
Dit boekje gaat over dingen die de 
gemeente doet.

Succes!

Dat doet de 
gemeente

IN 14



Katern IN 14, Dat doet de gemeente 
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 interview lezen
- zinnen bij foto’s schrijven
- een folder lezen
- een formulier op internet invullen
- een informatieve tekst lezen
- een vragenlijst invullen
- een informatieve tekst lezen
- een formulier invullen
- een instructie lezen
- een oordeel geven
- woorden verzinnen

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 14
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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 interview lezen - Waar is de burgemeestersketting?  p. 5

 3 zinnen bij foto’s schrijven - Een afspraak bij de gemeente  p. 6

 4 een folder lezen - Paspoort of ID-kaart?    p. 8

 5 een formulier op internet invullen - Een afspraak maken   p. 10

 6 een informatieve tekst lezen - Informatie over DigiD   p. 12

 7 een vragenlijst invullen - Welk cijfer geeft u?  p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Hulp bij een laag inkomen p. 16

 9 een formulier invullen - De tegels liggen los   p. 18

 10 een instructie tekst lezen - Wat moet je doen in nood?  p. 20

 11 een oordeel geven - Je mening over je woonplaats  p. 22

 12 woorden verzinnen - Nieuwe woorden maken  p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Wat heb je: een paspoort, 
identiteitsbewijs of 
rijbewijs?

-  Wanneer moet je hem 
verlengen?

-  Waar is het 
gemeentehuis in je 
woonplaats?

-  Kom je er weleens? Voor 
wat?
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal

-  Hoe maak je een afspraak bij de gemeente?
-  Heb je een vaste contactpersoon bij de 

gemeente?
-  Ga je alleen of met iemand samen?

OPDRACHT 1
Iedereen moet wel eens naar het 
gemeentehuis.
Je kunt er je rijbewijs verlengen.
Of een nieuw paspoort aanvragen.
Of je wilt meer informatie over een 
regeling. 
Waarvoor ga jij naar het gemeentehuis?

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. 

OPDRACHT 2D
Wat is er met de echte ketting gebeurd? Wat denk je?

2 Lezen: Waar is de burgemeestersketting?

OPDRACHT 2A
Kijk naar de foto bij de tekst.
Wie is de vrouw op de foto?
Hoe weet je dat?

Burgemeester Eline van der Wal kan het 
niet geloven.
Vorige week droeg zij haar 
burgemeestersketting nog.
Nu is ze haar ketting kwijt.
We stellen een paar vragen aan de 
burgemeester.

Wat is er precies gebeurd, mevrouw van der 
Wal?
‘De ketting ligt altijd in een speciale la. 
In mijn werkkamer. 
Ik draag hem namelijk niet elke dag.
Maar vanmorgen was de la opeens leeg!’

Waar is de burgemeestersketting?

Wat moet u nu zonder burgemeestersketting 
doen?
‘Ik heb nog een andere ketting, een 
reserveketting.
Die kan ik ook dragen.
Niet leuk, maar het kan wel.’
En wat is er met de echte ketting gebeurd?
Wat denkt u? 
‘Misschien wordt hij wel te koop 
aangeboden op internet.
De politie doet nu een onderzoek.’

We bedanken de burgemeester voor het 
gesprek.
Hopelijk komt de ketting gauw weer terug!

De burgemeester, hier nog mét burgemeestersketting 
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3 Schrijven: Een afspraak bij de gemeente

OPDRACHT 3A 
Dennis heeft een afspraak bij de gemeente.
Zet de foto’s in de goede volgorde.
Wat doet hij op de foto’s?
Schrijf bij elke foto een paar woorden of een zin.
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 3B
Staan de foto’s in de goede volgorde?
Lees je woorden of zinnen stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna je tekst samen.

OPDRACHT 3C
Kijk nog eens naar je woorden en zinnen.
Welke woorden vind je belangrijk?
Welke woorden vind je moeilijk?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?
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4 Lezen: Paspoort of ID-kaart?

OPDRACHT 4A 
Kijk in de folder van de gemeente.
Deze folder gaat over paspoorten en identiteitskaarten.
Wat weet je daar al van?

Uw gemeente

Paspoort of ID-kaart

Wilt u reizen? Dan hebt u een 
paspoort of ID-kaart nodig.
Er zijn een paar verschillen tussen 
het paspoort en de ID-kaart.
Kijk goed welke u nodig hebt.

Reisdocumenten

 Paspoort Identiteitskaart
  (ID-kaart)

 10 jaar geldig 10 jaar geldig als je 
  18 jaar of ouder bent

  5 jaar geldig als je  
  jonger dan 18 jaar bent

 voor alle landen alleen voor Europa

Kinderen hebben een eigen reisdocument 
nodig. Ze mogen niet meer in het paspoort 
van een ouder staan.

Reisdocumenten aanvragen
U vraagt uw reisdocument aan in het 
gemeentehuis.
U moet dan meteen betalen.
Dat kan alleen met uw pinpas.
Na vijf werkdagen kunt u het document 
ophalen.

Wat neemt u mee?
-  Een pasfoto in kleur.
-  Alle reisdocumenten die u nog thuis hebt.

Vingerafdrukken
We maken vingerafdrukken voor uw 
reisdocument. Dat is wettelijk verplicht.

Kosten

 Paspoort voor personen  € 67,11
 van 18 jaar en ouder   

 Paspoort voor personen   € 51,20
 tot 18 jaar    

 ID-kaart voor personen   € 53,07
 van 18 jaar en ouder   

 ID-kaart voor personen   € 28,48
 tot 18 jaar    
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OPDRACHT 4B  
Lees de kopjes in de tekst.
Wijs de kopjes aan.

In de tekst zie je kopjes.
Bijvoorbeeld: Reisdocumenten
Door de kopjes kun je makkelijk zoeken.

OPDRACHT 4C  
Lees nu de vragen.
Bij welk kopje staan de antwoorden? Wat denk je?
1.  Het verschil tussen een paspoort en een ID-kaart.

 Bij het kopje 

2. Wanneer je moet betalen.

 Bij het kopje 

3  Wat je mee moet nemen bij je aanvraag.

 Bij het kopje 

OPDRACHT 4D  
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 
Geef antwoord op de vragen.
1  Een reisdocument is een paspoort of een identiteitskaart.
  waar
  niet waar
2  Een paspoort is 10 jaar geldig.
  waar
  niet waar
3  Kinderen mogen in het paspoort van hun vader of moeder staan.
  waar
  niet waar
4  Je betaalt als je het reisdocument ophaalt.
  waar
  niet waar
5  Een identiteitskaart is duurder dan een paspoort.
  waar
  niet waar

OPDRACHT 4E
Kijk nog eens naar de tekst.
Welke informatie was nieuw voor je?
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5 Schrijven: Een afspraak maken

OPDRACHT 5A  
Je kunt naar het gemeentehuis gaan zonder afspraak.
Je kunt ook een afspraak maken op internet.
Dan hoef je niet te wachten.
Je moet dan eerst een formulier invullen.
Lees en bespreek samen het formulier. 

home   |   gemeente   |   wonen en leven   |   werken en leren   |   bezoek de stad

http://www.uwgemeente.nl Een afspraak maken

Zoeken Uw gemeente

1  Waarvoor wilt u een afspraak maken?
0  Aanvraag voor zorg doen
0  Geboorte aangeven
0  Informatie over vergunningen

2  Vul de dag van uw afspraak in: 

3  Vul het tijdstip van uw afspraak in: 

4  Uw gegevens

Burgerservicenummer: 

Voorletters:

Achternaam: 

Geslacht:         man 0 vrouw

E-mailadres: 

U krijgt een bevestiging van uw afspraak per e-mail.

Telefoonnummer: 

Soms gaat de afspraak niet door. 
Dan bellen we u.

5  Controleer uw gegevens goed.

0  Reisdocument aanvragen of verlengen
0  Rijbewijs aanvragen of verlengen
0  Anders

Verstuur

Een afspraak maken bij de gemeente



IN 14 | Dat doet de gemeente

11

                                                         
mijn aantekeningen

OPDRACHT 5B 
Bedenk samen waarvoor je een afspraak wilt maken.
En op welke dag.
Vul het formulier in.
Gebruik je eigen gegevens.

OPDRACHT 5C
Lees het formulier stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek het formulier daarna samen.
Is het formulier duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

OPDRACHT 5D
Kun je nu zelf een afspraak op internet maken met de gemeente?
Vind je het handig om dat te doen? Waarom wel of niet?
Bespreek dit samen en oefen dit als je internet hebt.
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6 Lezen: Informatie over DigiD  

OPDRACHT 6A
Kijk naar de tekst.
Waar komt de tekst vandaan?
Hoe zie je dat?

http://www.digid.nl/over-digid/ Informatie over DigiD

Home       Over DigiD      Machtigen      Veiligheid      Vraag en antwoord      Contact

DigiD
Zoek

Informatie over DigiD

Wat is DigiD?
Op internet kunt u veel dingen regelen.
U kunt bijvoorbeeld een afspraak maken bij de gemeente.
U doet dit met uw persoonlijke DigiD.
Dat is een gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe maakt u een DigiD?
U kiest uw gebruikersnaam en wachtwoord zelf.
Dat doet u op de website www.digid.nl/aanvragen.
U moet uw DigiD goed bewaren.

Waarom is DigiD handig?
Met uw DigD kunt u op internet dingen regelen.
Als u een nieuw adres hebt, bijvoorbeeld. 
U hoeft dan niet meer naar het gemeentehuis toe.
U kunt het nieuwe adres online doorgeven.
Met uw DigiD natuurlijk.

  Let op
  Uw DigiD is geheim.
  Geef uw DigiD aan niemand!

> Wie doen mee?
> DigiD in het buitenland

English   |   Inloggen Mijn DigiD
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mijn aantekeningen

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

OPDRACHT 6C  
Kruis het goede antwoord aan.
Waar heb je de antwoorden gevonden?
1  Gebruik je een DigiD op internet?               ja / nee
2  Krijg je van de gemeente een gebruikersnaam en wachtwoord?   ja / nee
3  Mag iemand anders je DigiD gebruiken?            ja / nee

OPDRACHT 6D 
Zou je zelf een DigiD willen hebben of heb je er al eentje?
Zou je zelf graag dingen willen regelen op internet?
Waarom wel of niet?
Vertel erover.
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7 Schrijven: Welk cijfer geeft u?

OPDRACHT 7A
Kijk naar de vragenlijst.
Over welke onderwerpen wil de gemeente informatie?

Uw gemeente

Vragenlijst

1  Welk cijfer geeft u uw eigen buurt?

  heel onprettig  heel prettig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Gaan de mensen goed met elkaar om?

  heel onprettig  heel prettig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Kent u de mensen in uw buurt

  niemand   iedereen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uw buurt

4  Zijn er veel inbraken?

  heel vaak nooit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Is er veel verkeer in uw buurt?

  heel veel heel weinig1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Voelt u zich veilig in uw buurt?

  heel onveilig  heel veilig1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Veiligheid

7  Hoe helpt de gemeente u? 

  erg slecht  erg goed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Wat doet de gemeente goed? 

Wat de gemeente voor u doet
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OPDRACHT 7B 
Vul de vragenlijst van de gemeente in.

OPDRACHT 7C
Lees je vragenlijst stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Heb je alle antwoorden gegeven?
Bespreek daarna samen de vragenlijst.

OPDRACHT 7D  
Stel dat de burgemeester je belt. 
Hij zegt: 
‘We willen graag weten wat u het belangrijkste probleem in de gemeente vindt. 
Wat moeten we als eerste aanpakken?’

Wat is je antwoord?
Bespreek je antwoord samen.
Schrijf je antwoord daarna op.

-  Lees de vraag eerst.
-  Bedenk wat je moet doen bij de vraag.
-  Bedenk je antwoord.
-  Geef je antwoord.

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Hulp bij een laag inkomen

OPDRACHT 8A  
Bekijk de tekst en lees de titel.
Wat betekent de titel? 
Vertel het in je eigen woorden.

Uw gemeente

Financiële hulp bij laag inkomen

Hebt u een laag inkomen? 
Hebt u bijvoorbeeld een uitkering 
of een minimumloon? 
En hebt u geen eigen huis, een auto 
of spaargeld?
De gemeente kan u dan misschien 
helpen.

De gemeente kan financiële hulp geven.
Krijgt u bijvoorbeeld minder inkomen?
Dan kan de gemeente u tijdelijk helpen. 
U kunt ook geld lenen voor een opleiding.
Daar zijn allemaal regelingen voor.

Wilt u financiële hulp? 
Dan moet u een formulier invullen. 
De gemeente kijkt of u recht heeft op hulp.

Wilt u meer informatie?
Bel voor meer informatie de afdeling  Sociale 
Zaken op nummer 026-524987 (op
werkdagen van 8.30 – 17.00 uur).
U kunt ook de website van de gemeente 
bezoeken.
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OPDRACHT 8B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor. 
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 8C  
Geef antwoord op de vragen.
Waar heb je de antwoorden gevonden?
1  Kan iedereen geld krijgen van de gemeente?
2  Kun je ook geld lenen van de gemeente?    
3  Wat moet je doen als je hulp wilt?

Je wilt meer weten over de regelingen.
Wat kun je dan doen?
Wat vind jij zelf de prettigste manier?

OPDRACHT 8D  
1  Heeft jouw gemeente ook regelingen?
 Maak jij gebruik van een regeling? 
 Of zou je een regeling graag willen gebruiken?
2  Ken je geen regelingen? 
 Hoe kun je informatie vinden?
 Bespreek dit samen.

                                                         
mijn aantekeningen
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9 Schrijven: De tegels liggen los 

OPDRACHT 9A 
Bekijk het formulier.
Wat kun je met dit formulier doen?

Denk bijvoorbeeld aan:
-  de straatverlichting doet het niet
-  er staan vuilniszakken op straat
-  auto’s staan verkeerd geparkeerd
-  er liggen stoeptegels los

1  Waarover gaat uw melding?
0  straatverlichting
0  parkeeroverlast
0  slecht wegdek (ook stoepen)
0  afval op straat
0  iets anders

2  Wat is het adres van de melding?

3  Wat wilt u precies melden?

4  Uw gegevens

Uw naam: 

Telefoonnummer:

E-mailadres: 

5 Controleer uw gegevens! Verstuur

http://www.uwgemeente.nl Een melding maken

Wilt u iets melden over uw woonomgeving?

home   |   gemeente   |   wonen en leven   |   werken en leren   |   bezoek de stad

Zoeken Uw gemeente
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 9B 
Lees en bespreek samen het formulier.
Bedenk samen wat je wilt melden.
Vul dan het formulier in.

OPDRACHT 9C
Lees je formulier stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen het formulier.
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10 Lezen: Wat moet je doen in nood? 

OPDRACHT 10A  
Kijk naar de tekst.
Waar geeft de tekst informatie over?

Wat te doen bij een noodsituatie
Zorg altijd voor een noodpakket.
Dit is een goed noodpakket:
1  Zorg dat u een radio op batterijen, een zaklamp, een EHBO-doos, lucifers, 
 kaarsen, dekens, gereedschap en een fluitje in huis hebt. 
2  Zorg er ook voor dat u enkele flessen water in huis hebt.

Algemene tips
1  Blijf rustig.
2  Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
3  Bent u gewond? Bel 112 of vraag anderen u te helpen.
4  Luister naar de radio of kijk op www.crisis.nl.

1  Grote brand 
 •  Blijf laag bij de grond en ga zo 
 snel mogelijk naar buiten.
 •  Kunt u niet naar buiten? Ga 
 voor het raam staan, dan kan 
 de brandweer u zien.

2  Groot ongeluk
 •  Blijf aan de kant van de weg 
 staan.
 •  Geef ruimte aan brandweer, 
 politie en ambulance.

3  Ziekte
 •  Gebruik papieren zakdoeken en 
 gebruik ze maar één keer.
 •  Was regelmatig uw handen.
 •  Blijf thuis als u een besmettelijke 
 ziekte heeft. 

Mogelijke gevaren en wat te doen 

4  Onveilig weer
 •  Is er een weeralarm? Blijf dan 
 thuis.
 •  Moet u toch weg? Neem dan 
 genoeg eten, water, dekens en 
 warme kleding mee.
 •  Bij hitte: drink per dag twee liter 
 water. Blijf binnen tussen 12 en 
 16 uur.
 •  Verwacht u een overstroming? 
 Doe gas en elektra uit.
 •  Luister naar de radio of kijk op 
 www.crisis.nl.

5  Uitval stroom, gas, water of 
 telefoon
 •  Luister naar de radio (met uw 
 radio op batterijen) of kijk op 
 www.crisis.nl.
 •  Doet de stroom het nog? Kijk 
 dan op de website van uw 
 gemeente of op www.crisis.nl. 

6  Gevaarlijke stoffen
 •  Blijf binnen. Sluit deuren, ramen 
 en roosters.
 •  Bent u buiten? Loop met een 
 doek voor uw neus en mond. 
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OPDRACHT 10B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 10C 
Bespreek de tekst samen.

Denk bijvoorbeeld aan:
-  Welke noodsituatie heb je weleens 

meegemaakt?
-  Heb je een noodpakket thuis?
-  Heb je deze informatie weleens eerder 

gezien? Waar?

                                                         
mijn aantekeningen
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11 Spreken: Je mening over je woonplaats 

OPDRACHT 11A  
Ben je tevreden over je woonplaats?
Waarom ben je tevreden? 
Wat kan beter?
Wie zou dat moeten verbeteren?
Praat erover.

-  Ben je tevreden over de winkels in je 
woonplaats?

-  Zijn er genoeg parkeerplekken?
-  Is er voldoende groen (bomen) in je 

woonplaats?
-  Zijn er genoeg speelplekken?
-  Is het schoon op de stoep?

OPDRACHT 11B 
Geef nu je oordeel over je woonplaats.
Tip: vertel je oordeel nog een keer en neem hem op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11C
Bespreek de opdracht samen na.
Wat vond je van de opdracht?

OPDRACHT 11D
Bespreek de opdracht samen na.
Wat vond je van de opdracht?
Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.
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TERUGKIJKEN 

12 Woorden: Nieuwe woorden maken 

OPDRACHT 12 
Maak nieuwe woorden met de letters van het woord ‘gemeentehuis’.

gemeentehuis
teen             

meten            

   

Doe het nog een keer met het woord ‘identiteitskaart’.

identiteitskaart
ei              

start             

  

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 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. In dit boekje kunt u bijvoorbeeld 
denken aan het bekijken van de website van de gemeente, 
samen een melding doen van een probleem in de leefom-
geving op internet of de lokale krant lezen.
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
De term ‘regeling’ in de vragen is tamelijk abstract, maar 
wordt wel veel gebruikt bij officiële instanties als gemeen-
ten. Als de deelnemer deze term niet begrijpt, kunt u het 
wellicht uitleggen op de volgende manier. Zeg bijvoor-
beeld: ‘Een regeling is een officiële afspraak, bijvoorbeeld 
van de gemeente met jou. Voorbeelden van regelingen 
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zijn: de regeling dat je huursubsidie krijgt als je een laag 
inkomen hebt; of de regeling dat je minder voor de bus 
hoeft te betalen als je 65 jaar of ouder bent.’ Geef daarna 
een voorbeeld van een regeling waar u zelf onder valt en 
bedenk samen met de deelnemer of hij een regeling kent 
waar hij mee te maken heeft.
Bij opdracht 8 komt de term nog terug, het is dus van 
belang dat de deelnemer de term goed gaat begrijpen in 
dit boekje.

(Bij opdracht 2 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 3A
De juiste volgorde van de foto’s is: 4, 6, 3, 5, 1, 2. Bespreek 
bij de foto’s wat er zoal op te zien is en of de deelnemer 
de foto’s ook herkent bij zijn eigen gemeentehuis. Vooral 
de foto’s met het keuzemenu van de gemeente en het 
bord waarop de juiste balie verschijnt kunnen aanleiding 
zijn voor een gesprek. Wat kan de deelnemer hiervan 
lezen en begrijpen? Wat doet hij als hij het niet begrijpt? 
Bekijkt hij tijdens het wachten bijvoorbeeld al waar de 
balies zijn en waar andere mensen naartoe lopen? 

OPDRACHT 4A
De bedoeling is dat de deelnemer voor het lezen van de 
folder al een vraag formuleert over reisdocumenten. Dat 
geeft richting bij het lezen, want de deelnemer leest dan 
met een eigen doel. Het is niet belangrijk of het antwoord 
in de tekst zelf te vinden is. Bij opdracht 4E komt u terug 
op de vraag van de deelnemer.

OPDRACHT 4B
Maak de deelnemer attent op de kopjes in de tekst. Deze 
vergemakkelijken het zoeken naar de informatie (en in 
deze opdracht naar de antwoorden).

OPDRACHT 4C
In feite is er geen goed of fout antwoord, het gaat hier om 
wat de deelnemer denkt. Maar om richting te geven aan 
de antwoorden: 1 kopje reisdocumenten; 2 reisdocumen-
ten aanvragen; 3 wat neemt u mee?

OPDRACHT 4D
De antwoorden zijn:
1 waar; 2 waar; 3 niet waar; 4 niet waar; 5 niet waar

OPDRACHT 5A
Bij deze opdracht kan de deelnemer zelf bedenken waar 
hij een afspraak voor wil maken. Bedenk samen een reden 
voor een afspraak als de deelnemer het niet lukt om iets 
te bedenken.

OPDRACHT 6C
Antwoorden:
1 ja, 2 nee, 3 nee

OPDRACHT 6D
Bespreek of de deelnemer een DigiD heeft of zou willen 
aanvragen. Vertel ook wanneer u uw DigiD gebruikt (bij-
voorbeeld bij het maken van een afspraak bij de gemeen-

te, voor aanvragen reisdocument, het doen van belastin-
gaangifte, het doorgeven van wijzigingen in de zorg) en 
hoe u uw DigiD bewaart of onthoudt. Wellicht komt in dit 
gesprek ook angst of terughoudendheid voor internet ter 
sprake. 

OPDRACHT 7B
Begeleid het beantwoorden van de vragen goed. Het kan 
voor een deelnemer lastig zijn te bedenken of hij ergens 
nu juist ‘helemaal mee eens’ of ‘helemaal mee oneens’ is. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor een uitspraak als: De men-
sen in de buurt kennen elkaar niet goed. U kunt de vraag 
stellen: klopt dit? Als het klopt, vult de deelnemer ‘hele-
maal mee eens’ in. Als hij vindt dat het niet klopt, is het 
antwoord ‘helemaal mee oneens’.

OPDRACHT 8A
In deze tekst en in de opdrachten wordt veelvuldig de 
term ‘regelingen’ gebruikt. Is deze term onbekend bij de 
deelnemer? Kijk dan bij opdracht 1 voor een mogelijke 
uitleg van de term.

OPDRACHT 8C
Antwoorden :
1 nee, 2 ja, 3 bellen met de gemeente of de website bekij-
ken

OPDRACHT 8D
Bezoek indien mogelijk samen de website van de gemeen-
te om te zien of en welke regelingen er zijn. Vraag of de 
deelnemer ook gebruik maakt van bepaalde regelingen.

OPDRACHT 9B
Begeleid de deelnemer bij het bedenken van een melding. 
Het is het zinvolst als de deelnemer echt iets bedenkt in 
zijn eigen woonomgeving waarover hij een melding kan 
doen. Dat kan ook iets kleins zijn als losse stoeptegels, de 
gemeentes vragen uitdrukkelijk of burgers dit soort kleine 
problemen willen doorgeven.

OPDRACHT 10A
Deze tekst is een bewerking van de nationale Rampen-
kaart, te downloaden via www.denkvooruit.nl. 

OPDRACHT 11A
De deelnemer moet in deze opdracht zijn oordeel over 
zijn woonplaats of buurt geven met toelichting een aantal 
argumenten daarbij. Bij opdracht B en C kunt u, als de 
deelnemer wat kort van stof is, aanvullende vragen stellen 
om hem uit te dagen een iets langer verhaal te houden.

(Voor opdracht 12 zijn er geen aanwijzingen.)

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-
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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. 


