
Dit boekje gaat over werk, werkdruk 
en werkplezier.

Succes!

Ik ga graag naar 
mijn werk

2F 14



Katern 2F 14, Ik ga graag naar mijn werk
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

2F 14

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een bericht in de krant lezen
- een mening schrijven
- een interview lezen
- een test maken
- een brief op je werk lezen
- een e-mail schrijven
- een regeling lezen
- een verslag maken
- een ervaringsverhaal lezen
- een grafiek beschrijven
- een woordspel doen

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. 
Daarin staan aanwijzingen bij sommige opdrachten en uitleg over de opbouw van het boekje.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.
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Katern 2F 14, Ik ga graag naar mijn werk
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:

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een bericht in de krant lezen - Ambtenaar ontslagen p. 5

 3 een mening schrijven - Een eigen mening  p. 6

 4 een interview lezen - Een opvallende baan  p. 8

 5 een test maken - Test je werkplezier!  p. 10

 6 een brief op je werk lezen - Sporten is gezond!   p. 12

 7 een e-mail schrijven - Mijn werkrooster    p. 14

 8 een regeling lezen - Rechten en plichten  p. 16

 9 een verslag maken - Wat een dag!  p. 18

 10 een ervaringsverhaal lezen - Vrijwilligerswerk   p. 20

 11 een grafiek beschrijven - Fulltime of parttime?   p. 21

 12 een woordspel doen - Letterspel  p. 22

Welke opdrachten ga je doen? 
Kruis aan.

-  Werk je op dit moment? Waar werk je?
-  Wat voor werk doe je?
-  Hoe lang doe je dit werk al?
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UITVOEREN

1 Schrijven: Mijn eigen verhaal 

-  Werk(te) je parttime of fulltime?
-  Wat vind (vond) je van je werk?
-  Is (Was) het betaald werk of 

vrijwilligerswerk?
-  Wat is je droombaan? 

OPDRACHT 1A 
Hoeveel banen heb je gehad in je leven?
Wat voor werk heb je tot nu toe gedaan? 
Wat voor werk zou je heel graag doen?
Vertel daarover en schrijf daarna je verhaal 
op.

OPDRACHT 1B
Lees je eigen verhaal na. 
Bespreek daarna je verhaal samen.
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2 Lezen: Ambtenaar ontslagen

OPDRACHT 2A 
Bekijk de tekst en de foto. Beantwoord de vragen.
1  In welk land woont de ambtenaar?
2  Lees de titel. Waarom is de ambtenaar ontslagen?

Een ambtenaar uit India was wel een erg 
bijzondere ‘thuiswerker’. De man uit New 
Delhi was 24 jaar niet naar zijn werk 
geweest, maar stond al die tijd wel op de 
loonlijst. Volgens een Indiase krant werd de 
man pas in 2014 de laan uitgestuurd.
De ambtenaar kwam in december 1990 
voor het laatst op zijn werk. Hij had verlof 
aangevraagd, maar dit werd geweigerd 
door zijn werkgever. Daarom bleef de man 
vanaf 1990 maar thuis. Op herhaalde 
verzoeken om op zijn werk te komen, 
reageerde hij niet.

Ambtenaar na 24 jaar afwezigheid ontslagen
In 1992 kwam er een onderzoek naar de 
man. De conclusie van dat onderzoek was 
dat de man opzettelijk afwezig was geweest. 
Toch duurde het daarna nog ruim 22 jaar 
voor hij op straat werd gezet. Uiteindelijk 
moest een minister zich ermee bemoeien 
om de man te ontslaan.
Spijbelende ambtenaren zijn al langer een 
probleem in India. Zij komen altijd te laat, 
gaan urenlang lunchen en brengen grote 
delen van hun werkdag door op de golf-
baan.

OPDRACHT 2B
Lees nu de hele tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 2C 
Beantwoord de vragen. 
1  De schrijver noemt in de tekst een aantal jaartallen. Met behulp van de jaartallen kun je de 

tekst samenvatten. Schrijf de juiste gebeurtenis achter elk jaartal.

 1990 

 1992 

 2014 

2  Lees de eerste zin van de tekst nog een keer. Waarom staat het woord ‘thuiswerker’ tussen 
aanhalingstekens?

3  Lees de derde zin nog een keer. Wat betekent de uitdrukking ‘iemand de laan uitsturen’?
 Verderop in de tekst staat nog een uitdrukking, die hetzelfde betekent. Zoek de zin op met 

deze uitdrukking.

 

4 Wat vind je van dit verhaal?  
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3 Schrijven: Een eigen mening

OPDRACHT 3A

Bekijk de afbeeldingen. Wat voor type ben jij? Ben je heel druk of juist heel ontspannen? 
In welke afbeelding herken je je het meest?
Praat hier samen over. 

OPDRACHT 3B 
1  Waarvan raak jij thuis of op je werk gestrest? 
2  En wat ontspant jou? 
3  Hoe is de balans tussen stress en ontspanning? Probeer je antwoord toe te lichten.

Denk na over de drie vragen. 1  Bijvoorbeeld: stress van teveel taken, 
huilende kinderen

2  Bijvoorbeeld: fietsen, met vrienden iets 
leuks doen

3  Wil je graag meer ontspanning in je leven 
of is het prima zo?

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven. 

Schrijf nu de tekst.
Schrijf een alinea over stress en een alinea over ontspanning. 
Geef zoveel mogelijk voorbeelden.
In de laatste alinea vertel je hoe de balans tussen stress en ontspanning is.



2F 14 | Ik ga graag naar mijn werk

7

Geef je tekst een titel.

 (Titel)

(3 alinea’s)

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

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Een opvallende baan

OPDRACHT 4A 
1  Lees de eerste drie zinnen van de tekst. Wat weet je nu over het onderwerp van de tekst, 

de tekstsoort en de bron van de tekst?

(2) Hoe ben je er toe gekomen om vracht-
wagenchauffeur te worden?
Toen ik van de middelbare school afkwam had 
ik nog niet echt plannen. Na mijn diploma heb 
ik daarom een tijdje bij een pannenkoeken-
restaurant gewerkt. Een van mijn vriendinnen 
ging werken als chauffeur bij een 
transportbedrijf. Daar stond ik wel even van te 
kijken. Maar steeds als ik haar sprak, was ze zo 
enthousiast dat ik er op een gegeven moment 
ook zin in kreeg...

(3) Is de transportsector niet een echte 
mannenwereld?
Er zijn gelukkig drie vrouwelijke chauffeurs bij 
mijn huidige werk. Dus dat is wel prettig. Maar 
ja, als je onderweg bent, kom je toch vooral 
mannen tegen. Je hebt dan als vrouw af en toe 
best bekijks. Ik maak er ook wel gebruik van 

(1) In dit tĳdschrift interviewen we regelmatig bezoekers met een opvallende baan.  
Deze keer:

hoor. Zo willen mannen altijd heel graag 
helpen, bij het lossen bijvoorbeeld. Je krijgt 
ook nog wel eens vrouwonvriendelijke dingen 
naar je hoofd. Het went wel op den duur, maar 
dat is natuurlijk niet leuk. Ik krijg in ieder geval 
wel veel mensenkennis als chauffeur.

(4) Houd je van je werk?
Jazeker. Het allerlekkerste is de vrijheid die je 
hebt. Die zou ik nooit willen missen. Je zit in je 
eigen wagen, je rijdt door het landschap, 
niemand die zich met je bemoeit. En eenzaam 
is het toch ook weer niet, want je komt ook 
mensen tegen: 's ochtends als je vertrekt en bij 
de klanten maak je ook een praatje. De laatste 
tijd rijd ik heel veel door Noord-Nederland, 
langs de dijken en de weilanden, het IJssel-
meer, soms de zee. Als ik dan wil pauzeren, 
parkeer ik mijn vrachtwagen langs de weg en 
lunch ik met een schitterend uitzicht.

MARIEKE HONINGH, 38 JAAR. 
ZIJ IS VRACHTWAGENCHAUFFEUR.
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OPDRACHT 4B 
Lees het interview.
Beantwoord de vragen.
1 In welke alinea kun je het antwoord vinden op onderstaande vragen, denk je?

 Wat vindt Marieke het leukst aan haar werk?  alinea  

 Waarom is ze vrachtwagenchauffeur geworden? alinea  

2  Marieke komt veel mannen tegen onderweg. Ze is daar zowel positief als negatief over.  
 Wijs een positieve en negatieve opmerking aan.

OPDRACHT 4C
Wat is jouw mening over vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs?
Kun je ook uitleggen waarom je dat vindt?
Bespreek jullie meningen samen.
Zijn jullie het met elkaar eens?

OPDRACHT 4D
Bespreek samen:
Ken je zelf mensen met opvallende banen?
Wat voor banen zijn dat?
Waarom vind je ze opvallend?

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Test je werkplezier! 

OPDRACHT 5A  
Test je werkplezier!
Maak onderstaande test. Deze test gaat over plezier in het werk dat je hebt of had. Dit kan 
ook vrijwilligerswerk zijn. 

Ik ga met plezier naar mijn werk.

  A Nee, ik vind mijn werk niet leuk.
  B Meestal wel, maar af en toe heb ik een 
  baaldag.
  C Ja, ik ga met veel plezier naar mijn 
  werk.

1  2  

Ik heb fijne collega’s. 

 A Nee, ik sta er meestal alleen voor.
 B Met sommige collega’s kan ik goed 
  overweg.
 C Ja, ik kan met iedereen goed 
  opschieten.
 

3  4  Er is genoeg afwisseling in mijn werk.

 A Nee, dat klopt niet.
 B Soms mag ik iets anders doen.
 C Ja, mijn werk is heel afwisselend.

 

5  6  Ik denk er wel eens over om ander 
werk te zoeken.

 A Ja, ik kijk regelmatig naar vacatures.
 B Ik ben het wel van plan, maar ik weet 
  niet goed hoe ik dat aan moet pakken.
 C Nee, ik ben tevreden met de baan die 
  ik heb.

 

Ik voel me gewaardeerd op mijn werk.

  A Nee, totaal niet.
 B Meestal wel.
 C Ja, altijd.
 

De leiding is er echt voor ons.

 A Nee, ze zijn alleen maar bezig met 
  hun eigen dingen  
 B Meestal wel.
 C Ja, ze steunen ons heel goed.

 

Maak onderstaande test. Deze test gaat over plezier in het werk 
dat je hebt of had. Dit kan ook vrijwilligerswerk zijn. 
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Heb je vooral antwoord A gekozen?
Je werkt omdat het moet. Je hebt weinig plezier in je werk. Misschien is het tijd om een 
andere baan te zoeken.

Heb je vooral antwoord B gekozen?
Je bent niet helemaal tevreden over je werk. Ga voor jezelf na of je al langer niet helemaal 
tevreden bent. Bedenk wat je kunt veranderen op je werk. Praat hierover met iemand die je 
goed kent.

Heb je vooral antwoord C gekozen?
Je hebt het naar je zin op je werk. Waarschijnlijk omdat je doet wat je leuk vindt.

Uitslag:

OPDRACHT 5B
Ben je het wel of niet eens met de uitslag van de test? Praat hier samen over. 

OPDRACHT 5C
Schrijf nu een tekst over jouw werkplezier. Je kunt de volgende vragen gebruiken:
-  Wat maakt jouw werk fijn of niet fijn? Waar komt dat door? 
-  Wat zijn de prettigste taken in je werk? Wat vind je leuk om te doen?
-  Welke taken vind je niet zo prettig? Wat zou je anders willen?

OPDRACHT 5D
Lees je tekst na.
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.
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6 Lezen: Sporten is gezond!

OPDRACHT 6A 
Bekijk de brief. Beantwoord de vragen.
1  Waar vind je snel het onderwerp van de brief?
2  Welke informatie verwacht je in de brief te lezen?

DE VRIES
VERPAKKINGEN

Zwolle, 13 april 2015
Betreft: Sporten is gezond!

Beste collega’s,

(1) Als je belangstelling hebt om mee te doen met onze bedrijfsfitnessregeling, 
dan kun je een deelnameformulier halen bij de afdeling Personeelszaken. Als 
je al een abonnement hebt op een sportschool, kun je een deel van de kosten 
terugkrijgen. Neem in dat geval even contact op met onze afdeling.

(2) Ik hoop dat veel mensen gebruik gaan maken van dit aanbod!

(3) Medewerkers die fit zijn en goed in hun vel zitten, hebben meer plezier in 
hun werk en presteren beter, zo blijkt uit onderzoek. Daarom willen wij het 
sporten onder ons personeel graag stimuleren. 

(4) Verschillende sportscholen doen mee met bedrijfsfitness. In het 
bijgevoegde overzicht kun je zien bij welke sportscholen je terecht kunt. Er is 
altijd wel een locatie dichtbij huis of dichtbij het werk te vinden. 
Bedrijfsfitness leent zich ook uitstekend om samen met collega’s te doen. 
Gezellig en motiverend!

(5) Wij geven je de gelegenheid om vanaf 1 januari gebruik te maken van de 
nieuwe bedrijfsfitnessregeling. Deze regeling maakt sporten voor iedereen 
betaalbaar, omdat wij een deel van je abonnement betalen. 

Met vriendelijke groet,

Hans de Vries,
Hoofd Personeelszaken

Bijlage: deelnemende sportscholen in onze provincie
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OPDRACHT 6B 
Lees de brief.
1  De volgorde van de tekst van de brief is niet helemaal logisch. Wat is een logische 

volgorde van de alinea’s? 

2  Controleer je antwoord met behulp van de volgende vragen. 
 De vragen staan in de goede volgorde:

-  Waarom biedt het bedrijf de bedrijfsfitnessregeling aan?   alinea 

-  Op welke datum begint de regeling?         alinea 

-  Welke sportscholen doen mee aan deze regeling?    alinea 

-  Wat moet je doen als je wilt meedoen aan de regeling?  alinea 

-  Wat hoopt het bedrijf?               alinea 

Eindigt de brief met een goede afsluiting?

Bespreek de opdrachten samen na.

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Mijn werkrooster 

OPDRACHT 7A
Stel, je werkt in een bedrijf met wisselende werktijden. Je hebt een werkrooster gekregen 
van 3 tot en met 9 februari. Je bent niet tevreden met het werkrooster. Ook moet je op 
twee dagen overuren maken maar dan kun je niet. Daarom stuur je een e-mail naar je 
leidinggevende. Bedenk wat je aan je leidinggevende wilt schrijven.

OPDRACHT 7B  
Schrijf nu een mail aan de leidinggevende. Verzin een naam voor hem of haar.
Denk na over:
-  het begin van je mail
-  hoe je beschrijft wat je van de overuren vindt
-  hoe je formuleert wat je van je leidinggevende verwacht
-  hoe je de mail eindigt

                                                         
mijn aantekeningen



2F 14 | Ik ga graag naar mijn werk

15

OPDRACHT 7C 
Lees je mail na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Is het begin en het einde goed? 
Bespreek daarna samen mail.
Is de inhoud duidelijk voor de ander?

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Rechten en plichten

OPDRACHT 8A 
Bekijk de tekst en geef antwoord op de vragen.
1  Je werkt in de horeca. Je wilt weten of je verplicht bent om over te werken. Onder welk 

kopje kun je het antwoord vinden, denk je?
2  Je werkt gemiddeld 40 uur per week in een restaurant. Dat staat in je contract. Je  wilt 

weten of dat wel mag. Onder welk kopje kun je het antwoord vinden, denk je?
3  Je werkt in een lunchroom, soms wel 7 uur achter elkaar. Je wilt weten of dat wel mag. 

Onder welk kopje kun je het antwoord vinden, denk je?
4  Je neef van 19 werkt in een café. Hij werkt soms wel 50 uur per week. Je wilt weten of dat 

wel mag. Onder welk kopje kun je het antwoord vinden, denk je?

OPDRACHT 8B 
Lees de zinnen. Zoek het antwoord in de tekst. Zijn de zinnen waar of niet waar?

1 Een werkgever in de horeca kan de werknemer verplichten om 45 uur  
  per week te werken.                     waar / niet waar
2 Abdel werkt op maandag 8 uur. Hij heeft recht op 30 minuten pauze.   waar / niet waar 
3 De werkgever kan je uren uitbetalen in geld of compenseren met tijd.  waar / niet waar
4  Angela heeft dit jaar al 212 overuren gemaakt. 
 De werkgever moet voor deze uren 100% van haar uurloon betalen.   waar / niet waar 
5 Jasmine is 32 jaar. Zij mag tot uiterlijk 23.00 uur werken.       waar / niet waar
  
OPDRACHT 8C
In de tekst staat:
‘Je bent in de horeca verplicht om overuren te maken. Soms is overwerken niet mogelijk, 
omdat je andere belangrijke dingen te doen hebt. Dit kun je bespreken met je werkgever.’

Wanneer is overwerken niet mogelijk? Bedenk drie situaties. Praat hier samen over.
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http://www.horeca.nl rechten en plichten

Werken in de horeca:
rechten en plichten

Horeca.nlHome  |  Horeca cao  |  Word lid  |  Contact Antwoord op al jou vragen!

Werktijden
Medewerkers in de horeca werken gemiddeld 38 
uur per week.

Als je 16 of 17 jaar bent, dan mag je: 
 • maximaal 9 uur per dienst werken;
 • maximaal 45 uur per week werken; 
 • tot maximaal 23.00 uur werken.

Als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je:
 • maximaal 12 uur per dienst werken;
 • maximaal 60 uur per week werken;
 • werken tot sluitingstijd.

Je kunt met je werkgever afspreken dat je meer 
gaat werken dan 38 uur per week. Deze afspraak 
moet dan worden vastgelegd in de arbeidsover-
eenkomst. Uiteraard moet de werkgever de uren 
boven de 38 uur betalen. Een afspraak voor meer 
dan 38 uur per week kan alleen op vrijwillige basis 
worden gemaakt. 

Pauze
Als je 18 jaar of ouder bent, heb je na 5,5 uur 
werken recht op 30 minuten pauze. Heb je meer 
dan 10 uur gewerkt, dan heb je recht op 45 
minuten pauze. Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb 
je na 4,5 uur werken recht op een pauze van 30 
minuten. De pauzes krijg je niet doorbetaald.

Overuren
Als je in de horeca werkt, kun je te maken krijgen 
met rustige en drukke periodes. Dit betekent dat 
je soms overuren moet maken. Het kan ook zijn 
dat je in minder drukke periodes minder uren 
werkt.

De werkgever kan de gemaakte overuren com-
penseren in vrije tijd of in geld. Als je geen extra 
vrije dagen kan opnemen, moet de werkgever je 
overuren uitbetalen. Voor de eerste 208 overuren 
betaalt hij 100% van het uurloon, voor de rest van 
de overuren betaalt hij 150% van het uurloon.

Je bent in de horeca verplicht om overuren te 
maken. Soms is overwerken niet mogelijk, omdat 
je andere belangrijke dingen te doen hebt. Dit kun 
je bespreken met je werkgever. Het is verstandig 
om goede afspraken te maken met je werkgever 
over het overwerk. 

                                                         
mijn aantekeningen
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9 Schrijven: Wat een dag! 

OPDRACHT 9A

Je gaat in deze opdracht een verslag schrijven. 
Kies één van de onderstaande opdrachten. 
1  Wat doe je op je werk? Kies een dag, schrijf een verslag van je werkzaamheden op die dag.
2  Wat doe je als vrijwilliger? Kies een dag, schrijf een verslag van je werkzaamheden op die 

dag.
3  Wat doe je als mantelzorger? Kies een dag, schrijf een verslag van je werkzaamheden op 

die dag.

Gebruik voor je verslag het schrijfplan hieronder.

Schrijfplan:
Titel, datum en je naam

Inleiding –  Schrijf op wat je onderwerp van je verslag is. Vertel ook wat je in dit verslag 
     gaat schrijven.

Kern –  (1)  Schrijf over het bedrijf waar je werkt of schrijf over je werk als vrijwilliger. 
     Of schrijf over de situatie waarin je mantelzorg doet.
   (2) Beschrijf je belangrijkste werkzaamheden op een dag.

Slot – Schrijf op wat je eigen oordeel is over deze dag. Waar was je tevreden over 
en waar was je minder tevreden over?
Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven. Schrijf dit in steekwoorden op in het schrijfplan.
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Schrijfplan:

Onderwerp:

Inleiding: 

Kern: 

Slot: 

OPDRACHT 9B 

Schrijf nu je tekst. Je kunt je verslag ook op een los blaadje of op de computer maken. 

OPDRACHT 9C  
Lees je verslag na.
Staat alles erin en is de opbouw goed?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je verslag. 
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10 Lezen: Vrijwilligerswerk

OPDRACHT 10A
Bekijk de tekst en de foto. Beantwoord de vragen.
Wat kunnen vrijwilligers voor mensen in een verzorgingshuis doen? Wat denk je?

OPDRACHT 10B
Wat vind je van het verhaal van Nuray? Zou 
je dit werk zelf willen doen?
Praat samen verder over vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk: zorgen voor ouderen
“Ik begin de dag meestal met het ophalen 
van de cliënten om naar de gym te bren-
gen”, vertelt de 35-jarige Nuray. Elke dins-
dag werkt zij vrijwillig in Schiehoven, een 
verzorgingshuis voor ouderen. Ze haalt 
ze op uit hun woning, maakt een praatje 
en vraagt of ze mee willen doen aan de 
activiteit. “Ik doe ook vaak mee met een 
potje tennis of badminton. Net wat er 
gespeeld wordt. Voor alle bewoners 
wordt er iets op hun eigen niveau bedacht 
zodat iedereen mee kan doen.” 

Ze werkt er nu al een paar jaar. Ze was 32 
toen ze voor het eerst met de doelgroep in 
aanraking kwam. En ze heeft veel geleerd. 
“Ik merk dat ik rustiger ben en beter luis-
ter.” Behalve de assistentie die ze geeft aan 
het personeel van het verzorgingstehuis is 
ze ook gekoppeld aan een bewoner. “Helaas 
is mijn bewoner twee weken geleden overle-
den, ook dat maak je mee. Dat is wel een 
lastige kant van dit werk. Maar je weet dat 
deze mensen in hun laatste fase zitten, dus 
daarom wil je ze extra laten genieten.”

Ze lazen de krant, wandelden en praatten 
veel samen. Vooral de verhalen over vroeger 
vond Nuray interessant. “De levenservaring 
die oudere mensen hebben opgedaan doet 
me heel veel.” Maar andersom was haar 
cliënt ook geïnteresseerd in haar leven. “Ik 
merk echt dat oudere mensen behoefte 

hebben aan jongere mensen om zich heen, 
daar staan ze erg open voor. Het werkt dus 
aan twee kanten. Wij leren veel van mensen 
die al veel hebben meegemaakt, en de 
oudere mensen leren hoe ze dingen op een 
andere manier kunnen doen.” Daarom vindt 
Nuray het ook zo belangrijk dat ook veel 
jonge mensen dit werk meer gaan doen.

In het verzorgingstehuis waar Nuray werkt 
zijn meerdere vrijwilligers actief. Deze  
hebben vaak wat meer tijd voor de bewo-
ners zelf. Nuray vertelt enthousiast over 
haar werk. “Het is voor mij heel belangrijk 
dat ik hier werk. Ik heb het gevoel dat ik 
waardevol ben. Zeker nu ik al een tijdje wer-
keloos ben.Ik vind het fijn om contact te 
hebben met andere mensen. Met mijn colle-
ga’s, maar vooral met de bewoners. Hoe zij 
tegen het leven aankijken, alleen al genieten 
van een kop koffie of een gesprek, dat is iets 
wat ik mijn hele leven meeneem.”

- Wat vind je van  vrijwilligerswerk?
- Doe je op dit moment vrijwilligerswerk? 
 Of heb je dat wel eens gedaan?
- Zou je vrijwilligerswerk willen doen?
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-  Waarover gaat de grafiek?
-  Wat valt je op?
-  Welk verschil zie je tussen mannen en 

vrouwen?
-  Heb je een verklaring voor wat je ziet?

11 Spreken: Fulltime of parttime? 

OPDRACHT 11A 
Fulltime of parttime werken?
Je gaat in deze opdracht vertellen welke informatie er in de grafiek staat. 

Bekijk de grafiek. Bereid je verhaal voor.
1  Bedenk eerst welke woorden je kunt gebruiken als je een grafiek of schema moet 

beschrijven.
 Schrijf deze hieronder op.

 

 

2  Kijk nu goed welke informatie je ziet in de 
 grafiek. 

OPDRACHT 11B
Beschrijf de grafiek
Tip: vertel je verhaal nog een keer en neem het op met je mobiele telefoon.

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

OPDRACHT 12 
Voeg bij het woord links een letter en maak steeds een nieuw woord. 
In het grijze vak van boven naar beneden ontstaat een nieuw woord.
Bijvoorbeeld:
les  + p = spel

B

V

S

G

B

P

V

W

K

D

S

1 ban + a =

2 enge + v =

3 port + s =

4 keren + w =

5 drom + o = 

6 leg + d   =    

7 dieper + o =   

8 verlicht  + p =

9 bad  + n =

10 pers  + u =

11  kratje  + a =

                                                         
mijn aantekeningen
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TERUGKIJKEN

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

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke 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.

                                                         
mijn aantekeningen
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat 
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van 
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke 
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje ge-
oefend kunnen worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke op-
drachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer 
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een 
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen 
oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of 
woordenschat. In de Taalhulp vindt u een hele reeks 
Taalkaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en 
oefensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer 
de Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment 
het meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelne-
mer vervolgens opnemen in zijn Taalmap. (We gaan ervan 
uit dat de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij 
eigen lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel 
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en 
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproble-
men van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeel-
den hoe u feedback kunt geven op een schrijftekst van 
een deelnemer.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende 
activiteiten, zoals: 
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
-  bespreken van de schrijfproducten
-  werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de 
 Taalhulp
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 

uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dage-
lijks leven of het werk van een deelnemer.

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van thuis of werk teksten of 
formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen be-
langrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde 
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak 
heel leuk om te doen. Bij dit boekje kunt u bijvoorbeeld 
samen andere testjes over werk op de computer doen. 
U kunt ook samen op de site van de vrijwilligerscentrale 
kijken.   
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter. 

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

MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moei-
lijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of 
zinnen op te schrijven etc. 

VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt. 
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die 
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

OPDRACHT 1A
Geef hier geen aanwijzingen op de vorm (dus de spelling 
of de zinsbouw). Het gaat hier om de inhoud van de tekst. 
Als een deelnemer expliciet vraagt naar aanwijzingen, 
wees er dan terughoudend in.
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OPDRACHT 2A
Antwoord op vraag 2: de ambtenaar is ontslagen omdat 
hij 24 jaar niet op zijn werk geweest is.

OPDRACHT 2C
Antwoord op vraag 1:
1990 – vanaf dit jaar bleef de man thuis
1992 – de man wordt schuldig bevonden aan ‘opzettelijke 
afwezigheid’
2014 – de man wordt ontslagen
Antwoord op vraag 2:
Dit is grappig bedoeld: de man was thuis, maar werkte 
natuurlijk helemaal niet.
Antwoord op vraag 3:
de man is de laan uitgestuurd – de man werd op straat 
gezet = de man werd ontslagen

OPDRACHT 3B
Als uw deelnemer deze opdracht lastig vindt, kunt u eerst 
zelf de vragen beantwoorden. 

OPDRACHT 4A
Antwoord op vraag 1: onderwerp: werken als vrachtwa-
genchauffeur, tekstsoort: een interview, bron: een tijd-
schrift

OPDRACHT 4B 
Antwoord op vraag 1: 
Wat vindt Marieke leuk aan haar werk – alinea 4
Waarom is ze vrachtwagenchauffeur geworden – alinea 2
Antwoord op vraag 2:
Positief: mannen willen altijd helpen
Negatief: vrouwonvriendelijke opmerkingen.
Voor anderstaligen moeten misschien de uitdrukkingen: 
iets naar je hoofd krijgen worden uitgelegd. En bekijks 
trekken.

OPDRACHT 5A
Laat de deelnemer eerst de test invullen. Kijk daarna naar 
de uitslag. De uitslag is gebaseerd op het antwoord dat 
de deelnemer het meest gekozen heeft. 

OPDRACHT 6A
Antwoord op vraag 1: Bovenaan, achter ‘betreft’

OPDRACHT 6B
Logische volgorde: 3-5-4-1-2. Ook mogelijk: 3-4-5-1-2

OPDRACHT 7B
In de mail moet de deelnemer zijn/haar probleem duidelijk 
beschreven hebben. Er moet ook een duidelijke vraag ge-
formuleerd worden (‘Kan het werkrooster nog veranderd 
worden?’). De deelnemer kan in de mail ook een voorstel 
doen hoe het werkrooster veranderd zou kunnen worden. 
Let bij de nabespreking ook op de toon van de mail.

OPDRACHT 8A
Antwoord op vraag 1: kopje Overuren
Antwoord op vraag 2: kopje Werktijden
Antwoord op vraag 3: kopje Pauze

Antwoord op vraag 4: kopje Werktijden

OPDRACHT 8B
Antwoorden: 1 goed, 2 goed, 3 goed, 4 fout, 5 fout
Opdracht 9A
De keuze van de opdracht is afhankelijk van de situatie 
waar de deelnemer in het dagelijks leven mee te maken 
heeft.

OPDRACHT 9B
Laat de deelnemer zijn verslag uitwerken op de computer 
als dat mogelijk is. Het verslag moet niet langer worden 
dan 1 A4’tje.

(Voor opdracht 10 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 11A
1  Het beschrijven van een grafiek vereist een bepaalde 

woordenschat. Denk aan woorden als: meer, stijging, 
meest, procent, minst, gedaald, blijven gelijk,  minder, 
gestegen.

2  Wat zie je in de grafiek?
 De blauwe lijn geeft het percentage mannen aan dat 

fulltime werkt.
 De rode lijn geeft het percentage vrouwen aan dat full-

time werkt.
 De blauwe gestreepte lijn geeft het percentage mannen 

aan dat parttime werkt.
 De rood gestreepte lijn geeft het percentage vrouwen 

aan dat parttime werkt. 
 De getallen links zijn de procenten. Dus 10 is 10 procent 

etc. Onderaan zie je de verschillende leeftijdscategorie-
en. 

 Duidelijk wordt uit de grafiek dat vooral mannen full-
time werken en dat vooral vrouwen parttime werken.

OPDRACHT 12
Antwoord Letterspel: avonddienst
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ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

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

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

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

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

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud 
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden 
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil 
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daar-
voor geldt de volgende algemene leidraad:
1. Begin altijd met een compliment.
2. Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat 

goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.
3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element 

of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taal-
hulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

4. Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten 
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een vol-
gende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een 
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die 
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende 

opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 

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

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

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend 
hoeft te worden en wat nog wel. 
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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 themaboekjes van Succes! 
leren volwassenen beter lezen en 
schrijven. Ook kunnen zij aan hun 
spreekvaardigheid werken. 
Met Succes! vergroten mensen hun 
wereld, zodat zij meer mogelijkheden 
hebben en meer kansen kunnen 
pakken. Succes! is uitgewerkt in 
drie niveaus. De methode bestaat 
uit een groot aantal boekjes rond 
situaties in het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten en 
taalvrijwilligers. 


