
Dit boekje gaat over klussen en 
apparaten die kapot zijn.

Succes!

Hij doet het niet

IN 21



Katern IN 21, Hij doet het niet 
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 artikel uit een krant lezen
- een test doen
- reclame lezen
- een formulier invullen
- een forum lezen
- een advertentie schrijven
- inhoud en instructies lezen
- een briefje schrijven
- een tekst lezen
- instructies geven
- een puzzel 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 21
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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 artikel uit een krant lezen - Oeps!   p. 5

 3 een test doen - Hoe handig ben jij?  p. 6

 4 reclame lezen - Folder van een bouwmarkt  p. 8

 5 een formulier invullen - Reparaties doorgeven  p. 10

 6 een forum lezen - De wasmachine doet het niet p. 12

 7 een advertentie schrijven - Ik bied mij aan   p. 14

 8 inhoud en instructies lezen - Het koffiezetapparaat  p. 16

 9 een briefje schrijven - De printerinkt is op   p. 18

 10 een tekst lezen - Welke boormachine?   p. 19

 11 instructies geven - Dit moet je doen   p. 21

 12 een puzzel doen - Woordenzoeker   p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

- Werkt alles in jouw huis goed?
-  Is er op dit moment iets stuk?
-  Repareer je dingen zelf?
-  Wanneer heb je voor het laatst iets 

gerepareerd?
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal 

-  Wie doet bij jou de klussen in huis?
-  Wie hangt een nieuw plankje in de keuken 

op?
-  Wat doe je als de wc verstopt is?
-  Wat doe je als de kraan lekt?

OPDRACHT 1
Apparaten in huis of op het werk kunnen 
kapot gaan.
Wat is er bij jou weleens kapot?
Wat doe je dan?
Kun je het zelf repareren of doet iemand 
anders dat?
Heb je gereedschap in huis?
Vind je jezelf handig? Waarom wel of niet?

Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.
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2 Lezen: Oeps! 

OPDRACHT 2A
Kijk naar de titel en de foto.
Wat betekent de titel? 

Een man uit Zaandam was niet zo handig.
Hij wilde een waterkraan monteren op zolder.
Eerst sloot hij beneden de waterleiding af.
Daarna ging hij naar de zolder.
Daar zag hij twee pijpen naast elkaar.
Eén van het water en één van het gas.
De man wilde de pijp van het water losbranden.
Maar hij brandde de pijp van het gas los.
Er ontstond meteen brand.
De man kon de brand niet blussen.
Gelukkig kon zijn handige buurman dat wel.

OEPS!

OPDRACHT 2B
Luister naar de tekst. Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.
 
OPDRACHT 2C
Beantwoord de vraag:
Waarom kon de man de brand zelf niet blussen?
 
OPDRACHT 2D
Bespreek samen de tekst.

mijn aantekeningen
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3 Schrijven: Hoe handig ben jij? 

OPDRACHT 3A
Lees de test.
Welk antwoord past het beste bij je?

Je pakt je fiets, maar de band is lek.
Wat doe je?

 A  Ik pak de spullen en plak mijn band 
  meteen.
 B  Ik vraag iemand om hulp.
 C  Ik neem de bus.

1  3  

Je wilt een nieuwe, zware klok 
ophangen.  
Wat doe je?

 A  Ik boor een gat en doe een dikke 
  schroef in de muur.
 B  Ik vraag mijn partner: wil jij de klok 
  even ophangen? 
 C  Ik laat de klok nog even in zijn doos 
  liggen. 
        Het komt later wel.

 
 

2  4  De kraan in de wc lekt.
Wat doe je?

 A  Ik zet een nieuw leertje in de kraan.
 B  Ik denk na: wie kan me even helpen? 
 C  Ik doe niks. 
         Ik vind het niet erg dat de kraan lekt.
 
 

Sta je onder de douche, en het 
water wordt koud.
Wat doe je?

 A  Ik ren naar de geiser of ketel en 
  druk op de goede knop.
 B  Ik bel de loodgieter.
 C  Ik kleed me aan. 
  Morgen is er weer een dag.

Hoe vaak heb je A? keer

Hoe vaak heb je B? keer

Hoe vaak heb je C? keer

Je resultaat
Kijk naar de antwoorden

Welk antwoord past het beste bij je?
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OPDRACHT 3B 
Wat is je score?
Lees de uitkomst van de test.

Heb je vooral A?
Je houdt vast van klussen.
Je kunt alles repareren en 
je weet voor elk probleem 
een oplossing.

Heb je vooral B?
Je houdt misschien niet zo 
van klussen.
Je vraagt graag of anderen 
je helpen.

Heb je vooral C?
Je doet klussen meestal 
niet meteen.
Je denkt: dat probleem los 
ik later wel op.

Wat is je score?

OPDRACHT 3C
Schrijf de resultaten van de test op. 
Hoe los jij een probleem op?

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

Ik 

OPDRACHT 3D
Lees je tekst stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna je tekst samen.

mijn aantekeningen
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4 Lezen: Folder van een bouwmarkt 

OPDRACHT 4A
Kijk naar de foto’s in de folder van de bouwmarkt.
Welke spullen heb je al?
Welke spullen zou je wel willen kopen? 

KLUSMARKT
Superacties en aanbiedingen!

Kom dit weekend naar KLUSMARKT.
We hebben hoge kortingen!

€ 63,70

TRAPPEN MET 3 EN 6 TREDEN
Zeer sterk
Deze week: trappen met 6 
treden voor € 63,70.

Op trappen met 8 of 10 treden is geen korting.

30% KORTING

ALLES VOOR HET VERVEN
Deze week: 30% korting op extra 
dekkende verf.
In alle kleuren.

Korting geldt niet voor andere verf. 

20% KORTING

MET PLANTENBAKKEN IS UW
TUIN OF BALKON VEEL MOOIER.
We hebben een ruime keuze voor u.
Deze week: 20% korting op alle 
witte plantenbakken.
Deze actie geldt niet voor bruine en groene 
plantenbakken.

OPDRACHT 4B
KLUSMARKT heeft veel acties.
Kijk alleen naar de foto’s.
Lees de tekst nog niet.
Op wat voor producten krijg je korting? 
Schrijf je antwoord op.

Er is korting op 
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OPDRACHT 4C
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 4D 
1  De korting is niet op alle trappen, alle verf en alle plantenbakken.
 Waar krijg je precies korting op? Schrijf de antwoorden op. 

 Trappen: 

 Verf: 

 Plantenbakken: 

2  Waarop krijg je geen korting?
 Schrijf de antwoorden op.

 Trappen: 

 Verf: 

 Plantenbakken: 

mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Reparaties doorgeven 

OPDRACHT 5A 
Je huurt een woning.
Het klussenbedrijf van de verhuurder wil komen.
Lees het briefje en het formulier.
Wat vraagt het klussenbedrijf?

KLUSSENBEDRIJF
DE VRIES & ZN

Beste huurder,

Volgende week maandag komen wij tussen 8.00 en 13.00 uur bij u langs.
We doen reparaties in uw huis.
Het gaat om reparaties voor rekening van de verhuurder. 
Wilt u zorgen dat er maandag iemand thuis is? 
Als dat niet kan: stuurt u dan het formulier naar ons toe. 

Bij voorbaat dank,
Klussenbedrijf De Vries & Zn.

Mijn naam is: 

Ik ben bereikbaar op nummer: 

Maandag ben ik niet thuis. 

Ik kan wel  

Westerbroek 33
4887 RM  Breda
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OPDRACHT 5B
Je bent maandag niet thuis. 
Vul het formulier hierboven in. 
Schrijf op wanneer je wel thuis bent. 
Geef meer dan 1 dag en tijd op. 
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

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

mijn aantekeningen
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6 Lezen: De wasmachine doet het niet 

OPDRACHT 6A
Kijk naar de tekst.
Waar staat het probleem?
Hoeveel reacties zijn er op dit probleem? 

http://www.klusforum.nl forum

Klusforum.nl
Home  |  Forum  |  Onderwerpen  |  Inloggen  |  Markt  |  Info  |  Faq

Wie helpt me?
Mijn negen jaar oude wasmachine doet het niet meer. 
De trommel wil ineens niet meer draaien. 
Hij kraakt en piept als een oude vent. 
Voor de rest werkt alles wel goed. 
Welke wasmachine-expert geeft mij raad?
Moet ik een monteur bellen?
 

Zit de snaar er nog om?
Controleer dat even.
Dat kan een monteur snel repareren.

Is je koolborstel nog heel?
Die kan ook versleten zijn.
Dat is niet zo duur.
 

Meteen een nieuwe kopen!
Je machine is al oud. 
Dan komen er zeker nog meer reparaties.
Het is goedkoper om een nieuwe machine te kopen.

Dank voor de tips!
Ik heb geen idee wat een snaar is of een koolborstel.
Maar ik ga vanavond even kijken. 
Met de stekker eruit…

Succes!
Die stekker is heel belangrijk. ☺

reageer nieuw onderwerp

Muisje

Antonio

Alaya

Bloem21

Muisje

Antonio

Mijn negen jaar oude wasmachine doet het niet meer. 
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OPDRACHT 6B 
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 6C 
Lees de vragen.
Zoek de antwoorden in de tekst.
1  Wat is het probleem met de wasmachine?

 

2  Welke tips krijgt Muisje?

 1  

 2  

 3  

3  Muisje schrijft: Ik weet niet wat een snaar of koolborstel is.
 Hoe kan zij weten wat dat is?
 Wat kan ze doen?

 

 

 

 

mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Ik bied mij aan 

OPDRACHT 7A 
Lees de tekst.
De tekst hangt in een supermarkt.
Wat kan Bakari? 
Waarom schrijft hij deze advertentie?

OPDRACHT 7B
Schrijf nu je eigen advertentie voor de 
supermarkt.
Wat voor soort klussen kun je zelf goed?
Hou je niet van klussen?
Kies dan iets anders wat je goed kunt.
Vertel eerst wat je wilt schrijven.

Naam

E-mail

Telefoon

Datum

Onderwerp Aangeboden: ervaren klusser

Bakari 06 4876622

Ik kan al uw klussen in huis doen.
Ik kan uw huis verven en uw elektrische apparaten repareren.

Mijn naam is Bakari. Telefoon: 06 4876622.

-  Kun je goed schilderen?
-  Kun je kranen repareren?
-  Ben je goed met elektrische apparaten?
-  Kun je goed schoonmaken?
-  Kun je goed op kinderen oppassen?
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OPDRACHT 7C 
Lees de advertentie stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen de advertentie.
Is de advertentie duidelijk voor de ander?

Naam

E-mail

Telefoon

Datum

Onderwerp Aangeboden: 

mijn aantekeningen
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8 Lezen: Het koffiezetapparaat is kapot 

OPDRACHT 8A  
Onderstaande tekst komt uit een map.
Kijk naar titel en de tekst.
Voor wie is de map geschreven?

HULP BIJ PROBLEMEN IN HET BUURTHUIS

probleem met: omschrijving: bladzijde:
licht Het licht doet het niet. 3
ko�e Het ko�ezetapparaat doet het niet. 5
raam De ramen gaan niet open. 10
temperatuur Het is te koud of te warm. 11
wc De wc trekt niet door. 15

ONS
BUURTHUIS

PROBLEMEN MET HET KOFFIEZETAPPARAAT

Controleer eerst de volgende dingen.
5

Controleer de stekker.
Stop de stekker in het stopcontact.

Controleer het klepje.
Doe het klepje dicht.

Controleer het filter.
Doe het filter goed in het bakje. 

Is er een ander probleem? 
Ga naar André in het kantoor. 
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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
Welk deel van de tekst is de inhoudsopgave? Wijs het aan.
Welk deel van de tekst is instructies? Wijs het aan.
Hoe gebruik je een inhoudsopgave? Bespreek het samen.

OPDRACHT 8D
1  Welke dingen moet je controleren als het koffiezetapparaat het niet doet?

 

 

 

2  Alles is gecontroleerd. 
 Het apparaat doet het nog steeds niet.
 Wat moet je dan doen?

 

OPDRACHT 8E
Bespreek samen woorden die belangrijk zijn en woorden die je moeilijk vindt.

mijn aantekeningen
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9 Schrijven: De printerinkt is op 

OPDRACHT 9A 
Lees de tekst. 
Mohammed schrijft een briefje aan zijn collega Robin.
Wat is het probleem? 
Wie lost het probleem op?

Hé Robin,
Let op: je kunt niet printen.
De printer heeft niet genoeg inkt.
Mirjam gaat het vanmiddag nog oplossen.
Ik hoop dat hij het snel weer doet!
Groeten, 
Mohammed

OPDRACHT 9B
Schrijf nu zelf een briefje voor een 
collega.

Aan wie ga je schrijven?
Wat is het probleem?
Wie lost het op?
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven. 

OPDRACHT 9C
Lees je briefje stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen het briefje.

Denk bijvoorbeeld aan:
-  de kraan lekt
-  een machine loopt vast
-  de toegangspas doet het niet meer
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10 Lezen: Welke boormachine? 

OPDRACHT 10A  
Kijk naar de tekst.
Waar gaat de tekst over?
Wanneer lezen mensen dit soort teksten?

ZONDER SNOER:
ACCUBOORMACHINE

MET SNOER:
DE KLOPBOOR EN DE BOORHAMER

Accuboormachines zijn perfect voor kleine, 
allround-klusjes in en rond het huis zoals meubels 
in elkaar zetten en schilderijtjes ophangen. Omdat 
accuboormachines snoerloos zijn, zijn ze overal 
inzetbaar en zit het snoer nooit in de weg. Voor 
lastigere klussen, zoals gaten boren in beton, 
schieten accuboormachines al snel te kort.

Voor het echt zware werk zijn machines mét snoer 
aan te raden. Met de klopboormachine kun je boren 
in zacht materiaal als hout en plastic en ook in hard 
materiaal: metaal, steen en beton. Maar bij boren 
in beton moet je hard op de klopboormachine 
duwen. Voor dat soort werk kun je beter een boor-
hamer gebruiken.

Welke boormachine voor welke klus?

Tabel: welke boormachine is voor welke taak het meest geschikt  (maximale score = 5 bolletjes).

 Schroeven Boren in hout, 
metaal, plastic

Klopboren in 
baksteen, licht 
beton

Klopboren in 
graniet, beton, 
natuursteen

Accumachines
Met 1 versnelling    nvt nvt

Met 2 versnellingen      nvt nvt

Met 1 versnelling en  
klopboorfunctie

     

Met 2 versnellingen 
en  klopboorfunctie

         

Snoermachines
Met 1 versnelling      nvt nvt

Klopboor met 1 
versnelling 

       

Klopboor met 2 
versnellingen 

        

Hamerboor 
(minimaal 2kg) 

 ongeschikt        

Prijzen boormachines
Een boormachine die zowel goed kan boren als schroeven is niet goedkoop, zo tussen de € 150,- en € 225,-. 

bron: Consumentengids



IN 21 | Hij doet het niet

20

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

OPDRACHT 10C 
Bespreek de tekst samen.
Bespreek woorden die belangrijk zijn en woorden die je moeilijk vindt.

mijn aantekeningen
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Je legt eerst je eigen papier op de kopieermachine.
Je moet de tekst naar beneden leggen.
Dan druk je op het menu.
Daarna druk je op de grote knop rechtsonder.

-   Hoe warm je iets op in de oven?
-  Hoe zet je de wasmachine aan?
-  Hoe ontlucht je de verwarming?

11 Spreken: Dit moet je doen 

OPDRACHT 11A  
Soms moet je iets per telefoon aan iemand anders uitleggen.
Je kunt dan niets aanwijzen of voordoen.
Je moet alles met woorden doen.

Zo kun je uitleggen hoe je een kopie maakt:

OPDRACHT 11B
Bedenk samen welke instructie jij kan geven.
Dat kan op het werk of thuis zijn.
Welke dingen zijn belangrijk bij die instructie?
In welke volgorde vertel je ze?
Praat er samen over.
Gebruik woorden als ‘eerst’, ‘daarna’ en ‘dan’.

OPDRACHT 11C
Geef nu je instructie.
Tip: Zeg de instructie nog een keer en neem hem op met je mobiele telefoon.

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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12 Woorden: Woordenzoeker 

OPDRACHT 12 
Kijk naar de rij hieronder. 
Hoe vaak zie je het woord kapot? 

reparatiekapotklussenhamerboorbehangenkapotladderapparaatkapotelectriciteit

mijn aantekeningen
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TERUGKIJKEN 

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

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? 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.
 

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 bijvoorbeeld 
denken aan het bekijken van een folder van de bouw-
markt, gebruiksaanwijzingen bij een (nieuw) apparaat, de 
briefjes op het prikbord van de supermarkt bekijken (en er 
misschien zelf eentje ophangen), briefjes of memo’s van 
het werk laten verzamelen (of er foto’s van nemen, dat 
kan ook van memo’s die buiten of in winkels hangen). 
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, 2 en 3 zijn er geen aanwijzingen.)

IN 21 | Hij doet het niet meer
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OPDRACHT 4D
De korting geldt alleen voor de trappen met drie en zes 
treden, de extra dekkende verf en de witte plantenbakken. 
In de kleine letters staat waar geen korting op is.
Vraag de deelnemer of hij een folder van een bouwmarkt 
meeneemt naar de volgende bijeenkomst. Bekijk de folder 
samen en lees de teksten bij de foto’s. Bespreek wat de 
deelnemer zou kunnen gebruiken.

(Voor opdracht 5 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 6C
De trommel van Muisjes wasmachine draait niet meer. 
Tips: controleer de veer, de koolborstel, koop meteen een 
nieuwe. 

OPDRACHT 7A
Deze advertenties zijn te vinden op het prikbord van de 
supermarkt of worden in de bus gedaan. U kunt met de 
deelnemer kijken bij een supermarkt of ze daar ook op het 
prikbord hangen.
Het briefje hoeft niet per se vaardigheden te bevatten die 
te maken hebben met repareren of klussen. Oppas op kind 
of een huis tijdens de vakantie, het bakken van een taart: 
dat is ook mogelijk. Dit kunt u bespreken voor het schrij-
ven.

OPDRACHT 8A
De opdracht focust o.a. op het goed gebruiken van een 
inhoudsopgave.
Neem zo mogelijk een boekje mee met inhoudsopgave 
– bijvoorbeeld een boekje dat bij uw wasmachine hoort. 
Bespreek samen hoe de inhoudsopgave werkt.

OPDRACHT 9A
Deze opdracht is in een werksetting gegoten. Veel deel-
nemers hebben een baan, zoeken er een of doen vrijwilli-
gerswerk. Als dit niet voor uw deelnemer van toepassing 
is, kunt u de opdracht omvormen tot een thuissituatie. 
Schrijf zelf een kort briefje aan een huisgenoot en laat de 
deelnemer ook een dergelijk briefje schrijven (bijvoor-
beeld: de tandarts heeft gebeld, je moet morgen om 14 
uur komen; of: het pakketje in de gang is niet voor ons, 
maar voor de buren].

OPDRACHT 10A
Zoek na het bespreken van deze tekst een tekst op inter-
net (bijvoorbeeld bij de Consumentenbond of Indepen-
der) waarin producten vergeleken worden die de deelne-
mer nodig heeft. Bespreek ook hier wat de informatie zegt 
en welke informatie nuttig is voor een aankoop.

OPDRACHT 11A
Instructie geven aan iemand anders die je niet ziet is een 
cognitief veeleisende taak. Je moet de stappen in de 
goede volgorde beschrijven en de handelingen precies 
verwoorden met de juiste woorden. Neem eerst met de 
deelnemer door welk apparaat of welke handeling hij heel 
goed kent. Bijvoorbeeld een band plakken, de was doen, 
tanken, een spijker in de muur slaan. Of een handeling op 

het werk, zoals in de opdracht beschreven is. De hande-
ling moet uit meer elementen bestaan dan alleen ‘op de 
groene knop drukken’. Bespreek uit hoeveel stappen de 
handeling bestaat en laat de deelnemer proberen de in-
structie te geven. Deze spreekopdracht wordt beter door 
hem te herhalen.

OPDRACHT 12
Het antwoord is drie.

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-
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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. 


