
Dit boekje gaat over ziek zijn, de 
huisarts, het ziekenhuis, ziektekosten 
en medicijnen.

Succes!

Van harte 
beterschap

IN 11



Katern IN 11, Van harte beterschap 
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 verhaal lezen 
- een lijst maken 
- een informatiebord lezen 
- een kaart schrijven 
- een informatiebord lezen 
- een sms of app schrijven 
- een rekening lezen 
- een formulier invullen 
- een etiket op een medicijn lezen
- een gesprek voeren 
- 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.

IN 11
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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 verhaal lezen - Hond wacht op ziek baasje  p. 5

 3 een lijst maken - Wat ga ik tegen de dokter zeggen?   p. 6

 4 een informatiebord lezen - Wanneer kun je terecht?  p. 8

 5 een kaart schrijven - Van harte beterschap      p. 10

 6 een informatiebord lezen - Waar is de afdeling...?   p. 12

 7 een sms of app schrijven - Het gaat weer beter met me  p. 14

 8 een rekening lezen - Fysiotherapie   p. 16

 9 een formulier invullen - Een nieuwe huisarts    p. 18

 10 een etiket op een medicijn lezen - Medicijnen  p. 20

 11 een gesprek voeren - Wat is een goede huisarts? p. 21

 12 een woordspel doen - Puzzel    p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Heb je een goede 
gezondheid? 

-  Ga je wel eens naar de 
huisarts?

-  Ga je wel eens naar het 
ziekenhuis? 

    Als bezoeker of als 
patiënt?
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal

-  Wat was er aan de hand?
-  Hoe lang duurde het?
-  Ben je naar de dokter gegaan?
   Of kwam de dokter bij jou? 
-  Kreeg je medicijnen? 
-  Wie zorgde voor je?
-  Ben je weer helemaal beter geworden?

OPDRACHT 1 
Iedereen is wel eens ziek.
Wanneer was jij voor het laatst ziek?
Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.
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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.
Vertel daarna de tekst kort na. 

2 Lezen: Hond wacht op ziek baasje

OPDRACHT 2A
Bekijk de afbeelding.
Lees de titel.
Waar gaat het verhaal over? Wat denk je?

Hond wacht op ziek baasje

Een vrouw uit Amerika moest naar het ziekenhuis.
Zij had een wond aan haar hoofd.
Haar hond mocht niet mee naar binnen.
De hond bleef wachten.
Acht dagen lang.
Na acht dagen ging het beter met zijn baasje!
De hond mocht eindelijk naar haar toe.
De vrouw was heel erg blij.
Iemand heeft toen een filmpje gemaakt.
Bijna 1 miljoen mensen hebben dat filmpje bekeken!
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3 Schrijven: Wat ga ik tegen de dokter zeggen? 

OPDRACHT 3A 

-  Waar heb je last van?
-  Hoe lang al?
-  Op welke momenten 

precies?
-  Wat heb je al 

geprobeerd?
-  Wat wil je weten?

Stel, je gaat naar de huisarts of een specialist.
-  Wat gaat de dokter vragen? Wat denk je?
-  Wat wil je de dokter vertellen?
Bespreek het samen.

OPDRACHT 3B
Maak een lijst met dingen die je wilt onthouden voor het gesprek.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
Kies een van de situaties:
1  je hebt al 5 dagen koorts
2  je baby van een half jaar heeft diarree
3  je hebt al 3 weken rugpijn.

Je kunt ook zelf een situatie kiezen.
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OPDRACHT 3C 
Lees je lijst stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna je lijst samen.

OPDRACHT 3D
Stel, je wilt een afspraak maken met je huisarts. 
Soms kun je dat op internet doen. 
Dan moet je een formulier invullen.

Bekijk het formulier en vul het in.
Kies een situatie van opdracht 3B.

http://www.webagenda.nl afspraak maken

WebAgenda
Achternaam Geboortedatum

E-mailadres

Omschrijving klacht

Geslacht

Man Vrouw

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Wanneer kun je terecht? 

OPDRACHT 4A 
Bekijk de afbeelding.
Is er bij jouw huisarts ook zo’n soort bord?
Wat staat er op dat bord?
Vertel erover. 

OPDRACHT 4B 
Bekijk de tekst.
Zoek antwoord op de vragen. 
Wijs het antwoord aan en/of schrijf het op.

1  Kun je zonder afspraak naar een dokter gaan? 

2  Wanneer kun je een afspraak maken? 

3  Stel, je wilt dat de huisarts bij je thuis komt. 

    Wanneer moet je dan bellen voor een afspraak? 

4  Wanneer kun je bellen over de uitslag van een onderzoek? 

5  Welk nummer moet je in het weekend bellen? 

OPDRACHT 4C
Kijk bij de namen van de huisartsen.

Wie werkt er de hele week? 

Praktijk voor huisartsen Het Kompas

Huisartsen
H. Brouwer  ma, di en wo
S. Nagtzaam  ma, di, wo en vr
R. Visbeek  ma, di, wo, do en vr
A. Wielema  ma, wo en do

Spreekuur: alleen volgens afspraak

Afspraak maken:  8.00 - 9.00 uur
Telefonisch spreekuur: voor 11.00 uur aanvragen
Aanvraag huisbezoeken: 8.00 - 9.30 uur
Bellen voor uitslagen: 14.00 - 15.00 uur
Spoedgevallen:  Overdag tot 17.00 uur bellen: 021-345678
Avond/weekend:  Bellen: 021-234567



IN 11 | Van harte beterschap

9

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

                                                         
mijn aantekeningen



IN 11 | Van harte beterschap

10

5 Schrijven: Van harte beterschap

OPDRACHT 5A 
Bekijk de afbeelding.
Lees de tekst op de kaart.
-  Wie schrijft de kaart?
-  Wie krijgt de kaart?
-  Waarom krijgt die persoon een kaart?

Hallo Mieke,
Gaat het al een beetje beter met je?
Ik hoorde van je operatie.
Heb je veel pijn?
Volgende week kom ik graag bij je op bezoek.
Veel liefs en sterkte,
Marion

Mieke Polman
Ketelstraat 91
5234 HL Den Bosch
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OPDRACHT 5B
Schrijf nu zelf een kaart.
Je kunt een kaart aan Mieke schrijven of aan een 
bekende van jou.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

-  Hoe begin je?
-  Wat wil je zeggen?
-  Wil je nog iets vragen?
-  Hoe eindig je?
-  Aan wie schrijf je en wat 

is het adres?

OPDRACHT 5C 
Lees je kaart stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek je kaart daarna samen.

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Waar is de afdeling...? 

OPDRACHT 6A 
Bekijk de afbeelding.
Het bord staat in een ziekenhuis.
Welke informatie kun je op het bord vinden? Kruis aan.

Op het bord staan:
 de afdelingen van het ziekenhuis
 de tijden voor het bezoek
 de nummers voor de route naar de afdeling
 de namen van de dokters

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 6B 
Lees samen de zinnen uit het schema hieronder.
Bespreek de woorden die je niet kent.

nummer

Je moet naar de neuroloog.

Je komt voor een kleine operatie aan je oog. Je mag meteen na 
de operatie naar huis.

Je komt voor een screening.

Je hebt al  heel lang pijn in je rug. Je komt voor een behandeling 
tegen de pijn.

OPDRACHT 6C
Lees samen telkens een zin uit het schema.
Kijk dan naar het bord bij opdracht 6A. 
Bij welke afdeling op het bord hoort de zin?
Welk nummer is dat?
Vul het nummer in het schema in.

Bespreek de antwoorden samen.

OPDRACHT 6D 
Waarvoor ben jij wel eens naar het ziekenhuis geweest?
Naar welke afdeling moest je?
Kun je die afdeling op het bord vinden? 

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Het gaat weer beter met me 

OPDRACHT 7A
Lees de sms-en van Hans en Kamal.
Kruis aan. Hans en Kemal zijn:

 buren
 collega’s
 vrienden

OPDRACHT 7B 
Stel, je bent al vier dagen ziek. 
Je krijgt een sms of app van een collega, vriend of vriendin.
Lees de sms’jes hieronder.
Kies er twee.
Bedenk voor elk sms’je een reactie.
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OPDRACHT 7C
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven
Schrijf dan twee sms’jes.

OPDRACHT 7D
Lees je bericht stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je bericht.
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8 Lezen: Fysiotherapie  

OPDRACHT 8A  
Bekijk de afbeelding.
Wat voor brief is dit?
Krijg jij ook wel eens zo’n brief?

Factuurnummer: 264130
Factuurdatum: 12-05-15
Datum consult: 10-05-15
Naam cliënt: G.R. Kleefman
Geboortedatum cliënt: 03-07-73 

Aan: G.R. Kleefman
 Nieuwstraat 24
 2545 TT Den Haag

Den Haag, 12 mei 2015

Oudeweg 35
2558 LT Den Haag

Graag betalen binnen 30 dagen op bankrekening NL77RABO098765432 t.n.v. Praktijk 
Smolders o.v.v. factuurnummer 264130

Aantal Omschrijving Datum Bedrag

1 oefentherapie 10-5-15 € 58,90

Totaal   € 58,90
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OPDRACHT 8B 
De brief is een factuur. Een factuur is een rekening. 
De factuur is voor Gert Kleefman.

Lees de vragen.
Wijs de antwoorden in de factuur aan.
1  Van wie is deze factuur?
2  Wat is het factuurnummer? 
3  Wat is de factuurdatum?
4  Wat is de geboortedatum van Gert Kleefman?
5  Hoeveel moet Gert betalen?
6  Hoe snel moet hij betalen?

OPDRACHT 8C 
Bekijk samen de factuur nog een keer.
Bespreek samen de woorden die je niet kent.

OPDRACHT 8D
Stel, je krijgt zelf zo’n factuur.
Je kunt hem niet goed lezen.
Wat doe je dan?

Bespreek dit samen.



IN 11 | Van harte beterschap

18

9 Schrijven: Een nieuwe huisarts 

OPDRACHT 9A 
Bekijk het formulier. 
Wanneer moet je dit formulier invullen? Wat denk je?
Bespreek het formulier samen.

OPDRACHT 9B 
Vul het formulier in.
Probeer het eerst alleen.
Vul in wat je weet.
Sla over wat je niet weet.
Lees je formulier stil na voor jezelf.
Staat alles wat je weet erin?

OPDRACHT 9C 
Bespreek samen je formulier.
Vul in wat je nog niet wist.

 

Voornaam: .............................................................................  Voorletters: ..............................................   M  V 

Achternaam: ..........................................................................  Geboortedatum: ........................................................

Adres: .....................................................................................  Postcode: ...................................................................

Woonplaats: ..........................................................................  Vaste telefoon: ...........................................................

E-mail: ....................................................................................  Mobiele telefoon: .......................................................

Burgerservicenummer: .........................................................  Geboortedatum: ........................................................

Paspoort of rijbewijsnummer: ....................................................................................................................................

Naam Zorgverzekeraar: ........................................................  Polisnummer: ............................................................

Mijn vorige huisarts was:.......................................................  Plaats: ........................................................................

Adres vorige huisarts: ............................................................  Tel.nr.: .........................................................................

Mijn vorige apotheek was: ....................................................  Plaats: ........................................................................ 

Adres vorige apotheek: .........................................................  Tel.nr.: .........................................................................
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Gezinssituatie:

Ik woon: Ik ben:

 alleen   niet getrouwd 

 met anderen
 ...

  getrouwd 

  gescheiden

  weduwe/weduwnaar

 Ik heb kinderen. (...................... thuiswonende kinderen en ...................... uitwonende kinderen)

 Ik heb geen kinderen

Werk/studie:

 Ik studeer. 

 Ik werk. Mijn beroep is  ...........................................................................................................................................

 Ik ben werkeloos. Mijn beroep is  .................................................................................  Ik zorg voor mijn gezin.

 Ik ben met pensioen. Mijn beroep was  .................................................................................................................

 Ik ben arbeidsongeschikt sinds  .......................................  ( jaartal) door: .............................................................

......................................................................................................................................................................................

Allergisch voor:

Rookt u?

Heeft u gerookt?

  NEE  JA

 NEE  JA, ...................... jaar

Drinkt u alcohol?  NEE  JA, ...................... aantal glazen/dag

Sport u?  NEE  JA, ...................... keer per week

Gebruikt u medicijnen?   NEE  JA,  .......................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Bent u allergisch?  NEE  JA,  ........................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Andere bijzonderheden:  NEE  JA,  ........................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Waarom wilt u een nieuwe huisarts?

 verhuizing

 te grote afstand

 problemen met mijn huidige huisarts

 ...

Datum: .......................................................  Handtekening: ........................................................................................
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10 Lezen: Medicijnen  

OPDRACHT 10A  
Bekijk de afbeelding.
Kijk jij wel eens op het etiket van een medicijn?
Wat staat er op zo’n etiket? Wat denk je?
Bespreek het samen. 

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

OPDRACHT 10C  
Lees de onderdelen hieronder.
Zoek samen naar de onderdelen op het etiket.
Wijs aan:
-  de naam van de apotheek
-  de naam van het medicijn
-  de naam van de patiënt
-  hoe je het medicijn moet innemen
-  waar je voor moet oppassen

OPDRACHT 10D  
Bespreek de tekst samen.
Staat er op het etiket wat je dacht?
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11 Spreken: Wat is een goede huisarts? 

OPDRACHT 11A 
Lees de vraag.
Wat vind jij een goede huisarts? 
Denk eerst voor jezelf na over een goede 
huisarts.

-  Heb je liever een man of een vrouw als 
huisarts? 

-  Wat vind je belangrijk bij een huisarts?
-  Wat moet een goede huisarts wel of juist 

niet doen?

OPDRACHT 11B  
Maak een lijst met vijf woorden over een goede huisarts.
Vertel om de beurt over je lijst.
Vertel ook waarom je dat vindt.
Voer samen een gesprek.
-  Waar ben je het samen over eens?
-  Waar denken jullie anders over?

OPDRACHT 11C  
Bespreek het gesprek na. 
Maak samen een top 3. Wat vinden jullie belangrijk bij een huisarts?

1  Een goede huisarts 

2  Een goede huisarts 

3  Een goede huisarts 



IN 11 | Van harte beterschap

22

12 Woorden: Puzzel 

OPDRACHT 12A 
Maak de puzzels.
Welk woord kun je maken met de letters?
Het woord gaat telkens over ziek zijn.
De eerste letter staat er al.

OPDRACHT 12B 
Maak zelf ook een puzzel. 
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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? Heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest 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 Taalmap aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? 
Bespreek met je begeleider:
-  welke oefeningen je nog kunt doen;
-  welke boeken 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. In dit boekje kunt u denken aan het 
meenemen van medicijnen, rekeningen van artsen e.d. 
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 1
Om te voorkomen dat het thema zwaar wordt opgepakt, 
kunt u zelf beginnen met iets te vertellen over uw eigen 
ervaringen. Zo kunt u het gesprek sturen. 

(Voor opdracht 2 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 3A
In deze opdracht bereidt de deelnemer zich voor op een 
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bezoek aan een huisarts, specialist of andere hulpverlener 
door een soort spiekbriefje te maken. Bespreek hoe een 
deelnemer tegen een arts/hulpverlener aankijkt. Dat is 
vaak cultuurgebonden. Besteed aandacht aan de volgen-
de aspecten in de bespreking voor- en achteraf:
-  Een arts heeft informatie nodig van de deelnemer om 

te weten wat er aan de hand is.
-  Vragen stellen mag. Durft de deelnemer dat?
-  Je mag iemand meenemen bij een gesprek met een 

arts: twee horen meer dan één.
Aansluitend op deze opdracht kunt u een rollenspel doen, 
waarbij u de dokter speelt en de deelnemer patiënt. Laat 
de deelnemer zijn spiekbriefje gebruiken. 

OPDRACHT 4A
Laat de deelnemer eventueel een foto maken van een 
informatiebord zoals in deze opdracht is te zien bij zijn 
eigen huisartsenpraktijk. Bekijk samen de foto en beant-
woordt de vragen uit opdracht 4B en 4C. 

OPDRACHT 4B
Lees de vragen eventueel voor. 
Let op: het woord ‘uitslagen’ zal niet door alle deelnemers 
herkend worden als meervoud van ‘uitslag’. Het is namelijk 
onregelmatig (vergelijk ‘dag’ en ‘dagen’).

OPDRACHT 5C
Bespreek de tekst op de kaart aan de hand van de ge-
noemde aandachtspunten in de ballon. Vraag ook of de 
deelnemer wel eens een kaart stuurt. In welke gevallen 
dan of wat houdt de deelnemer tegen om het wel te 
doen?

OPDRACHT 6A
Neurologie 81, Oogheelkunde 1, Preoperatieve screening 
91, Pijnbehandeling 91

OPDRACHT 6B
Lees telkens een zin voor en laat de deelnemer benoemen 
welk woord hij niet kent of begrijpt. Licht die woorden 
toe. Leg ook uit dat vaak de naam van een afdeling wordt 
gebruikt, niet die van een specialist. Dus: urologie en niet 
uroloog. Ook voor foto’s laten maken zal vaak gezocht 
moeten worden naar het woord röntgenafdeling. 

OPDRACHT 6D
Zoek samen naar andere afdelingen die de deelnemer 
kent. Spoor de deelnemer aan om een foto te maken 
van een bord in een ziekenhuis in de buurt om samen te 
bekijken.

OPDRACHT 7B 
Bedenk samen een reactie op twee van de berichten. 
Benoem welke relatie de schrijver van het bericht heeft 
met de deelnemer: bijvoorbeeld een familielid, vriend of 
collega.

OPDRACHT 8A
Geef aan dat het om een factuur gaat. Vaak wordt het ook 
een nota genoemd, waarbij er dan een notanummer i.p.v. 

een factuurnummer wordt vermeld. Vraag van welke per-
sonen en instanties de deelnemer zulke brieven ontvangt 
en wat hij daarmee doet.

OPDRACHT 8B 
Laat de deelnemer zo veel mogelijk zelf zoeken op de 
factuur. 

OPDRACHT 8C
Misschien is het woord ‘cliënt ‘ niet bij iedereen bekend. 
Ook in het onderste deel van de factuur kunnen nog on-
bekende elementen zitten, zoals t.n.v. en o.v.v.

OPDRACHT 9A
Neem het formulier samen door. Het is een formulier om 
in te vullen als je je wilt inschrijven bij een huisarts. Lees 
het formulier voor en leg uit waar de deelnemer zelf naar 
vraagt. Doe het niet te uitgebreid. Dat kan ook nog in de 
nabespreking.

OPDRACHT 9B
Laat de deelnemer het formulier zelf invullen en maak dui-
delijk dat hij ook dingen mag overslaan. Die vult hij later 
samen met u in. Laat de deelnemer ook controleren wat 
wel is ingevuld.

OPDRACHT 9C
Controleer en vul het formulier verder samen in. 

OPDRACHT 10A
Bespreek nog niet te veel details. Daar is in de loop van 
de opdracht voldoende ruimte voor. Sowieso gaat het in 
deze opdracht om herkenning, niet om zelfstandig kunnen 
lezen.

OPDRACHT 10C
Pas u aan het niveau van de deelnemer aan door veel zelf 
aan te wijzen of juist meer door de deelnemer te laten 
zoeken. 
Licht de betekenis van de gele sticker over het reactiever-
mogen toe. 

OPDRACHT 10D
Laat de deelnemer ook eigen medicijnverpakkingen 
meenemen en bekijken. Zitten daar nog andere waar- 
schuwingsstickers op? Welke informatie herkent de deel-
nemer?

OPDRACHT 11C
Ga in de nabespreking in op de inhoud, maar ook op het 
proces. Hoe verliep het gesprek? Werd er geluisterd naar 
elkaar? Kwam iedereen aan bod? Bleef iedereen bij het 
onderwerp? Formuleer eventueel samen wat er bij een 
volgend gesprek zeker weer of juist niet moet gebeuren.

OPDRACHT 12B
Laat de deelnemer de zelfgemaakte puzzel door een an-
der (andere deelnemer, huisgenoot, uzelf) oplossen.
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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. Sommi-
ge 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.taal-
voorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.



COLOFON

Lees- en schrijfmethode Succes! is een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. 
Deze uitgave is in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven ontwikkeld door de Vrije 
Universiteit Amsterdam, afdeling VU-NT2.
De prepress is verzorgd door Uitgeverij Boom i.s.m. JACKY-O, Rotterdam (vorm-
geving, opmaak en illustraties), MR Foto, Deventer (fotografie), shutterstock.com 
(stockfotografie).

Stichting Lezen & Schrijven
Parkstraat 105
2514 JH Den Haag
info@lezenenschrijven.nl

Fijn dat u de lees- en schrijfmethode Succes! wilt gebruiken. Voor het begeleiden 
van cursisten op basis van deze methode is een training voor taalvrijwilligers 
beschikbaar. Kijkt u voor meer informatie op www.taalvoorhetleven.nl/succes. Indien 
u (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of kopiëren, werken we hier graag aan 
mee. We vragen u dit vooraf af te stemmen met Stichting Lezen & Schrijven.

Deze uitgave werd gefinancierd door de Rijksoverheid.

© 2015 Stichting Lezen & Schrijven, Den Haag



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. 


