT 4B
1  voor 28 januari: de factuurdatum is 14 januari.  
 14+14=28;   
2 niet gratis: Als u ons dan belt en er zit  een voorwerp  
 in de filter of pomp, brengen wij wel reparatiekosten  
 in rekening.

OPDRACHT 5B
Behalve uitstel van betaling kan soms betaling in termijnen 
gevraagd worden.
Als dat laatste voor uw deelnemer een geschiktere optie 
is, kunt u na opdracht 5C nog een tweede opdracht doen, 
waarbij de mail deels een andere invulling krijgt:
-  vragen of je in termijnen mag betalen (Kan ik in  
 termijnen betalen?)
-  schrijven in hoeveel termijnen je wilt betalen. (Mag ik  
 in x termijnen betalen?)
-  schrijven hoe vaak je wilt betalen (Ik kan elke maand  
 betalen).

OPDRACHT 5C
Hieronder staat een voorbeeld van een e-mail, gebaseerd op 
de factuur van opdracht 4. U kunt deze naast de e-mail van 
de cursist leggen.
OPDRACHT 6C
Antwoorden:
1 alinea 3 - 2 alinea 4 - 3 alinea  
Vraag uw deelnemer zo nodig waar de belangrijkste 

Mevrouw/mijnheer,

Ik heb op 14 januari 2016 heb een rekening gekregen, van 163, 50 euro. Ik moet deze 

rekening betalen vóór 28 januari.

Dat is voor mij een probleem, want  ik heb heel veel kosten gehad deze maand. 

Ik wil graag uitstel van betaling krijgen. Kan ik de rekening over 4 weken betalen?

Mijn klantnummer is: 134863

Het factuurnummer is: 20150887

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Marja Versluis

uitstel van betaling

informatie in elk stuk tekst staat. Op basis van de eerste zin 
van een stuk tekst kan er een kopje geplaatst worden.

OPDRACHT 6D
Antwoorden:
1  Er moet genoeg geld op je rekening staan, anders gaat 

de betaling niet door; 2 Nee, dat kan alleen schriftelijk.

OPDRACHT 7A EN 7B
Help uw deelnemer zo nodig om kort te formuleren. Dat 
gaat het gemakkelijkst in de gebiedende wijs (Doe, Zet etc.). 

Tips voor bezuinigen op vaste lasten
Doe een dikke trui aan en zet de verwarming lager.  
Ga iets minder lang onder de douche.
Doe het licht uit als je niet in een kamer bent. 

Tips voor bezuinigen op andere uitgaven
Koop geen snacks en frisdrank meer. 
Drink water en eet fruit. 
Koop minder vaak kleren. 
Ga op de fiets en niet met de bus.
Tip voor de manier van betalen
Betaal je boodschappen contant. Dan zie je precies 
hoeveel je uitgeeft.

OPDRACHT 8A
U kunt het als volgt uitleggen:
Bij de Consumentenbond kun je heel veel informatie 
krijgen: over zorgverzekeringen bijvoorbeeld of over de 
goedkoopste  leverancier van gas en elektra. De bond test 
ook spullen: wat is bijvoorbeeld de beste wasmachine, 
voor zo min mogelijk geld?  Je kunt lid worden van de 
Consumentenbond.

OPDRACHT 8C
1  De verzekering betaalt 500 – 385 = 115 euro. Jij betaalt 

385 euro; 
2 Je kunt met de klantenservice bellen van  

de verzekering. Je kunt vragen of je het eigen risico  
in termijnen kunt betalen; 

3  Je krijgt 385 – 150 euro = 135 euro  terug van de  
verzekering.

OPDRACHT 9A
Laat eventueel een voorbeeld zien van een krant of 
tijdschrift met daarin de opzegvoorwaarden.
Soms kan dit d.m.v. een telefoontje. Vaak kan dit met een 
e-mail. Verduidelijk zo nodig het woord opzegtermijn.

OPDRACHT 9C
Voorbeeldmail: 

OPDRACHT 10C
Antwoorden:
1 Phishing betekent ‘vissen’; 2 Het stelen van 
wachtwoorden en inloggegevens. In alinea 2.

OPDRACHT 10D
1.  -     Geef nooit uw inloggegevens en uw wachtwoord van de bank in een mail of aan de  

   telefoon.

 -   Internetcriminelen kunnen zo aan uw bankgegevens komen. De echte bank vraagt  

 nooit in een mail of aan de telefoon om uw persoonlijke bankgegevens.

2.  -   Geef een valse e-mail of een vals telefoontje direct door aan uw bank.

 -  Dan kan de bank ook andere klanten waarschuwen.

3.  -  Controleer elke week uw afschrijvingen.

 -  U kunt dan meteen zien of er iets niet klopt in uw afschrijvingen en de bank bellen.

Margriet@xts.nl

opzeggen abonnement
Miadevries@wetmail

Beste meneer/mevrouw,

Ik wil mijn abonnement op de Margriet opzeggen. 

Vanaf welke datum kan dat?

Kunt u mij ook een bevestiging van de opzegging sturen?

Mijn abonneenummer is: 8709654.

Met vriendelijke groeten,

Mia de Vries

Stieltjeskade 4

1234 AB Sluiskerk
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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 nieuwsberichtje 
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 opdrach 
 ten opvielen; laat het besprokene weer toepassen in  
 een volgende opdracht. Doe dit meteen op dat mo 
 ment of een volgende keer. Bereid in dit laatste geval  
 de feedback die u wilt geven met behulp van de Taal 
 hulp 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 tussenkopjes, 
maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, het volledig 
uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten daarna wor-
den 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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Lees- en schrijfmethode Succes! is een uitgave van Stich-
ting Lezen & Schrijven en in opdracht van  Stichting Lezen & 
Schrijven ontwikkeld door de Vrije Universiteit   Amsterdam, 
afdeling VU-NT2. Dit deel is ontwikkeld door Stichting Lezen 
& Schrijven in samenwerking met de Vrije Universiteit Am-
sterdam, afdeling VU-NT2.
De prepress is verzorgd door Uitgeverij Boom i.s.m. Boek-
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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 deelnemers op basis van deze me-
thode is een training voor taalvrijwilligers beschikbaar. Kijkt u 
voor meer informatie op www.taalvoorhetleven.nl/succes. In-
dien 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 gefinancieerd door de Rijksoverheid.
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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. 


