
Dit boekje gaat over musea en kunst.

Succes!

Ga je mee naar het 
Rijksmuseum?
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Katern 2F 9, Ga je mee naar het Rijksmuseum?
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

2F 9

Taaltaken: 
-  een nieuwsbericht lezen
-  een mail schrijven
-  recensies lezen
-  een beschrijving geven
- een informatieve tekst lezen
-  een tekst met een duidelijke opbouw schrijven
-  een verhaal schrijven
-  je mening geven

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.



2F 9 | Ga je mee naar het Rijksmuseum?

3

Katern 2F 9, Ga je mee naar het Rijksmuseum?
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

VOORUITKIJKEN

Bespreek de afbeeldingen.      

In dit boekje kun je oefenen met:

 Schrijven 1 Mijn eigen verhaal een verhaal p. 4

 Lezen 2 Boete voor in bed liggen een nieuwsbericht p. 5

 Schrijven 3 Een vriendin komt logeren  een mail p. 6

 Lezen 4 Meningen over het Rijksmuseum recensies p. 8

 Schrijven 5 Een mooi schilderij? zelf een tekstsoort kiezen p. 10

 Lezen 6 Het Rijksmuseum informatieve teksten p. 12

 Schrijven 7 Een dierbaar voorwerp zelf een tekstsoort kiezen  p. 14

 Lezen 8 Echte kunst? een informatieve tekst p. 15

 Schrijven 9 Het dagje uit met collega’s een mail met opbouw p. 16

 Lezen 10 Blinde kinderen voelen een informatieve tekst  p. 18

   museumkunst

 Spreken 11 Je favoriete museum reclame maken p. 20

 Woorden 12 Een rebus oplossen een woordspel p. 21
  

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Ga je wel eens naar een museum?
-  Waarom wel of niet?
-  Is er een museum in jouw woonplaats?
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UITVOEREN

1 Schrijven en lezen: een eigen verhaal

-  Naar wat voor museum ben je geweest? 
Met wie? Hoe was het? 

-  Naar wat voor museum zou je willen gaan? 
Er zijn ook musea voor geschiedenis, 
muziek, auto’s, natuur, kleding etc. 

-  Waarom ben je nog nooit naar een museum 
geweest?

-  Als jij een museum mocht maken, wat voor 
museum zou dat dan zijn?

OPDRACHT 1A 
Wanneer ben je voor het laatst in een 
museum geweest?
Of ben je nog nooit naar een museum 
geweest?
Vertel daarover en schrijf daarna je verhaal 
op.

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

                                                         
mijn aantekeningen
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Boete voor in bed liggen

Een 22-jarige Duitse toerist die in juli op een 17e-eeuws bed in het Rijksmuseum 
ging liggen, moet daarvoor een boete van 1250 euro betalen. Dat eiste de rechter 
in Amsterdam. De student uit Aken zegt dat hij tijdens een bezoek aan het museum 
voor de grap op het antieke bed ging liggen. Medewerkers van het museum zagen 
daarna beschadigingen aan het bed en toen werd de student gearresteerd. Volgens 
het museum was door de actie een scheurtje in de bekleding gekomen en stond er een 
voetafdruk op het bed. Volgens de Duitser ging hij juist heel voorzichtig op het bed 
liggen. Hij zegt dat hij eerst nog speciaal zijn slippers had uitgedaan. ‘Ik wilde gewoon 
een leuke foto.’

Van het Rijksmuseum hoefde 
de student niet naar de rechter. 
Volgens een woordvoerder konden 
medewerkers van het museum de 
schade zelf repareren. ‘De actie 
was een domme grap, maar had 
helaas wel schade tot gevolg,’ 
aldus een woordvoerder van het 
Rijksmuseum.

OPDRACHT 2B
Lees de hele tekst.

OPDRACHT 2C 
Beantwoord de vragen.
1  De tekst gaat over een boete en je leest waarom die boete is gegeven.
 Dat kun je heel kort samenvatten. Vul de volgende regel in:

  >  > boete

2  Kijk nog eens naar de titel. Waarom is de titel verwarrend?
3  Waarom gebruikt een krant zo’n titel? Wat denk je?
4  Heb je een idee voor een andere titel?
5  Wat vind je ervan dat de jongen een boete heeft gekregen? 

2 Lezen: een nieuwsbericht

OPDRACHT 2A
Bekijk de tekst en beantwoord de vragen.
1 Waar speelt het verhaal zich af? Weet je de plaatsnaam en de naam van het gebouw?
2 Lees de titel. Waarover gaat de tekst, denk je?
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3 Schrijven: een mail

OPDRACHT 3A
Lees het bericht van Mariëlle op Facebook en lees de reacties op haar bericht.

http://www.facebook.com Facebook

Dit ben jij
Profiel bewerken 

Nieuwsoverzicht

Berichten

Evenementen

Vrienden zoeken 

13

Zoek naar personen, plaatsen en dingen

Wat ben je aan het doen?

Status bijwerken Foto’s/video toevoegen

 Mariëlle Santos
 28 januari om 16.54 

In maart kom ik voor een maand naar Nederland. Ik wil 
graag een paar dagen logeren in Amsterdam. Lekker 
winkelen, uitgaan en misschien nog naar een museum. 
Wie o wie heeft nog een bed over. Ik heb er 
verschrikkelijk veel zin in. Drie jaar woon ik nu in Brazilië 
en ik ben sinds die tijd niet meer terug geweest. Ik heb 
Amsterdam gemist!!! En mijn vrienden natuurlijk. 
Stuur even een berichtje als ik kan komen logeren.
Tot snel!!!!

Vind ik leuk ˙ Reageren˙ Delen   

      9 personen vinden dit leuk.

Rolf Janssen Leuk dat je komt. Ik wil je graag 
zien!!
1 februari om 20.02

Esther Brouwer Super. Je kunt wel bij ons. Ik 
stuur je nog een mailtje!
1 februari om 21.45

Daniëlle Hogenboom Is het al weer drie jaar 
geleden dat we elkaar gezien hebben? Wat vliegt 
de tijd!!!
3 februari om 11.23
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OPDRACHT 3B
Je hebt gelezen dat Mariëlle bij Esther kan 
slapen. Esther is een goede vriendin van 
haar. Esther stuurt Mariëlle nog een mail.
Schrijf de mail van Esther.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

OPDRACHT 3C
Lees je mail na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je mail.

-  Wat vind je ervan dat ze komt?
-  Hoelang kan ze blijven logeren?
-  Hoeveel tijd heb je voor haar om leuke 

dingen te doen?
-  Wat wil je gaan doen met haar? Naar het 

Rijksmuseum?
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4 Lezen: recensies

OPDRACHT 4A
Op de website van Tripadvisor kun je je mening geven over hotels, restaurants, musea etc.
Bekijk de recensies van vier bezoekers over het Rijksmuseum.
Zijn de meeste berichten positief of negatief? Hoe zie je dat snel?

OPDRACHT 4B
Lees alle recensies.

OPDRACHT 4C
De bezoekers noemen een aantal positieve en negatieve punten.
Vul het schema in.
Hoe heb je je antwoorden gevonden?

Positieve punten Negatieve punten

1 1

2 2

3 3

4

                                                         
mijn aantekeningen
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“Indrukwekkend” 
   Beoordeeld op 5 februari
Bijzonder om door dit museum te lopen. Prachtig gebouw en de kunstwerken zijn 
heel mooi tentoongesteld. 

“Hoogtepunt” 
       Beoordeeld op 2 februari 
Tot 11.00 uur ‘s morgens is het niet zo druk. Toen we later buiten kwamen een mega 
wachtrij. Moet je een keer zijn geweest. Vooral de Eregalerij is super. Dat is een 
gang waar de beroemdste schilderijen hangen. Met natuurlijk de Nachtwacht als 
hoogtepunt!

“Prachtig museum met schoonheidsfoutjes......”
         Beoordeeld op 24 januari  
Deze week in het Rijksmuseum geweest.
Het museum is een feest waar je uren kunt rondkijken. En je krijgt heel veel 
interessante informatie.

Helaas ook een minpunt:
Om 12.00 uur was er geen mogelijkheid meer om de jassen in de garderobe te 
hangen: hij was vol. 
Eerst zo'n 15 minuten in de rij en dan horen dat je de jas maar aan moet houden! 
Niet echt fijn wanneer je jas ook nog nat is van de regen en je een aantal uren in het 
museum wilt blijven. De garderobe blijkt nu al te klein voor al die mensen. Jammer!

“Overdreven”
         Beoordeeld op 11 januari 
Persoonlijk vind ik al die positieve reacties wat overdreven. Het is veel te groot. Op 
een gegeven moment heb je al die schilderijen wel gezien en dan moet je nog een 
heel groot deel bekijken. Bovendien vind ik 15 euro entree best een hoop geld. 

http://www.tripadvisor.nl Rijksmuseum

Europa     Nederland     Noord-Holland     Amsterdam     Rijksmuseum

Rijksmuseum, Amsterdam INSCHRIJVEN | INLOGGEN |

Rijksmuseum
Museumstraat 1 | 1071 XX  Amsterdam | Nederland | + 31 20 674 7000 | Website | E-mail

8.019 beoordelingen

8.019 Reizigersbeoordelingen

Type: Musea
Aanbevolen duur van bezoek: Meer dan 3 uur

Schrijf een beoordeling
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5 Schrijven: een beschrijving, mening of verhaal

OPDRACHT 5A 
Bekijk de afbeeldingen van schilderijen in het Rijksmuseum.

foto 1

foto 3

foto 2
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- foto 1: Wie zou deze vrouw zijn? Van wie is 
de brief? Wat staat er in de brief?

- foto 2: Waarom kijkt deze man zo boos? 
Wat is er gebeurd? Wat voor advies heb je 
voor hem?

- foto 3: Wat is hier gebeurd? Waarom is de 
tafel nog niet opgeruimd?

OPDRACHT 5B
Kies een afbeelding en schrijf er een tekst of 
verhaal bij.
Je kunt uit de volgende opdrachten kiezen:
1  Beschrijf wat je ziet. Let ook op licht en 

kleur in het schilderij.
2  Geef je mening over het schilderij. Geef 

ook argumenten bij je mening. 
3  Schrijf een verhaal en gebruik je fantasie. 

Je kunt de vragen hiernaast gebruiken.

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

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

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: een informatieve tekst

OPDRACHT 6A 
Lees de informatie over het Rijksmuseum.

Tekst 1:
Veel bezoekers aan het Rijksmuseum komen om de schilderijen van Rembrandt van Rijn te bewonde-
ren. Rembrandt werd als zoon van een molenaar in 1606 geboren in Leiden. Hij stierf in 1669 en werd 
begraven in de Amsterdamse Westerkerk. Hij begon met een studie aan de universiteit, maar dat heeft 
hij niet lang gedaan. Hij werd leerling van een schilder. In 1631 verhuisde hij naar Amsterdam. Daar 
kreeg hij veel opdrachten om portretten te schilderen. Het beroemdste schilderij van Rembrandt dat in 
het Rijksmuseum hangt, is ‘De Nachtwacht’. Het is een groepsportret. ‘De Nachtwacht’ schilderde hij 
tussen 1639 en 1642. In 1975 heeft een man het schilderij zwaar beschadigd. Hij heeft het schilderij 
met een mes kapotgemaakt. Gelukkig heeft het museum het schilderij weer hersteld. 

Tekst 2:
U kunt het hele jaar door in het museum terecht. Het museum is namelijk 365 dagen per jaar open van 
9 tot 17 uur. Tip: bezoek het museum in de daluren: vóór 11 uur en na 15 uur.

U kunt uw tickets online kopen of aan de kassa van het museum. Als u al een ticket heeft of als u in het 
bezit bent van een museumkaart, dan hoeft u niet langs de kassa. Dat betekent dat u niet zo lang hoeft 
te wachten!

De prijzen zijn:
- 15 euro voor volwassenen
- 7,50 euro voor houders van een CJP of Stadspas
Gratis voor jongeren t/m 18 jaar en voor houders van een museumkaart

Tekst 3:
Het Rijksmuseum is het populairste museum van Nederland. Het is toegankelijk voor een groot publiek. 
Nederlanders, maar ook veel buitenlandse toeristen van over de hele wereld bezoeken het museum. 
Het museum werd in 1885 officieel geopend. De architect van het gebouw is Pierre Cuypers. In 2013 is 
het museum geheel vernieuwd. 

Uw bezoek aan het Rijksmuseum is een reis door de tijd, van de middeleeuwen tot en met de 20ste 
eeuw. Achtduizend kunstvoorwerpen vertellen het verhaal van de Nederlandse kunst en de geschiede-
nis. Er zijn tachtig zalen, verdeeld over vier etages. In het Rijksmuseum hangen niet alleen schilderijen. 
Er zijn ook meubels, beelden en wapens te zien. U vindt het Rijksmuseum Amsterdam in de Museum-
straat op nummer 1.

Tekst 4:
Op de tweede etage in het Rijksmuseum is de Eregalerij. In deze Eregalerij hangen belangrijke schilde-
rijen van de beroemde kunstenaars van de zeventiende eeuw. Zo vindt u er schilderijen van Johannes 
Vermeer, Frans Hals en Jan Steen. Een van de bekendste schilderijen van Vermeer is ‘Het melkmeisje’. 
Vermeer maakte dit schilderij in 1658. Er staat een meisje op dat melk inschenkt. Vermeer is beroemd 
vanwege het licht in zijn schilderijen. Het licht ziet er altijd heel natuurlijk uit.

language inloggen
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OPDRACHT 6B
Zet boven elke tekst het juiste kopje. Je kunt kiezen uit: 
- De eregalerij
- Het Rijksmuseum
- Rembrandt
- Praktische informatie

OPDRACHT 6C
Kijk nog een keer naar de teksten. Welke informatie is voor jou interessant of belangrijk in 
elke tekst? 
Schrijf deze informatie steeds in twee zinnen op.
Tekst 1:

Tekst 2:

Tekst 3:

Tekst 4:

Bespreek de opdrachten samen na.

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: een verhaal, gedicht of beschrijving

OPDRACHT 7A  
Heb je thuis een schilderij, een mooi sieraad, een dierbaar voorwerp, of een bijzondere foto? 
Maak er een foto van met je mobiel. 

OPDRACHT 7B
Schrijf een tekst over jouw voorwerp.
Het kan een verhaal, gedicht of beschrijving 
zijn. 
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

-  Hoe ziet het eruit?
-  Waar komt het vandaan?
-  Wanneer heb je het gekregen, gemaakt of 

gekocht?
-  Waarom is het belangrijk voor jou?

OPDRACHT 7C
Lees je tekst na.
Heb je alles geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.
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8 Lezen: een informatieve tekst

OPDRACHT 8A
Bekijk de tekst en de afbeelding.
Waar gaat de tekst over, denk je?

OPDRACHT 8B
Lees de hele tekst.

Echte kunst?

Geert Jan Jansen (63) had een bijzonder beroep: hij vervalste schilderijen van 
beroemde kunstenaars. Vijfentwintig jaar lang ontdekten de experts zijn vervalsingen 
niet. Hij werd uiteindelijk gearresteerd en moest een paar jaar de gevangenis in. 
Duizenden vervalsingen had hij gemaakt. Jansen kon het zo goed, dat soms de 
kunstenaar zelf niet zag dat het een vervalsing was. Zo zag de schilder Karel Appel eens 
een door Jansen gemaakt schilderij hangen en hij zei: ‘Ja, die is van mij.’ Jansen vond 
dat prachtig. Daar kickte hij op. Hij deed het niet voor het geld, zegt hij, het vervalsen 
was meer een soort verslaving.
Hoe deed Jansen dat vervalsen? Hoe zorgde hij ervoor dat een schilderij er bijvoorbeeld 
oud uit ziet? Een boek met handige tips kan Jansen makkelijk vullen. ‘Als je iets in 
de zon zet, dan verbleekt het. De zon 
versnelt het verouderingsproces. Je kunt 
ook je verven mengen, zodat ze er niet 
zo helder en fris meer uitzien. Vooral met 
waterverf kan dat heel goed.’ Maar hij geeft 
meer tips, zoals verfsoorten gebruiken 
die sneller donker worden of barstjes 
in de verf maken. ‘Ik heb ook wel eens 
iets een paar weken onder een deurmat 
gelegd. Of ermee over de rand van een 
tafel gewreven.’ Een laatste tip die de 
meestervervalser geeft is: een klein puntje 
schoensmeer gebruiken. ‘Dan gaat alles er 
een beetje geler uitzien. Je hebt maar een 
heel klein beetje nodig.’

OPDRACHT 8C
Beantwoord de vragen.
1  In de titel wordt een vraag gesteld. Geeft de tekst antwoord op deze vraag of niet?
2  Zoek de tips die Geert Jansen geeft. Maak voor jezelf een lijstje van de tips.
3  Wat is jouw antwoord op de vraag uit de titel? Maakt Geert Jansen echte kunst? Leg je 

antwoord uit.
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9 Schrijven: een mail met opbouw

OPDRACHT 9A
Joost gaat elk jaar met zijn collega’s een dagje weg. Deze keer mag hij met een paar collega’s 
de dag voorbereiden. Ze kiezen voor een bezoek aan het Rijksmuseum. Joost wil zijn 
collega’s voorbereiden op het bezoek. Hij stuurt een mail aan zijn collega’s. Daarin geeft hij 
informatie over het Rijksmuseum.

Hij schrijft een mail met een duidelijke opbouw. Hij verdeelt zijn tekst in drie delen: een 
inleiding, een kern en een slot. Hij slaat na elk deel een regel over. Dan zie je meteen dat er 
een nieuw deel begint. 

Bekijk het plan voor zijn tekst:

Inleiding – In de inleiding introduceert Joost het onderwerp van de tekst: het dagje uit. 
Hij vertelt waar ze dit jaar naartoe gaan.

Kern – In de kern geeft Joost informatie over het Rijksmuseum. Hij vertelt ook waarom 
ze gekozen hebben voor dit museum. Hij noemt daarbij een paar positieve punten van 
het museum.

Slot – In het slot schrijft hij nog een paar korte, leuke zinnen om het verhaal af te sluiten. 

OPDRACHT 9B 
Schrijf nu zelf de mail over het Rijksmuseum, volgens het plan.
Gebruik de informatie uit opdracht 4 en 6. 
Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven. 
Denk ook aan de aanhef en afsluiting van de mail.
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Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

OPDRACHT 9C
Lees je mail na. Staat alles erin en is de opbouw goed?
Heb je alles geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.

OPDRACHT 9D
Is er een museum waar jij zelf graag naartoe wilt?
Zoek informatie over het museum.
Schrijf een mail met dezelfde opbouw als hierboven.
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10 Lezen: een informatieve tekst

OPDRACHT 10A
Lees de titel van de tekst. Je hoeft de tekst zelf niet te lezen.
Welke vragen roept de titel bij jou op? Wat wil je weten als je de titel leest?
Schrijf de vragen voor jezelf op. 

Blinde kinderen voelen museumkunst

Kijken met je handen: meestal is het streng verboden maar in het Museum Henriëtte 
Polak mag het voor één keer. Het Zutphense museum houdt 10 mei een ‘voel-
rondleiding’ speciaal voor een groep blinde en slechtziende kinderen. Deze unieke 
actie is een initiatief van Sander Smale (11) uit Markelo, kinderambassadeur van NSGK 
(Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind) en zelf visueel gehandicapt.

Kijken met je handen
Toen Sander in 2010 kinderambassadeur 
werd van NSGK, had hij één grote wens: 
dat musea toegankelijk worden voor blinde 
kinderen. ‘Ik kijk met mijn handen, maar 
omdat in musea heel veel dingen achter 
glas staan kan ik niets voelen. Dat vind ik 
erg jammer en dat wil ik graag veranderen.’ 
NSGK pakte deze wens op en vroeg 
Museum Henriëtte Polak om een speciale 
rondleiding te organiseren voor Sander 
met zeven vrienden en klasgenoten. 

Beelden
De kinderen gaan op de tast de beeldencollectie van het museum bekijken. Zo ervaren 
ze op welke manieren een beeldhouwer zijn beeld vorm kan geven. Zo zijn er gladde en 
ruwe oppervlakken en geeft de ene kunstenaar zijn onderwerp grof weer, terwijl ander 
juist fijn werkt. De beelden van kunstenares Natasja Bennink mogen de kinderen zelfs 
zonder beschermende handschoentjes aanraken. Het is voor het eerst dat het Museum 
Henriette Polak dit doet. 

NSGK voor het gehandicapte kind
NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om zich zo volwaardig mogelijk 
te ontwikkelen. ‘Kunst en cultuur horen daarbij, maar veel culturele uitjes zijn niet 
toegankelijk voor kinderen met een handicap,’ zegt NSGK-directeur Ingrid Tuinenburg. 
‘Daarom heeft NSGK zich sterk gemaakt om Sanders wens uit te laten komen. We zijn 
blij met de medewerking van Museum Henriëtte Polak en we hopen dat nog veel musea 
dit voorbeeld zullen volgen.’ 
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OPDRACHT 10B
Luister naar je begeleider. Je begeleider leest de tekst voor.
Lees mee met de tekst.
Kijk daarna nog eens naar je vragen bij opdracht 10a.
Op welke vragen heb je antwoord gekregen
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11 Spreken: reclame maken

OPDRACHT 11A 
Je gaat reclame maken voor een museum. 
Kies een interessant museum uit. 
Bedenk van te voren wat je wilt zeggen. 
Je kunt zo nodig een paar steekwoorden 
opschrijven

OPDRACHT 11B
Maak enthousiast reclame voor het museum.
Tip: neem jezelf op met je mobiele telefoon.

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

-  Welk museum? Waar? 
-  Wat kost een kaartje?
-  Wat kun je er zien?
-  Wat is er bijzonder aan dit museum?
-  Is het leuk voor kinderen?
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12 Woorden: woordspel

OPDRACHT 12
Los de rebus op.

                                                         
mijn aantekeningen

W+ -s  g+ -m -nd+r+ -re

n+ -s+r h+ -p m+ -b+ -ro+ -an+!

G+ -as j+ -i   m+ -n+?
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TERUGKIJKEN

Kijk terug naar het begin van het boekje. 
Blader nog eens door het boekje. 

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke vond je moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
- Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
Vul de woordenlijst in je Taalmap aan.

Verder oefenen en lezen

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

Dit zijn de laatste opdrachten van dit boekje. Je kijkt nu terug. 
Wat heb je allemaal gedaan en geleerd?
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

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

KIEZEN VAN OPDRACHTEN
Bespreek met de deelnemer daarna welke opdrachten hij/
zij wel wil doen en welke niet. 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek daarna 
welke opdrachten hij/zij wel wil doen en welke niet. 
Laat de deelnemer daarna de gekozen opdrachten uitvoe-
ren. Hij kan er natuurlijk ook voor  kiezen ‘gewoon maar’ 
bij het begin te beginnen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gesteld woord te herkennen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AANPAK OPDRACHTEN 

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

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

uit een boekje, b.v. met een tekst uit het dagelijks leven 
of het werk van een deelnemer.

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van thuis of werk teksten of 
formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen be-
langrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde 
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak 
heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoorbeeld 
denken aan een uitstapje met uw deelnemer(s) naar een 
plaatselijk museum.
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter. 
Mocht u veel sneller door het boekje heengaan, dan laat u 
misschien  mogelijkheden liggen en benut u de aangereik-
te stof misschien niet optimaal. Ook kunt u proberen te 
kijken of een deelnemer de boekjes van een hoger niveau 
aankan (of b.v. alleen de leesopdrachten). 
Bespreek dit eventueel met uw coördinator of een ander 
die u kan adviseren.

ICOON  
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon . Dit 
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de 
begeleider te vinden zijn.  

MIJN AANTEKENINGEN 
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit actief gebruiken om moeilijke 
woorden of zinnen, de betekenis van woorden of zinnen 
op te schrijven of wat kleine oefeningen te doen. 
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VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken welke hij of zij wel doet en welke niet. 
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die 
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 
Bespreek daarna met behulp van het overzicht van de 
opdrachten welke opdrachten de deelnemer gaat doen. 

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het 
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de be-
geleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de 
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven. 
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de op-
dracht in een denkballon een paar hulpvragen. De op-
dracht kan hiermee voorbereid worden door samen over 
het onderwerp en de vragen te praten. 

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema: 
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuws-
berichtje of een verhaal dat past bij het thema. Het onder-
werp ligt dichtbij de belevingswereld van de deelnemer.
Daarbij staat geen zware verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

NA OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling 
van lezen en schrijven. 

Leesopdrachten
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën 
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen 
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt hangt onder 
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg 
de opbouw en de instructie; dan komen de leesstrategie-
en vanzelf aan bod. 

Schrijfopdrachten
De schrijfopdrachten borduren meestal voort op de in-
houd die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan wor-
den zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten.  Bespreek vooraf samen wat hij wil 
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat.  Laat 
zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten op-
vielen;  laat het besprokene weer toepassen in een volgen-
de opdracht. Ga eerst in op de inhoud en daarna pas op 
spelling, grammatica en woorden e.d. Gebruik daarbij de 
Taalhulp. Doe dit meteen op dat moment of een volgen-

de keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die u wilt 
geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Ze beginnen met een oriënterende 
opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot  detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 
Bij Woordenschat hierboven kunt u lezen wat u kunt doen 
als een deelnemer een kleine woordenschat heeft. 

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig 
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenko-
men.  De tekst is dus in de meeste gevallen  boven het 
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie, 
het vlot inschatten om  wat voor soort tekst het gaat etc. 
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus b.v. 
scannen en niet intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent b.v. met  een gesprek met een lei-
dinggevende, deelname aan een discussie, een mening 
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in 
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal  
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag 
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang 
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.
Bespreek de opdracht na met behulp van de aanwijzingen 
die hieronder bij opdracht 11 staan. 

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden. Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Wat nu goed gaat is klaar, wat nog niet goed gaat kan in 
een volgende situatie weer geoefend worden. 
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AANWIJZINGEN PER OPDRACHT

OPDRACHT 1A
Als een deelnemer het lastig vindt een eigen tekst of ver-
haal te schrijven vindt u in de Taalhulp concrete sugges-
ties hoe u hem daarbij kunt helpen. 

OPDRACHT 1B
Als u samen met een deelnemer zijn tekst nabespreekt, 
begin dan altijd met de inhoud van de tekst,  dus met wat 
de deelnemer wilde schrijven. Richt u niet  meteen op 
(spel-)fouten!
In de Taalhulp  vindt u suggesties over het geven van 
feedback en hoe u kunt oefenen met schrijfproblemen.
OPDRACHT 2C
In deze opdracht oefenen deelnemers met samenvatten.
Vraag 3: vaak geven titels kort de inhoud van een tekst 
weer, maar dit is een voorbeeld van een pakkende titel die 
de lezer nieuwsgierig moet maken. 
Neem een krant mee, bekijk met uw deelnemer(s) een 
aantal titels en bespreek wat voor soort titels het zijn. Een 
aardige variant is ook: je geeft de deelnemer(s) een tekst/
verhaal zonder kop of titel en laat ze er zelf een bedenken. 

OPDRACHT 5
De afgebeelde schilderijen komen allemaal uit het Rijks-
museum. Op de site staan de volgende omschrijvingen:

‘Brieflezende vrouw, Johannes Vermeer, ca. 1663
Een stil privémoment – een jonge vrouw staat aandachtig 
een brief te lezen in het ochtendlicht. Ze is nog in haar 
blauwe nachtjakje. Alle kleuren zijn ondergeschikt aan dit 
stralende lapis-lazuliblauw. Vermeer registreerde exact de 
lichteffecten. Zo durfde hij het als eerste aan om de huid 
in zachtgrijs, en de schaduwen op de muur in lichtblauw 
te schilderen.’

‘Stilleven met een vergulde bokaal Willem Claesz. Heda, 
ca. 1635
Op een tafel bekleed met een groen tafelkleed en twee 
linnen damast servetten zijn uitgestald: tinnen borden 
met brood en een tinnen schaal met oesters, een glas met 
rode wijn, een olie- of azijnkannetje van glas, een zilveren 
zoutvat, een roemer met witte wijn, een verguld zilveren 
bokaal met deksel, een tinnen wijnkan en een neergelegde 
berkenmeier.’

‘Portret van Gerard Andriesz Bicker, Bartholomeus van der 
Helst, ca. 1642
De twintigjarige Gerard Bicker wordt zelfbewust met een 
hand in de zij geportretteerd. Gerard draagt een kleurige 
en opzichtige uitdossing met een platte kraag en modieu-
ze handschoenen.’
Als uw deelnemer het lastig vindt om een beschrijving 
of mening te geven is de derde opdracht misschien een 
optie. Aan de hand van vragen kan een verhaal verzonnen 
worden waarbij het schilderij de fantasie prikkelt. Brain-
storm met uw deelnemer over mogelijke interessante 
scenario’s.

Bekijk eventueel deze schilderijen op de site van het 
Rijksmuseum; onder ’collectie’ staan ze groot afgebeeld, 
in prachtige kleuren.

OPDRACHT 6
Spoor uw deelnemer(s) aan om zelf de website van het 
Rijksmuseum te bekijken of doe dat samen.

OPDRACHT 7A
De opdracht laat de deelnemer nadenken en schrijven 
over de emotionele waarde van mooie of dierbare dingen.
U kunt zelf ook een foto meenemen van een dierbaar 
voorwerp of iets dergelijks. U kunt uw deelnemer(s) inspi-
reren door eerst zelf iets te vertellen over dat voorwerp, 
aan de hand van de vragen die bij de opdracht staan. U 
modelleert daarmee de opdracht.

OPDRACHT 9B
Geef uw deelnemer(s) de keuze om te schrijven over het 
Rijksmuseum of een museum van eigen keuze. U zou bij 
eigen keuze samen informatie op internet kunnen opzoe-
ken en selecteren voor de schrijfopdracht.
U kunt ook een echt uitje naar het Rijksmuseum of een 
ander museum plannen. Haal een boek bij de bibliotheek 
over musea of kunst.

OPDRACHT 11
Het gaat in deze opdracht om een enthousiasmerend 
praatje.
Na alle informatie over het Rijksmuseum kan uw deelne-
mer waarschijnlijk wel iets over het Rijksmuseum zeggen. 
Zo niet, laat hem dan nog eens kijken naar opdracht 4, 6 
en 9.
Als uw deelnemer een ander museum kiest, kunt u zo 
nodig samen eerst in een folder of op internet kijken, voor 
informatie en inspiratie. Houd dan wel in de gaten dat 
het praatje eenvoudig blijft en niet een opgelezen folder 
wordt. Laat uw deelnemer alleen met een paar steekwoor-
den spreken.

Nabespreking: het luisteren naar een opname van de 
spreekopdracht kan helpen om bewust te worden van 
sterke en zwakkere punten. Let bij bespreking vooral op 
de toon van uw deelnemer: kwam de boodschap enthou-
siast over? Laat hem eventueel nog een keer spreken. De 
tweede keer gaat het vaak vanzelf (nog) beter. 

OPDRACHT 12
Oplossing rebus:
Wij gaan morgen naar het museum! Ga je mee?
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Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op 
te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin 
van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze 
uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 
1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproduc-
tierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
 
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written 
permission of Stichting Lezen en Schrijven.
 
 



Met de lesboekjes Succes! leren vol-
wassenen beter lezen en schrijven. 
Ook kunnen zij aan hun spreekvaar-
digheid werken. Met Succes! vergro-
ten mensen hun wereld, zodat zij 
meer mogelijkheden hebben en meer 
kansen kunnen pakken. Succes! is uit-
gewerkt in drie niveaus. De methode 
bestaat uit een groot aantal boekjes 
rond situaties in het dagelijks leven 
of werk. De boekjes zijn per niveau 
los te gebruiken en te verkrijgen via 
Stichting Lezen & Schrijven. Succes! is 
uitgebreid getest in de praktijk door 
docenten en taalvrijwilligers. 

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

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


