
Dit boekje gaat over hobby’s, iets 
kopen of verkopen voor je hobby 
en praten over je hobby.

Succes!

Wat is jouw hobby?

IN 9



Katern IN 9, Wat is jouw hobby?
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar Instroom (IN). 

Taaltaken: 
-  een verhaal lezen
-  een bericht uit de krant lezen
-  een verhaal schrijven
-  ervaringen lezen
-  een lijstje maken 
-  een bericht uit de krant lezen
-  een advertentie schrijven
-  een diagram lezen
-  beschrijven wat je moet kunnen voor een hobby 
-  een folder lezen
-  vragen voor een interview bedenken
-  een puzzel maken

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.

IN 9
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VOORUITKIJKEN 

Bespreek de afbeelding.      

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal lezen - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een bericht uit de krant lezen - Een grote hobby met kleine spullen p. 5

 3 een verhaal schrijven - Het begin of de plek van mijn hobby p. 6

 4 ervaringen lezen - Waar ben je?  p. 8

 5 een lijstje maken - In mijn vrije tijd …  p. 10

 6 een bericht uit de krant lezen -  Naar het Repair Café p. 12

 7 een advertentie schrijven - Iets verkopen op Marktplaats p. 14

 8 een diagram lezen - Lid van een sportvereniging of hobbyclub p. 16

 9 beschrijven wat je moet kunnen voor een hobby - Wat kun je goed?  p. 18

 10 een folder lezen - Verslaafd zijn aan je hobby  p. 20

 11 vragen voor een interview bedenken - Een interview voorbereiden p. 22

 12 een puzzel maken - Een kruiswoordpuzzel  p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Wat is een hobby?
-  Heb je een hobby?
Vertel daarover. 
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1
-  Wat is je hobby? 
-  Wat vind je leuk aan je hobby?
-  Hoeveel tijd besteed je aan je hobby?
-  Kost jouw hobby geld? 

Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.
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2 Lezen: Een grote hobby met kleine spullen

OPDRACHT 2A 
Kijk naar de foto.
Lees dan de titel.
Wat voor hobby heeft de man, denk je?

OPDRACHT 2B
Luister naar de tekst. Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 2C
Bespreek samen de tekst.
Wat vind je van deze hobby?  
Hoeveel tijd en geld kost deze hobby? Wat denk je? 
Zouden ze ooit stoppen?
Vertel daarna de tekst kort na. 

In Duitsland zijn twee 
broers met een grote hobby. 
Ze zijn gek op treinen en bouwen al jaren 
aan een mini-spoorbaan. 
Frederick en Gerrit kochten als kind al 
kleine treinen van hun zakgeld.
Samen bouwden ze een treinbaan.
Daar zijn ze nooit mee gestopt.
De treinbaan is nu 20 kilometer lang.
Er rijden ongeveer 1000 treinen.
In de avond gaan duizenden lampjes aan.

 Een grote hobby met kleine spullen

Je kunt treinen uit alle delen van de 
wereld zien rijden.
Het is de grootste treinbaan van de wereld.
Frederick en Gerrit zijn nog niet klaar met 
hun hobby.
Ze houden nog steeds van treinen.
Ze willen nog veel meer bouwen.
Maar ze vinden vliegtuigen nu ook leuk.
Daarom hebben ze ook al een 
mini-vliegveld gemaakt.
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3 Schrijven: Het begin of de plek van mijn hobby 

OPDRACHT 3A
Kies 1 of 2.

1  Het begin van mijn hobby
-  Wanneer begon je met je hobby?
-  Hoe oud was je toen?
-  Wie heeft je dingen voor je hobby geleerd?
-  Had je speciale spullen nodig voor je hobby? 
-  Kocht je die zelf of kreeg je die?

2  De plek van mijn hobby
-  Doe jij je hobby op een speciale plek?
-  Hoe ziet die plek eruit?
-  Welke spullen van je hobby heb je daar?
-  Wat vind je van je hobbyplek?
-  Is hij precies goed of wil je een andere plek?
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OPDRACHT 3B
Schrijf over 1 of 2.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 3C
Lees je tekst over je hobby stil na voor jezelf.
Heb je antwoord gegeven op de vragen in opdracht 3A?

Zijn er woorden die je wilt onthouden? 
Bespreek daarna je tekst samen.
Is de inhoud duidelijk voor de ander? 

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Waar ben je?

OPDRACHT 4A
Kijk naar de foto’s.
Waar zijn de mensen op de foto’s?
Wat doen ze daar?
Wat denk je?
Schrijf het op. 

Foto 1 

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Waar ben je?
Ik ben bij de sloperij.
Wat ga je doen?
Ik ga een onderdeel 
voor mijn auto zoeken.
Hij is al oud en hij 
maakt lawaai bij het 
rijden.
Dat ga ik proberen te 
repareren.
Waarom vind je het hier leuk?
Ik kom heel graag bij de sloperij.
Ik zie vaak dezelfde mensen.
We houden allemaal van auto’s en motoren.
We praten wat en drinken koffie. 

Waar ben je?
Ik ben op de markt, 
bij de stoffenkraam.
Wat ga je doen?
Ik wil stof kopen voor 
nieuwe gordijnen.
Mijn zus gaat verhuizen.
Ik wil nieuwe gordijnen 
voor haar maken.
Kom je hier vaak?
Ik kom hier één keer per maand.
Dan kijk ik naar de nieuwe stoffen.
Ze zijn zo mooi!
Ik denk: Wat wil ik maken?
Dan koop ik wat.
En thuis ga ik meteen achter de naaimachine!

Waar ben je?
Ik ben in mijn tuin.
Wat doe je?
Ik werk elke dag in mijn 
tuin.
Er is altijd wat te doen.
Rozen snoeien, gras 
maaien, onkruid 
weghalen.
Wat vind je fijn in de tuin?
Het is heerlijk om buiten te zijn.
Je voelt de wind en hoort de vogels.
De natuur is prachtig.
En ik vind het fijn om lekker bezig te zijn. 

Waar ben je?
Ik sta voor een 
verzamelbeurs.
Hier kan iedereen met 
een verzameling komen.
Je kan dingen kopen en 
ook verkopen.
Wat zoek je?
Ik verzamel autootjes.
Ik heb er al meer dan 1000.
Vooral heel oude 
autootjes vind ik leuk.
Ga je vaak naar een beurs?
Een paar keer per jaar.
Het kost wel veel geld, dus ik kan niet zo vaak. 

1 Henk 3 Gladys

4 Hans2 Kasia
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OPDRACHT 4B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 4C
1  Kijk naar foto 1 en zoek het antwoord in de tekst.
 Waarom vindt Henk het leuk bij de sloperij?

2  Kijk naar foto 2 en zoek het antwoord in de tekst.
 Wat doet Kasia op de markt?

3  Kijk naar foto 3 en zoek het antwoord in de tekst.
 Waarom vindt Gladys het fijn in de tuin?

4  Kijk naar foto 4 en zoek het antwoord in de tekst.
 Wat kun je doen op een verzamelbeurs?

OPDRACHT 4D 
1  Welke hobby vind je het leukst? 
 Waarom vind je dat?
2  Waar ga jij weleens naartoe voor je hobby? 
 Schrijf erover.

Waar ben je?

Wat doe je?

Ga je hier vaak naartoe?
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5 Schrijven: In mijn vrije tijd …

OPDRACHT 5A
Kies 1 of 2.

1  Wat heb je nodig voor je hobby?
 Wat gebruik jij bij je hobby?
 Bijvoorbeeld gereedschap of 
 andere spullen.
 Vertel dit eerst.
 Maak dan een lijstje.

2  Wat doe je als je vrij bent? 
 Wat doe jij bijvoorbeeld op zondag?
 Vertel dit eerst. 
 Schrijf het daarna op.
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OPDRACHT 5B 
Lees je lijstje stil na voor jezelf.
Staat alles erin?

Zijn er woorden die je wilt onthouden? 

Bespreek je lijstje daarna samen.
Is de inhoud duidelijk voor de ander?

OPDRACHT 5C
Kies 1 of 2.
1  Praat samen over je hobby.
 Heb je veel spullen nodig voor je hobby?
 Zijn de spullen duur?
 Hoe kom je aan die spullen?
 Doe je de hobby alleen of met anderen?

2  Ken je iemand met een leuke hobby?
 Zou je een hobby willen hebben?
 Waarom lijkt een hobby je leuk?
 Welke hobby wil je doen?
 Doe je de hobby alleen of met anderen?

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Naar het Repair Café

OPDRACHT 6A
Lees de titel en kijk naar de foto. 
Wat is een Repair Café?

OPDRACHT 6B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 6C 
1  Michel zegt waarom hij naar het Repair Café gaat.
 Waar staat dit in de tekst?
 Wijs dit aan.
2  Michel noemt daar 3 dingen. 
 Welke?
 Schrijf ze kort op.

Ik zit hier dus goed!’
‘Heb je nog een tip?’
Michel: ‘Gooi nooit iets zomaar weg! 
Dat is zonde.
En is klussen je hobby?
Kom dan meehelpen! 
Het Repair Café is op verschillende plekken 
in sommige steden.’

Naar het Repair Café
Heeft u een trui met een gat erin?
Zit er een poot van de stoel los?
U kunt met kapotte spullen naar het 
Repair Café.
Handige vrijwilligers proberen uw 
spullen te maken.
Dat kost niets.
We vragen aan vrijwilliger Michel: 
‘Wat is een Repair Café?’
Michel: ‘Spullen kunnen natuurlijk 
stuk gaan.
Maar dan hoef je ze nog niet weg te gooien.
Je kunt ze meestal wel repareren.
Wij doen dat gratis.’
‘Waarom doe je dit?’
Michel: ‘Het is erg gezellig met de 
andere vrijwilligers.
En we maken mensen echt blij.
Ze kunnen met gerepareerde spullen 
weer naar huis.
Dingen repareren is ook echt mijn hobby.
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OPDRACHT 6D 
Beantwoord de vragen.
1  Michel zegt: Maar dan hoef je ze nog niet weg te gooien.
 Wat is ‘ze’?
 Ze is spullen.

2  Michel zegt: Wij doen dat gratis.
 Wat is ‘dat’?
 Dat is

3  We vragen: Waarom doe je dit?
 Wat is ‘dit’?
 Dit is

4  Michel zegt: We maken mensen echt blij!  
 Wie zijn ‘we’?
 We zijn

5  Michel zegt: Ik zit hier dus goed.
 Wat is ‘hier’?
 Hier is

OPDRACHT 6E 
1  Is er bij jou in de buurt ook een Repair Café?
 Zoek uit waar een Repair Café is. 
 Zoek ook uit wanneer dat open is.
 Kijk samen op internet. 
 Adres:

 Open:

2  Heb je kapotte spullen thuis?
 Wat zou je kunnen laten repareren?
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7 Schrijven: Iets verkopen op Marktplaats

OPDRACHT 7A
Stel, je wilt iets van je hobby verkopen op Marktplaats.
Wat zou je willen verkopen?
Praat er samen over.
Denk aan: 
-  Wat is het?
-  Hoe ziet het eruit?
-  Is het nieuw of gebruikt?
-  Hoeveel geld kun je ervoor vragen?
-  Moeten mensen het ophalen of kun je het opsturen?

OPDRACHT 7B 
Bekijk de advertentie op Marktplaats. 
Bespreek de tekst samen. Bespreek de moeilijke woorden.

MARKTPLAATS.nl>_

Advertentie plaatsen

Ik verkoop

Prijs

U moet het ophalen  Ik kan het versturen

Conditie

Beschrijving

nieuw     zo goed als nieuw  gebruikt

Verzenden

Naam

E-mail

Telefoon

Plaats een bod

Homepagina  Mijn Marktplaats  Help en info  Veilig handelen

http://www.marktplaats.nl advertentie plaatsen

Neem contact op met de adverteerder

zelfgemaakte babysokjes

Ze zijn wit met kant. 
Ze zijn schattig.
Ze passen meteen na de geboorte.

Mia Derksen

mderksen@coldmail.com

061368861
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OPDRACHT 7C 
Schrijf nu zelf een advertentie op Marktplaats.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 7D
Lees je advertentie stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je advertentie.

MARKTPLAATS.nl>_

Advertentie plaatsen

Ik verkoop

Prijs

U moet het ophalen  Ik kan het versturen

Conditie

Beschrijving

nieuw     zo goed als nieuw  gebruikt

Verzenden

Naam

E-mail

Telefoon

Plaats een bod

Homepagina  Mijn Marktplaats  Help en info  Veilig handelen

http://www.marktplaats.nl advertentie plaatsen

Neem contact op met de adverteerder
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8 Lezen: Lid van een sportvereniging of hobbyclub

OPDRACHT 8A 
Welke sportverenigingen ken je?
En welke hobbyclubs?

Lid van een sportvereniging of hobbyclub

Veel mensen zijn lid van een sportvereniging of een hobbyclub.
Dat staat in deze afbeelding. 
Deze afbeelding gaat over alle mensen boven de 18 jaar.
Dat zijn in totaal ongeveer 13 miljoen mensen.
Je ziet informatie over mannen en vrouwen.

   Man: 34%   Vrouw: 25%
   Lid van een sportvereniging

   Man: 10%    Vrouw: 6%
   Lid van een hobbyclub

Mensen kunnen natuurlijk ook zonder een club sporten.
Of een hobby doen zonder een hobbyclub.
Daar zijn geen cijfers over.

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 8B
Kijk samen naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor en vertelt over de tekst. 
Lees stil mee.
Bekijk daarna de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 8C 
Hoeveel mannen zijn lid van een sportvereniging? 
___________ %
En hoeveel vrouwen? 
___________ %

OPDRACHT 8D 
1  Lees de zinnen.
 Niet alle zinnen zijn waar. 
 Kies uit ‘waar’ of ‘niet waar’.

 1  13 Miljoen mensen zijn lid van een sportvereniging of hobbyclub.     waar/niet waar 
 2  Mannen zijn vaker lid van een hobbyclub dan vrouwen.       waar/niet waar 
 3  Er zijn meer mensen lid van een sportclub dan van een hobbyclub.   waar/niet waar 
 4  Je kunt niet sporten of je hobby doen zonder een club.       waar/niet waar

2  Valt jou nog iets op in de afbeelding? Wat dan?
 Bespreek dit samen.

 Schrijf dit dan op.

                                                         
mijn aantekeningen
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9 Schrijven: Wat kun je goed?

OPDRACHT 9A  
Kijk naar de foto’s.
Je ziet verschillende hobby’s voor heel verschillende mensen.
Wat kunnen ze goed?
Wat denk je?
Bespreek het samen.
Schrijf het dan bij de foto. 
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OPDRACHT 9B
Wat moet je goed kunnen voor jouw hobby? 
Wat kun jij goed?
Schrijf het op.

OPDRACHT 9C
Lees je zinnen bij de foto’s stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je zinnen.

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Verslaafd zijn aan je hobby

OPDRACHT 10A  

Verslaafd zijn 
      aan je hobby

Een vaste hobby
Veel mensen hebben een vaste hobby. Ze 
doen jaren hetzelfde: vissen, iets 
verzamelen, gamen op de computer, kleding 
naaien of sporten. Dat is meestal heel 
prettig. Een hobby geeft ontspanning. Een 
avondje sporten is niet alleen goed voor je 
lichaam, maar ook voor je hoofd. Een hobby 
geeft ook een doel: je kunt zoeken naar 
dingen die je nog niet hebt, je kunt beter in 
iets worden. Veel mensen leren ook anderen 
kennen door hun hobby. Ook dat is positief. 

Hoe merkt u dat u verslaafd bent?
Maar soms wordt de hobby een verslaving. 
Dan is de hobby niet meer leuk. Wanneer is 
dat het geval? U kunt een paar van deze 
kenmerken hebben:
• U kunt zich niet meer losmaken van uw  
 hobby. U wilt alles weten, u zit    
 bijvoorbeeld uren op internet te    
 zoeken. 
• U vindt uw hobby belangrijker dan uw   
 gezin of familie. U maakt liever geen   
 afspraken meer, maar u besteedt    
 bijvoorbeeld elke avond of elk weekend  
 aan uw hobby.
• U besteedt veel geld aan uw hobby.   
 Zoveel dat u andere dingen niet meer   
 kunt doen.

Herkent u uzelf hierin? Maak dan een 
afspraak met uw huisarts. Hij kan er met u 
over praten en u eventueel doorverwijzen.
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 10B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 10C  
Bespreek de tekst samen.
1   Welke dingen zijn goed aan een hobby?
  Wijs ze aan in de tekst.
2  In de tekst wordt geschreven over kenmerken van verslaving. 
  Waar staan die kenmerken?
  Schrijf ze daarna samen kort op.

OPDRACHT 10D
Ken je iemand die verslaafd is aan zijn hobby?
Vertel daarover.
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11 Spreken: Een interview houden

OPDRACHT 11A  
Je gaat de ander interviewen over zijn hobby.
1  Vraag eerst wat zijn hobby is.
 Schrijf het antwoord op.

OPDRACHT 11B
Bedenk goede vragen voor het interview.
Wat wil je weten over de hobby?
Hoe kun je dat vragen?
Denk bijvoorbeeld aan:
-  vragen met wie, wat, waar, wanneer of hoe.

Schrijf de vragen op.

OPDRACHT 11C
Interview je begeleider of iemand anders.
Jij stelt de vragen.
De ander antwoordt. 
Tip: stel de vragen nog een keer en neem ze op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11D
Bespreek de opdracht samen na.
Hoe vond je het interview gaan?
Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.
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12 Woorden: Een kruiswoordpuzzel 

OPDRACHT 12  
Vul de puzzel in. 
Alle woorden staan 
in het boekje. 

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? Heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meeste geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
-  Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
 Vul de woordenlijst in je map aan.

Verder oefenen en lezen

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

3

1

2

54

6

9

7

8

10

Van links naar rechts
2.  als je niets hoeft te betalen
4.  bij elkaar brengen van dingen of 

spullen
7.  zij heeft veel ... Ze kan uren met 

haar kind spelen.
8.  iets wat je graag doet in je vrije 

tijd
10. iets wat kapot is, weer heel maken

Van boven naar beneden
1.  geld bewaren voor later
3. hij plaatste een ... op Marktplaats
5.  gras kort maken met een machine 
6.  hier kun je gebruikte onderdelen 

voor je auto kopen
9.  niet oud
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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 Taal-
kaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en oe-
fensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer de 
Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment het 
meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelnemer 
vervolgens opnemen in zijn map. (We gaan ervan uit dat 
de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij eigen 
lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel 
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en 
concrete 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 
belangrijke websites. Dit kan het toepassen van het ge-
leerde in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook 
vaak heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoor-
beeld denken aan foto’s van de hobby van de deelnemer 
bekijken en bespreken, Marktplaatsadvertenties voor de 
hobby opzoeken en lezen, eventueel een echte adver-
tentie op Marktplaats zetten, samen op internet bekijken 
wat er rond de hobby te doen is in de woonplaats van de 
deelnemer, het interview bij opdracht 11 echt laten houden.
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 

(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 2A
Frederick en Gerrit bestaan echt; hun Miniatur Wunder-
land is in Hamburg te bezoeken. De verwachting is dat de 
spoorbaan rond 2020 af zal zijn. 

INSTRUCTIE BEGELEIDER

IN 9 | Wat is jouw hobby?
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(Voor opdracht 3, 4 en 5 zijn er geen aanwijzingen)

OPDRACHT 6C
Het antwoord is een afhankelijk van wat een deelnemer al 
weet over het Repair Café. Hij zou iets kunnen noteren als:
Kapotte spullen repareren – gratis – vrijwilligers – verschil-
lende plekken – www.repaircafe.nl

OPDRACHT 6D
1:  dat: spullen repareren; 
2  dit: vrijwilliger zijn bij het Repair Café; 
3:  we: de vrijwilligers van het Repair Café (waaronder 
 Michel); 
4:  hier: bij het Repair Café

OPDRACHT 6E
Bij deze opdracht moet de deelnemer op internet zoeken. 
Bedenk eerst samen wat de zoekwoorden zijn (bijvoor-
beeld ‘repair cafe’ en de woonplaats van de deelnemer 
of een grotere plaats in de buurt). Als dat geen resultaat 
oplevert, kunt u samen zoeken op alleen ‘repair cafe’. 
U komt dan op de website van de Repair Cafés en kunt 
daar samen op de pagina zoeken naar de plekken van de 
Repair Cafés. Begeleid de deelnemer hier goed bij.

OPDRACHT 7C
Bekijk eventueel eerst samen een paar advertenties van 
Marktplaats over de hobby van de deelnemer (of van het-
zelfde ding dat hij wil verkopen) om te zien wat er bij de 
advertenties geschreven is. Geef sturing aan het schrijven. 
Bij ‘beschrijving’ moet de deelnemer een zo nauwkeurig 
mogelijke beschrijving geven, zodat een lezer zich precies 
voor kan stellen wat de deelnemer verkoopt.

OPDRACHT 8A
De gegevens komen van het CBS.

OPDRACHT 8C
1  34% - 25%; 2 meer mannen

OPDRACHT 8D
1 Niet waar: het gaat over 13 miljoen mensen in totaal.
2 Waar: Mannen zijn vaker lid van een club dan vrouwen.
3 Waar: Er zijn meer mensen lid van een sportclub dan   
 van een hobbyclub.
4 Niet waar: Je kunt niet sporten of je hobby doen
 zonder club.
Je mag wel sporten of je hobby doen zonder club, maar 
daar zijn geen cijfers over.
Bij 2: Laat de deelnemer zelf iets n.a.v. de grafiek 
 bedenken. Neem de zinnen bij 1 als voorbeeld.

OPDRACHT 9A
Deze opdracht gaat over karaktereigenschappen of 
 competenties die mensen bezitten bij een bepaalde 
hobby. Het gaat erom om deze te bespreken met de 
deelnemer en om hem in te laten zien dat vissers andere 
eigenschappen bezitten dan mensen die van dansen hou-
den, om maar iets te noemen. Bij het voorbespreken kunt 
u denken aan eigenschappen als: geduld hebben, goed 

kunnen luisteren, handig zijn, ruimtelijk inzicht hebben, 
graag buiten zijn, technisch zijn. Wellicht heeft u zelf of 
iemand anders een hobby en kunt u beschrijven wat voor 
eigenschappen die persoon heeft.

OPDRACHT 10A
De tekst is gebaseerd op http://www.grabbits.nl/artikel/
verslaafd_zijn_aan_je_hobby. 

OPDRACHT 10C
Misschien kunt u met een deelnemer bespreken of hij 
iemand kent met deze kenmerken of dat het over hemzelf 
zou kunnen gaan. Voldoet iemand uit de omgeving van 
de deelnemer aan de beschrijving, bespreek dan wat de 
deelnemer kan doen.

OPDRACHT 11A
Laat de deelnemer u of een andere deelnemer interviewen 
over een hobby. Help bij het maken van de vragen (maak 
vragen met de vraagwoorden) en laat het interview daar-
na plaatsvinden.

OPDRACHT 12
De meeste omschrijvingen komen uit het 
 Pocketwoordenboek NT2.
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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.

OVERIG MATERIAAL 

Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die  
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen  
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. Sommige 
van deze lesmaterialen zijn ook digitaal beschikbaar 
waarmee u bijvoorbeeld thuis kunt laten oefenen en vaak 
ook in een bibliotheek in de buurt. Wilt u meer weten over 
geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s), vraag het dan 
aan uw contactpersoon bij de organisatie waar 
u vrijwilliger bent. Of neem een kijkje op  
http://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.
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Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 023 44 44

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

Met de boekjes van Succes! ga je 
aan de slag met beter leren lezen en 
schrijven en oefen je met spreken. 
Je kunt ook oefenen met rekenen 
en beter leren omgaan met de 
computer en het internet. 
Succes! is uitgewerkt in drie 
niveaus. De methode bestaat uit 
een groot aantal boekjes rond 
situaties uit het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten 
en taalvrijwilligers. 


