
Dit boekje gaat over veilig en gezond 
werken.
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Katern 2F 15, Dit is mijn werkplek
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

2F 15

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een krantenbericht lezen
- een verhaal schrijven
- een informatieve tekst lezen
- een advies geven
- een interview lezen
- een afbeelding beschrijven
- een oproep lezen
- een e-mail schrijven
- een stappenplan lezen
- je mening geven
- 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 15, Dit is mijn werkplek
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

VOORUITKIJKEN

Bespreek de afbeelding.
      

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een krantenbericht lezen - Neem je hond mee naar je werk p. 5

 3 een eigen verhaal schrijven - Mijn werkplek!  p. 7

 4 een informatieve tekst lezen - De Arbowet  p. 8

 5 een advies geven - Dit is niet volgens de Arboregels p. 10

 6 een interview lezen - De vrijwillige brandweer  p. 12

 7 een afbeelding beschrijven - Gevaren op de werkvloer p. 14

 8 een oproep lezen - BHV’ers in ons bedrijf  p. 16

 9 een e-mail schrijven - Een cursus BHV  p. 18

 10 een stappenplan lezen - Als je ziek bent …  p. 20

 11 je mening geven - Doorwerken tot je 67ste   p. 21

 12 een woordspel doen - Letters zoeken  p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Waar werk je?
-  Wat voor soort werkplek heb jij?
-  Is het een prettige werkplek?
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UITVOEREN

1 Schrijven: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1A 
In elk bedrijf zijn er regels en voorschriften waar je je als werknemer aan moet houden. Dit 
kunnen regels zijn over wat je moet doen bij ziekte, over pauzes en werktijden. Of regels over 
bedrijfskleding en over veiligheid. 
Welke regels zijn er in het bedrijf waar je werkt? Praat daar samen over. 
Schrijf er vijf op. 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

OPDRACHT 1B
Lees de regels na.
Bespreek daarna je tekst samen. 
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OPDRACHT 2B
Lees nu de hele tekst stil voor jezelf.

2 Lezen: Neem je hond mee naar je werk

OPDRACHT 2A
Lees de titel en het eerste stuk van de tekst. Dit is vetgedrukt.
Geef antwoord op de vragen.
1  Wat is het belangrijkste doel van de tekst, denk je?
  de lezer vertellen over de voordelen van huisdieren op je werk
  de lezer vertellen over de hond Spicy
  de lezer vertellen over de regels op het kantoor van Petra
2  Leg uit waarom je dat denkt.
 

Petra nam vier jaar geleden haar hond 
mee naar kantoor, omdat ze geen oppas 
had voor haar huisdier Spicy. Nu neemt 
ze hem vaker mee. ‘Sinds ik mijn hond 
meeneem naar het werk, is de sfeer veel 
prettiger geworden’, zegt ze tegen de 
krant. 

Als je je hond meeneemt naar je werk, 
vermindert dat de stress. Dat blijkt uit 
onderzoek dat in Amerika gedaan is. Niet 
alleen honden zorgen voor een betere sfeer, 
zelfs een aquarium met vissen op de 
werkvloer heeft een rustgevende invloed op 
de medewerkers. 

Petra mocht van haar baas haar hondje 
altijd meenemen. Ze laat in de pauze haar 
Spicy uit. Haar collega’s vinden het 
geweldig. ‘Het is zelfs zo dat de hond eerder 
begroet wordt dan ik’, zegt ze. De 
aanwezigheid van Spicy heeft volgens Petra 
veel voordelen. ‘Als boze klanten een hond 
zien lopen, wordt de boosheid minder. 
Maar ook collega’s komen vaak even langs 
om de hond te aaien. Bijvoorbeeld als ze 
een lastig gesprek hebben gehad. Even 
stoom afblazen.’

Neem je hond mee naar je werk

Uit het Amerikaanse onderzoek blijkt ook 
dat werknemers harder werken als er 
huisdieren zijn op de werkvloer. Je zou 
zeggen dat huisdieren juist voor te veel 
afleiding zorgen. Maar dat blijkt niet zo te 
zijn. 
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OPDRACHT 2C 
Beantwoord de vragen.
1  Lees de titel en de eerste alinea. Die is vet gedrukt.
 In de derde zin staat een oorzaak en een gevolg. Wat is de oorzaak en wat is het gevolg?

  > 

2  In alinea 3 gebruikt Petra de uitdrukking ‘Even stoom afblazen’. Weet jij wat deze 
uitdrukking betekent? Lees ook de zin ervóór, dan wordt de betekenis duidelijker. 

3  In Amerika is onderzoek gedaan naar het meenemen van huisdieren naar je werk. Wat blijkt 
uit dit onderzoek? Noem twee dingen. Het antwoord staat in twee verschillende alinea’s.

 -   

  

 -   

  
4  Petra zegt dat de sfeer op haar werk prettiger is geworden nu zij haar hond meeneemt. Ze 

noemt nog twee voordelen. Welke?

 -   

  

 -   

  

OPDRACHT 2D
Petra neemt haar huisdier mee naar haar werk. Wat vind jij daarvan? 

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 3B 
Schrijf een tekst over je werkplek. 
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

 

3 Schrijven: Mijn werkplek! 

OPDRACHT 3A
Bekijk de afbeelding hieronder. Je ziet een werkplek in een fabriek. 
Hoe ziet jouw werkplek eruit? Praat hier samen over.
Je kunt ook een foto van je eigen werkplek meenemen. 

-  Wat zijn je werktijden?
-  Waar werk je? Buiten of binnen?
-  Werk je met machines?
-  Welke kleding draag je op je werk?
-  Doe je gevaarlijk werk? Wat is er 

gevaarlijk?
-  Doe je zwaar werk? Wat is er zwaar?
- Is je werkplek gezond, schoon en veilig?

OPDRACHT 3C 
Lees je tekst na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.
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4 Lezen: De Arbowet

OPDRACHT 4A 
Lees de titel en de eerste alinea. Beantwoord samen de vragen.
1  Ken je de Arbowet? Weet je wat er in deze wet staat?
2  Arbo is een afkorting. Waar zijn de letters Arbo een afkorting van? Wat betekent dit 

woord?
3  Lees de eerste alinea. Bespreek samen de woorden die je niet kent.
Waarom is een goede werkplek belangrijk? 

OPDRACHT 4B 
Lees de tekst.
1  Wat betekent het woord ‘ergonomisch’? Zoek het antwoord op in de tekst.
2  De tekst bestaat uit vier alinea’s. Boven de eerste alinea staat de titel. Welk kopje kun je 

boven alinea 2, 3 en 4 zetten. Je kunt kiezen uit:

 Gezondheid - alinea 

 Veiligheid  - alinea 

 Ergonomie - alinea 

Werkgevers moeten voor een gezonde en veilige 
werkruimte zorgen. Een goede werkplek zorgt 
voor minder ziekteverzuim en arbeidsongevallen. 
Dit staat in de Arbowet, dat is de 
Arbeidsomstandighedenwet.

Volgens deze wet moet de werkplek veilig zijn. Dit 
betekent dat iedereen zijn werk makkelijk moet 
kunnen bereiken. En iedereen moet snel naar 
buiten kunnen als dat nodig is. Nooduitgangen 
moeten daarom goed zichtbaar zijn. Ook moeten 
er geen dingen op de vloer staan waarover 
mensen kunnen vallen. Natuurlijk moeten er 
voldoende brandblussers zijn. Een veilige 
werkplaats zorgt voor ontspannen werknemers.

Een schone omgeving vermindert het 
ziekteverzuim. Daarom moet de werkgever ook 
zorgen voor een schone werkplek. Dat geldt niet 
alleen voor de werkruimte. Er moeten in het 
bedrijf ook speciale ruimtes zijn waar de 
werknemers even kunnen pauzeren. Deze ruimtes 
moeten ook schoon zijn en groot genoeg voor de 
werknemers die er gebruik van maken.

De Arbowet

Ook zijn er regels voor de meubels op de werkplek. 
Deze meubels moeten ergonomisch zijn. Dat wil 
zeggen dat de tafels en stoelen geschikt zijn voor 
het werk en voor de mensen die ze gebruiken. Zo 
moet er bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn voor 
de voeten en de benen. Op deze manier zorgt de 
werkgever voor een ontspannen en prettige 
werkomgeving. Deze werkomgeving zorgt er zelfs 
voor dat er harder gewerkt wordt. 
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OPDRACHT 4C 
Maak een samenvatting van de tekst. Dit doe je als volgt:
Bespreek eerst samen de vragen die hieronder staan. Schrijf de antwoorden in een paar 
woorden op. 
-  Waar gaat de tekst over?
-  Wat is in elke alinea de belangrijkste informatie over het onderwerp? 

Maak van de woorden die je hebt opgeschreven goede zinnen. Vul dan het schema hieronder 
in. 

Samenvatting van de tekst over De Arbowet.

De Arbowet

Veiligheid

Gezondheid

Ergonomie

Bespreek de opdrachten samen. 

OPDRACHT 4D 
In de tekst wordt gezegd hoe een veilige en gezonde werkplek eruit moet zien. Is jouw 
werkplek gezond en veilig?
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5 Schrijven: Dit is niet volgens de Arboregels 

OPDRACHT 5A 
Iedereen moet zich houden aan de regels in de Arbowet. Soms gebeurt dat niet. 
Bekijk de afbeelding. Je ziet een man aan het werk als glazenwasser
Wat gaat hier niet goed? Praat hier samen over. 

OPDRACHT 5B 
Beschrijf wat je ziet op de foto.
Wat moet de man doen om zijn werk veiliger te maken?
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OPDRACHT 5C
Lees je tekst na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.

OPDRACHT 5D
Bekijk de pictogrammen hieronder.
Wat betekenen ze?
Bespreek dit samen.
Je kunt ook op internet kijken.

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: De vrijwillige brandweer

OPDRACHT 6A
Bekijk de tekst. 
1  De tekst gaat over de vrijwillige brandweer. Wat weet je al over dit onderwerp?
2  Erik is lid van de vrijwillige brandweer in Soest. Hij wordt geïnterviewd in deze tekst. Schrijf 

drie vragen op die je aan Erik zou willen stellen.

 

 

 

OPDRACHT 6B 
Lees nu de hele tekst. Heb je antwoord gekregen op je vragen uit opdracht 6A?
Beantwoord de vragen.
1  Erik is positief over zijn werk als vrijwilliger. Wat vindt hij leuk aan zijn werk? Noem drie 

dingen. 

 

 

 

2  Erik noemt ook iets dat hij niet leuk vindt. Wat is dat?

 

3  Erik vindt werken bij de vrijwillige brandweer niet zo gevaarlijk. Welke argumenten geeft 
hij? Noem er twee.

 

 

OPDRACHT 6C
Zou jij vrijwilliger bij de brandweer willen zijn? Waarom wel? Waarom niet?
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Als er brand uitbreekt, als er een ernstige aanrijding plaatsvindt, als een auto in 
de sloot rijdt … kortom: als er een mens of dier in nood is, dan moet je 1-1-2 
bellen! Het kan zijn dat de vrijwillige brandweer dan moet komen. Dit zijn 
mensen die gewoon aan het werk zijn maar die elk moment opgeroepen kunnen 
worden. Ze hebben een speciaal soort apparaat bij zich, een ‘pieper.’ Als hun 
'pieper' gaat, komen ze in actie, want vanaf dat moment telt iedere seconde. 
Gelukkig zijn er mensen die zo 'gek' zijn om bij de vrijwillige brandweer te gaan. 
Erik is zo iemand. Hij is lid van de vrijwillige brandweer in Soest.

INTERVIEW

Erik, hoe ben je bĳ de vrĳwillige brandweer 
gekomen?
Via een vriend. Ik ben een keer met hem mee 
geweest naar een oefenavond en sindsdien 
ben ik gebleven. Ik zit nu alweer dertien jaar 
bij de brandweer en met veel plezier.

Kost het veel tĳd?
Dat valt wel mee. Ik ga één avond per week 
naar cursus en één keer in de maand is er een 
oefening. En dan natuurlijk de keren dat je 
moet uitrijden omdat er ergens brand is.

Wat vind je niet leuk aan dit werk?
Ik heb in de dertien jaar dat ik bij de brand-
weer zit verschillende rampen meegemaakt. 
Kleine en grote branden, maar ook ongevallen 
waarbij doden zijn gevallen. Dat is heel naar 
om mee te maken. Ik heb gelukkig ook wel 
een aantal mensen gered. Dan rijd je heel 
tevreden naar huis. 

Hoe zit het met de risico’s en het gevaar? 
Hoe ga je daar mee om?
Het is eigenlijk niet zo gevaarlijk. Als je maar 
weet wat je doet. Daarom moeten we vaak 
oefenen. Bovendien is de apparatuur waarmee 
we werken heel veilig en modern. Je moet 
natuurlijk wel altijd rustig blijven. Er kan 
natuurlijk wel wat gebeuren, maar dat kan in 

ERIK WERKT BIJ DE 
VRĲWILLIGE BRANDWEER

elk beroep. En als er iets gebeurt, word je heel 
goed opgevangen. Door de commandant, 
maar ook door je collega’s. We zijn een heel 
goed team. Dat komt omdat we ook ernstige 
dingen meemaken. 

Waarom ben je lid van de vrĳwillige brand-
weer?
Ik vind het mooi om mensen of dieren in nood 
te helpen en ik werk in een fijn team. En ik krijg 
betaald voor alle cursussen en oefeningen die 
ik doe!
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7 Schrijven: Gevaren op de werkvloer 

OPDRACHT 7A 
Bekijk de afbeelding. 
Daarop zie je informatie over gevaren op de werkvloer.
Geef antwoord op de vragen. Wijs steeds aan waar je het antwoord gevonden hebt. 

1  Wat zijn de gevaarlijkste beroepen in Nederland?
2  En wat is het meest gevaarlijke beroep?
3  Voor werknemers tussen de 16 en 25 jaar zijn de risico’s anders dan voor werknemers 

ouder dan 25 jaar. Welke groep heeft vaker een ongeval meegemaakt op het werk? 
4  Welke vier belangrijke oorzaken van bedrijfsongevallen worden genoemd? Wat valt je hier 

op?
5  Hoe gevaarlijk is jouw beroep of dat van een vriend? 
6 Heb je zelf ongelukken of gevaarlijke situaties meegemaakt? Of heb je gehoord over 
 zoiets? Praat hier samen over.
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OPDRACHT 7B 
Je gaat een tekst schrijven over gevaren op de werkvloer. 
Het doel van je tekst is informatie geven. Je tekst moet een inleiding, een kern en een slot 
hebben.
In de inleiding probeer je de aandacht van de lezer te trekken. Dit kun je doen door met een 
voorbeeld te beginnen. Gebruik vraag 6 van opdracht 7A. Na het voorbeeld vertel je waar je 
tekst over gaat.
De kern is het middenstuk van je tekst. Hier schrijf je belangrijke informatie over je 
onderwerp. De kern bestaat meestal uit meer dan één alinea.
Gebruik vraag 1 tot en met 4 van opdracht 7A. Kies de informatie die je wilt gebruiken.
Het slot is het laatste deel van je tekst. Je kan in het slot bijvoorbeeld een samenvatting 
geven of een conclusie trekken. 

-  Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven. Praat er samen over.
-  Vul dan het schrijfplan in. 

Schrijfplan:

Titel: Gevaren op de werkvloer

Inleiding: 

Kern: 

Slot: 

OPDRACHT 7C 
Schrijf nu je tekst volgens het schrijfplan. Doe dit op een apart papier of op de computer.
Lees je tekst na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heb je de tekst goed opgebouwd? Bestaat je tekst uit een inleiding, een kern en een slot?
Heb je ook voorbeelden en je eigen ervaringen in je tekst verwerkt?

Bespreek daarna samen je tekst.



2F 15 | Dit is mijn werkplek

16

8 Lezen: BHV’ers in ons bedrijf 

OPDRACHT 8A 
Bekijk de tekst aan de hand van de titel en de tussenkopjes. Geef antwoord op de vragen.
1  BHV is een afkorting. Waar zijn de letters BHV een afkorting van? Wat betekent dit woord?
2  Wat is het doel van de tekst? 
  de lezer informatie geven over BHV
  de lezer oproepen om BHV’er te worden
  de lezer vertellen wat je moet doen in een noodsituatie

OPDRACHT 8B 
Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1  Wat moet een BHV’er doen? Waar staat het antwoord in de tekst?
2  Wat moet je doen voordat je BHV’er kunt worden? Waar staat het antwoord in de tekst?
3  In de tekst vertelt Cindy over haar ervaringen. Waarom staat haar verhaal in deze tekst? 
4  Wat moet je doen als je geïnteresseerd bent in deze taak?

OPDRACHT 8C 
1  Weet je wie er in jouw bedrijf BHV’er zijn?
2  Zou jij wel BHV’er willen zijn? Waarom wel? Waarom niet?
3  Als je BHV’er bent:
 -  Waarom ben je BHV’er geworden?
 -  Vind je jezelf geschikt voor deze taak?

                                                         
mijn aantekeningen
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Wat is BHV? 
Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven 
werknemers hulp bij onveilige situaties in het 
bedrijf. In de wet staat dat in elk bedrijf een 
of meer bedrijfshulpverleners aanwezig 
moeten zijn. Een BHV’er is opgeleid om 
werknemers en klanten in een noodsituatie te 
helpen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen 
uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe 
hij bij een ongeval eerste hulp moet geven.

Wat zijn je taken als BHV’er?
• eerste hulp bij ongevallen geven;
• brand bestrijden en de gevolgen van 
 ongevallen beperken;
• bij noodsituaties het personeel 
 waarschuwen en ervoor zorgen dat 
 iedereen het gebouw verlaat. 
Een BHV’er waarschuwt zijn werkgever op tijd 
als de politie, brandweer of een ambulance 
moet komen.

Cursus
Voordat je BHV’er kunt worden, moet je eerst 
een basiscursus volgen. Een onderdeel van de 
basiscursus is het behalen van het 
EHBO-diploma. Daarna is er elk jaar een 
herhalingscursus.

Word BHV’er in ons bedrijf

Ons bedrijf is op zoek
naar nieuwe BHV’ers! 

Cindy: “Toen mijn leidinggevende mij 
vroeg om BHV’er te worden, zei ik meteen 
ja. Ik let altijd op gevaar. Mijn collega’s op 
de afdeling moeten wel eens lachen om 
me. Als ze iets willen ophangen, gaan ze 
op een draaistoel staan en daar zeg ik 
natuurlijk meteen iets van.

Ik heb gelukkig nog nooit een echte brand 
of een ongeval meegemaakt. Wel heb ik 
vorig jaar een collega op de werkvloer 
geholpen. Hij kreeg een hartaanval. Het is 
gelukkig goed afgelopen. Ik heb daar veel 
complimenten voor gekregen, maar daar 
voelde ik me niet altijd even gemakkelijk 
bij. Ik heb toch gewoon gedaan wat mijn 
taak was? ”

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende 
taak? Meld je aan bij je leidinggevende van je 
afdeling. Graag voor maandag aanstaande. 
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9 Schrijven: Een cursus BHV 

OPDRACHT 9A 
Stel dat je leidinggevende vraagt of je BHV’er wilt worden op je werk.
Een BHV’er is een bedrijfshulpverlener die hulp geeft als er bijvoorbeeld brand is of als er een 
ongeluk is gebeurd in een bedrijf. Je moet daarvoor wel eerst een cursus doen. Hij vraagt of 
je wilt reageren via de mail.

Je kunt op twee manieren reageren. 
1  Je reageert positief. Je bent 

geïnteresseerd, maar je hebt nog wel een 
paar vragen. Die vragen stel je in je mail.

2  Je reageert negatief. Je hebt geen 
interesse. Daar heb je een aantal 
argumenten voor. 

-  cursusdatum?
-  hoeveel dagen?
-  cursus wel of niet in werktijd?
-  cursus betaald door het bedrijf?

-  geen tijd
-  te veel stress
-  niet geschikt
-  leeftijd

Bespreek samen wat je reactie is en wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 9B
Schrijf nu de mail aan je leidinggevende.
Denk na over:
-  het begin van je mail;
-  hoe je je reactie formuleert (positief of negatief);
-  welke vragen je gaat stellen of welke argumenten je geeft;
-  hoe je je mail eindigt.

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 9C 
Lees je mail na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Is het begin en het einde goed?
Bespreek daarna samen je mail.

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Als je ziek bent … 

OPDRACHT 10A 
Iedereen is weleens ziek. En dan kun je niet werken. Bekijk onderstaand schema.
Geef antwoord op de vragen.
1  Wat is het onderwerp van het schema?
2  In welke kolom zie je wat jij moet doen als je ziek bent?
3  Wat staat er in de andere kolommen?

OPDRACHT 10B 
Bekijk nog een keer het schema en wijs aan: 
1  wat de bedrijfsarts doet in de eerste week als je je hebt ziek gemeld;
2  wat je werkgever of leidinggevende doet tussen week 3 en week 6.
Bespreek samen het schema.

OPDRACHT 10C
Ken jij de regels op jouw werk als je je ziek meldt?
Meld jij je vaak ziek?
Ben je wel eens bij de bedrijfsarts geweest? Waarom moest je daarnaar toe? 
Praat samen over je ervaringen met ziek zijn op je werk. 

Periode Actie medewerker Actie werkgever/leidinggevende Actie bedrijfsarts
Week 1 • U zorgt dat u op de hoogte bent 

van de regelgeving rondom ziek- 
en herstelmelden.

• U meldt zich ziek bij uw 
leidinggevende.

• U staat open voor contact met uw 
leidinggevende en probeert diens 
vragen te beantwoorden.

• De leidinggevende vraagt naar de 
reden van ziekmelding en of er 
een relatie is tussen verzuim en 
werk.

• De leidinggevende vraagt wat u 
ondanks ziekte nog wel kunt doen, 
wanneer u weer denkt te kunnen 
werken en wat daarvoor nodig is.

• De leidinggevende nodigt u uit 
om een werkhervattingsplan te 
maken.

• De ziekmelding en de oorzaak/
reden worden door de 
leidinggevende geregistreerd.

• De verzuimadministratie 
doet ziekteaangifte bij het 
UWV indien medewerker een 
Ziektewetuitkering kan krijgen 
(uiterlijk na 4 dagen).

• De bedrijfsarts of 
bedrijfsverpleegkundige voert 
eventueel een spoedcontrole uit 
indien leidinggevende daarom 
verzoekt.

• U spreekt eventueel 
met bedrijfsarts of 
bedrijfsverpleegkundige tijdens 
het verzuimspreekuur indien 
leidinggevende of uzelf daarom 
verzoekt.

Week 2 • U doet er alles aan om zo spoedig 
mogelijk te herstellen.

• De leidinggevende blijft alert en 
denkt mee over (gedeeltelijke) 
werkhervatting.

Uiterlijk 
week 6

• U werkt mee aan de adviezen van 
de bedrijfsarts.

• De leidinggevende houdt contact 
met u (minimaal tweewekelijks) 
over mogelijke oplossingen en 
maakt met u afspraken over 
mogelijkheden tot werkhervatting.

• De leidinggevende houdt een re-
integratiedossier bij (digitaal).

• De bedrijfsarts spreekt met u en 
adviseert over de mogelijkheden 
van het hervatten van eigen of 
aangepast werk.

• Als er risico op lang verzuim 
bestaat stelt de bedrijfsarts met u 
een probleemanalyse op.
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11 Spreken: Doorwerken tot je 67ste 

OPDRACHT 11A 
Vroeger gingen werknemers met pensioen 
als ze 65 waren, of nog eerder. Nu moeten 
we doorwerken tot we 67 zijn. Wat vind 
jij daarvan? Bedenk in ieder geval drie 
argumenten voor je mening.

Bedenk eerst wat je wilt gaan zeggen. Schrijf dit in een paar woorden op.

OPDRACHT 11B
Vertel je begeleider wat je ervan vindt dat de pensioensleeftijd naar 67 jaar gaat. Noem 
minstens drie argumenten voor je mening.

Tip: vertel je verhaal nog een keer en neem je verhaal op met je mobiele telefoon.

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

-  Moeten mensen in zware beroepen ook 
doorwerken tot 67 jaar?

-  Vind je dat doorwerken tot 67 jaar 
mogelijk is in jouw beroep?

-  Waarom moeten we langer doorwerken? 
Is dat nodig, denk je?
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12 Woorden: Letters zoeken 

OPDRACHT 12 
Letters zoeken
Zoek het woord van 10 letters. Kun je het vinden?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Neem de eerste letter van het vervoermiddel waarmee je verre reizen kunt maken.
2 Neem de vierde letter van de elfde maand van het jaar. 
3 Neem de derde letter van het ding waarin je jezelf kunt zien.
4 Neem de eerste letter van het ding dat licht geeft. 
5 Neem de derde letter van het ding waarmee je beter kunt zien.
6 Neem de derde letter van het dier dat in de lucht vliegt. 
7 Neem de eerste letter van een ander woord voor ‘kleine, lage berg’.
8 Neem de tweede letter van het andere woord voor ‘voorjaar’. 
9 Neem de vierde letter van het vervoermiddel dat rijdt op een spoor.
10 Neem de eerste letter van het tegenovergestelde van het woord ‘dun’. 
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mijn aantekeningen

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.
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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. Bespreek in dit boekje de regels en 
voorschriften die in het bedrijf van de deelnemer gelden 
als het gaat om gezondheid en veiligheid. 
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 

(Bij opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 2C
Antwoorden:
1  Oorzaak: hond meenemen naar je werk, gevolg: pretti-

ger sfeer op het werk.
2  In deze alinea betekent ‘stoom afblazen’: de stress 

wordt minder door de hond te aaien.

2F 1 | Dit is mijn buurt
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3  Uit het onderzoek blijkt dat:
 - huisdieren op de werkvoer stress verminderen;
 - huisdieren op de werkvloer ervoor zorgen dat 
  werknemers harder werken.
4  Voordelen volgens Petra:
 - De boosheid van boze klanten wordt minder
 - Collega’s kunnen na een moeilijk gesprek stoom 
  afblazen.

(Bij opdracht 3 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 4A
Antwoorden:
2  Arbeidsomstandigheden, dat is de situatie op het werk 

waaronder je je werk moet doen. 
3  Dan is er minder ziekteverzuim en zijn er minder ar-

beidsongevallen.

OPDRACHT 4B
Antwoorden:
1  Ergonomische meubels: geschikt gemaakt voor het 

werk en voor de mensen die ze gebruiken..
2  Gezondheid – alinea 3, Veiligheid – alinea 2, Ergonomie 

– alinea 4

OPDRACHT 4C
De deelnemer maakt in deze opdracht een samenvatting 
in stappen. Laat de deelnemer eerst de vragen beant-
woorden en de antwoorden in steekwoorden opschrijven. 
Bespreek samen of hij / zij de belangrijkste informatie 
heeft genoteerd. Laat de deelnemer daarna aan de hand 
van de woorden zinnen maken en deze zinnen onder het 
juiste kopje in de samenvatting plaatsen. 

OPDRACHT 4D
Kom hier nog even terug op de werkplek van de deelne-
mer (zie opdracht 3). Wellicht heeft de deelnemer op ba-
sis van de informatie uit de tekst een ander idee gekregen 
over zijn/haar werkplek. 

(Bij opdracht 5 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 6B
Antwoorden:
1  mensen redden, mensen of dieren in nood helpen, leuke 

collega’s
2  als mensen overlijden
3  Je moet wel weten wat je doet. De apparatuur waar-

mee de brandweer werkt is veilig en modern. 

OPDRACHT 7A
Antwoorden:
1  timmerman, chauffeur, elektricien, schilder, metaalbe-

werker, schoonmaker
2  timmerman
3  jongeren tussen 16 en 25 jaar
4  zichzelf gestoten of gesneden – bedreigd, gebeten of 

geschopt – uitgegleden of gestruikeld – gevallen van 
hoogte, ladder of steiger 

OPDRACHT 7B
De deelnemer schrijft een informatieve tekst op basis 
van de informatie uit de afbeelding en op basis van eigen 
ervaring. Hij kan daarbij de antwoorden uit 7A gebruiken. 
De conclusie kan bijvoorbeeld zijn: dat je geen van deze 
beroepen moet kiezen als je bang bent voor ongelukken. 
Bespreek samen het schrijfplan voordat de deelnemer 
zijn/haar tekst gaat schrijven. 

OPDRACHT 8A
Nb. Het kan zijn dat de deelnemer BHV’er is in zijn/haar 
bedrijf. Dan kun je ter introductie op de tekst praten over 
zijn/haar ervaringen als BHV’er. Sluit in dit geval de op-
dracht af met de laatste vragen bij 8C. 
Antwoorden:
1  BHV = Bedrijfshulpverlening. Zie het kopje ‘Wat is 

BHV?’
 Bedrijfshulpverlening > medewerkers helpen hun colle-

ga’s in noodsituatie
2  De lezer oproepen om BHV’er te worden

OPDRACHT 8B
Antwoorden:
1  Taken: eerste hulp bij ongevallen geven – brand be-

strijden en de gevolgen van ongevallen beperken – bij 
noodsituaties het personeel waarschuwen en ervoor 
zorgen dat iedereen het gebouw verlaat. Een BHV’er 
waarschuwt zijn werkgever op tijd als de politie, brand-
weer of een ambulance moet komen.

 Antwoord te vinden onder het kopje ‘Wat zijn je taken 
als BHV’er?’

2  Je moet eerst een basiscursus volgen. Antwoord te 
vinden onder het kopje ‘Cursus’. 

3  Om de taak van BHV’er aantrekkelijk te maken voor de 
werknemers van het bedrijf.

4  Je moet je voor aanstaande maandag melden bij de 
leidinggevende van je afdeling. 

OPDRACHT 9A
Als de deelnemer al BHV’er is, kan hij of zij beschrijven 
hoe hij of zij dat geworden is en wat hij of zij doet als 
BHV’er. 

OPDRACHT 10A
Antwoorden:
1  Wat er moet gebeuren bij ziekmelding op je werk.
2  tweede kolom: actie medewerker
3  kolom 1: welke moment?, kolom 2: wat de rol is van je 
 werkgever?, kolom 3: wat is de rol van de bedrijfsarts?

OPDRACHT 10 B
Antwoorden:
1  kolom 4, rij 1
2  kolom 3, rij 3 

(Bij opdracht 11 zijn er geen aanwijzingen.)
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OPDRACHT 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

v e i l i g h e i d

1  vliegtuig
2  november 
3  spiegel
4  lamp
5  bril
6  vogel 
7  heuvel
8  lente 
9  trein
10 dik

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. 


