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COLOFON

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

De Taalopdrachten zijn een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. Deze uitgave is 
ontwikkeld in samenwerking met Cinop. Verschillende partners van Taal voor het Leven 
hebben meegeholpen bij de ontwikkeling van de Taalopdrachten door ze uit te testen in de 
dagelijkse praktijk. Onze speciale dank gaat uit naar hen. 

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

Vormgeving: 7Causes & Eindeloos 
Fotografie: ruudpos.nl
 

Fijn dat u de Taalopdrachten gaat gebruiken! Wilt u meer leren over het goed afnemen van 
de Taalopdrachten? Hiervoor is een training beschikbaar. Kijkt u voor meer informatie op 
www.taalvoorhetleven.nl/taalopdrachten. Indien u (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken 
of kopiëren, werken we hier graag aan mee.  We vragen u wel dit vooraf af te stemmen met 
Stichting Lezen & Schrijven.

Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven of wilt u zo iemand helpen als 
vrijwilliger? Bel dan naar onderstaand telefoonnummer voor advies. 

 
Deze uitgave wordt gefinancierd door de Rijksoverheid.
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INLEIDING

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Voor u liggen de Taalopdrachten lezen, schrijven, luisteren en spreken voor niveau 1F, context 
Dagelijks Leven. U gebruikt de Taalopdrachten voor de intake van uw deelnemer. 
De Taalopdrachten maken het mogelijk het taalniveau van volwassen laaggeletterden in beeld te 
brengen bij de aanvang van een taaltraject. U kunt de Taalopdrachten goed toepassen als u hier 
vooraf instructies over heeft ontvangen. Meer hierover staat op 
www.taalvoorhetleven.nl/taalopdrachten.

In deze map of dit boekje treft u de volgende onderdelen aan:

Lezen 1F
Instructie bij afname
Taalopdrachten lezen
Score en Advies

Schrijven 1F
Instructie bij afname
Taalopdrachten schrijven
Score en Advies

Luisteren 1F
Instructie voor afname
Taalopdrachten luisteren versie afnemer
Taalopdrachten luisteren versie deelnemer
Score en Advies
Audiofragmenten

Gesprekken voeren 1F
Instructie voor afname
Taalopdrachten gesprekken voeren versie afnemer
Taalopdrachten gesprekken voeren versie deelnemer
Score en Advies

Algemene toelichting
De Taalopdrachten zijn uitgewerkt op de niveaus Instroom, 1F en 2F. Deze niveaus zijn gekoppeld 
aan de standaarden en eindtermen voor volwasseneneducatie. Dit raamwerk is door de overheid 
vastgesteld. 

Om te achterhalen op welk niveau de deelnemer de Taalopdrachten kan doen, voert hij eerst 
de opdrachten van de voorschatter uit. Aan de hand van de resultaten van voorschatter wordt 
duidelijk of de deelnemer de Taalopdrachten gaat doen op niveau Instroom, 1F of 2F.
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INLEIDING

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

De Taalopdrachten zijn uitgewerkt voor twee contexten: Werk en Dagelijks Leven. Voor elke 
vaardigheid bestaan verschillende taken, afhankelijk van het niveau van de opdrachten.
Voor lezen zijn er bijvoorbeeld de taken instructies lezen en informatie lezen.

De opdrachten neemt u niet in een keer af, maar in een periode van maximaal vier tot zes weken. 
De volgorde waarin u de opdrachten afneemt, is willekeurig. U verstrekt de opdracht pas aan de 
deelnemer op het moment dat hij de opdracht gaat maken. Bij voorkeur kiest u een opdracht die 
bij het thema past dat u in uw lessen behandelt. Als alle opdrachten zijn uitgevoerd, is de intake 
afgerond en kan de balans worden opgemaakt.

Toelichting per onderdeel
Takenlijst
In de takenlijst staat  een overzicht van alle Taalopdrachten voor 1F Dagelijks Leven. 
In het overzicht kunt u, nadat de deelnemer de opdrachten heeft gemaakt, aangeven of de 
opdracht is uitgevoerd op niveau 1F of niet. Het overzicht laat ook in een oogopslag zien hoeveel 
opdrachten de deelnemer heeft uitgevoerd.  

Instructie bij afname
Voordat u begint met het afnemen van de Taalopdrachten, leest u eerst de instructie die hierbij 
hoort. Voor elke vaardigheid is er een aparte instructie met specifieke aanwijzingen.

Score en Advies
Na elke serie opdrachten voor een bepaalde vaardigheid vindt u het onderdeel Score en Advies. 
Voor de Taalopdrachten voor lezen en luisteren vindt u hier de juiste antwoorden op de vragen 
en kunt u de antwoorden van uw deelnemer invullen en de score berekenen. Voor schrijven en 
spreken beoordeelt u de Taalopdrachten door het invullen van de tabellen in Score en Advies. In 
de instructies vindt u meer informatie over het invullen van het onderdeel Score en Advies. 

Audiofragmenten
De audiofragmenten die bij de luistertaken horen kunt u downloaden. Meer informatie hierover 
vindt u op www.taalvoorhetleven.nl/taalopdrachten. 
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Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

TAKENLIJST
Naam deelnemer:

lezen

Voorschatter: Een woning huren

Voorschatter: Rookmelder

Folder Waterpokken

Slaapproblemen

OP WEG NAAR 1F 1FTAAK

schrijven

Voorschatter: Briefje voor de leraar

Voorschatter: Klacht over soep

Sportkleding bestellen

Felicitatie met geboorte kind

OP WEG NAAR 1F 1FTAAK
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Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

TAKENLIJST
Naam deelnemer:

luisteren

Voorschatter: Klantenservice INB-bank

Voorschatter: Weerbericht

Geld terug bij vertraging

Gesprek bij een verloskundige

Gesprek met een zorghulp

OP WEG NAAR 1F 1FTAAK

gesprekken voeren

Voorschatter: Telefoonabonnement

Intake bij de diëtiste

Discussie over traktaties

OP WEG NAAR 1F 1FTAAK
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1F: dagelijks leven
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Instructie
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Algemene aanpak van de opdracht

• Houd de volgende algemene punten in de gaten bij het afnemen van een leesopdracht:

• Om de betrouwbaarheid van de Taalopdrachten te garanderen, mag de deelnemer de 
Taalopdrachten niet meenemen. De Taalopdrachten blijven in het bezit van de afnemer.

• Probeer zo min mogelijk te benadrukken dat het om een beoordeling gaat.

• Zorg voor een rustige omgeving zodat de deelnemer zich kan concentreren op de leestaak.

• In de tabel onderaan de volgende bladzijde ziet u bij elke opdracht staan hoeveel tijd de 
deelnemer mag gebruiken voor het maken van de opdracht. U houdt zelf in de gaten of de 
deelnemer de opdracht binnen de tijd maakt.

• Laat de deelnemer de opdracht eerst lezen. Controleer door middel van open vragen of de 
deelnemer de opdracht begrepen heeft.

• Laat de deelnemer de opdracht zelfstandig uitvoeren. Komt hij hier niet uit, dan heeft hij 
niveau 1F nog niet. U kunt hem dan desgewenst helpen met de opdracht of stoppen met de 
opdracht; in beide gevallen geldt dat de deelnemer het niveau nog niet heeft bereikt.

• Een deelnemer die niveau 1F nog niet beheerst, kan moeite hebben zich de situatie van de 
opdracht voor te stellen. Probeer de situatie voorstelbaar en herkenbaar te maken voor de 
deelnemer. Probeer te achterhalen of de situatie, zoals beschreven in de opdracht, raakvlakken 
heeft met iets wat de deelnemer zelf of in zijn omgeving heeft meegemaakt.

• Geef geen betekenissen van woorden uit de teksten.

Aanpak van de leestaak
De leestaak bestaat uit een tekst met een aantal vragen. Er zijn twee verschillende leestaken: het 
lezen van informatie en het lezen van instructie. Om welke van de twee het gaat, leest u in de 
kop van de opdracht. De volgende soorten vragen komen voor. Geef hier zo nodig een voorbeeld 
van voordat de deelnemer met de taak begint. 

Multiplechoicevragen
Bij een deelnemer die Ans heet:
Hoe heet je?
a. Maria
b. Jeanne
c. Ans

Ja/nee-vragen 
Is Ans 40 jaar?
a. Ja
b. Nee
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Instructie
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Waar/nietwaar-vragen
De titel van deze opdracht is ‘Vacature’.
a. Waar
b. Niet waar

Leg uit dat het goede antwoord altijd in de tekst te vinden is.

Gatentekst
Bij de gatentekst moet de deelnemer woorden die zijn weggelaten, terugplaatsen in de tekst. 
Geef hiervan een voorbeeld door vooraf een zin te presenteren waaruit een of meerdere 
woorden zijn weggelaten. De lege plekken in de zin zijn genummerd en de woorden zijn voorzien 
van een letter. Controleer of de deelnemer de manier van antwoorden begrepen heeft. 

Score en Advies
Op het Score en Adviesblad vindt u de juiste antwoorden op de vragen. U vergelijkt de 
antwoorden die de deelnemer heeft gegeven met de antwoorden op het blad. Hier vinkt u 
vervolgens aan welke vragen de deelnemer goed of fout heeft beantwoord. Bij elke tekst is 
aangegeven om welk soort taak het gaat (bijvoorbeeld het lezen van een instructie of van 
informatie). 

Op het Score en Adviesblad ziet u ook wat het type vragen is dat aan de deelnemer is gesteld. Er 
zijn opzoek-, begrips- en interpretatievragen. Bij opzoekvragen moet de deelnemer het antwoord 
gericht zoeken in de tekst. Bij begripsvragen gaat het erom of de lezer de boodschap van de 
tekst begrijpt. Bij interpretatievragen gaat het erom of de lezer inziet welke consequenties 
de boodschap voor hemzelf heeft. Dit onderscheid in vraagtypes maakt duidelijk waar de 
deelnemer specifiek aan kan werken bij het leren lezen.

Tot slot vindt u op het Score en Adviesblad ook een tabel met de vragen en antwoorden van 
de leestaken uit de Voorschatter. Om tot een totaalscore voor niveau 1F te komen, moet u de 
antwoorden die de deelnemer bij de Voorschatter Lezen heeft gegeven, ook invullen op het blad 
van Lezen 1F. 

Wanneer u de tabel van de leestaken uit de Voorschatter heeft ingevuld, én de tabel van de 
leestaken van de Taalopdrachten op 1F, telt u het aantal goede antwoorden op. Bij een score van 
18 punten of minder heeft de deelnemer de leestaken uitgevoerd onder niveau 1F. Bij een score 
van 19 punten of meer heeft de deelnemer de leestaken uitgevoerd op niveau 1F.
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Instructie
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Waterpokken

Slaapproblemen

20

15

10

15

10

Aardbeien plukken

Vacature onderhoudsschilder

Wat te doen bij brand?

DAGELIJKS LEVEN

TAAK TAAKtijdsindicatie
in minuten

tijdsindicatie
in minuten

WERK
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Opdrachten
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Naam deelnemer:

Waterpokken
Tekstsoort: Informatie

Lees de tekst.
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Opdrachten
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Naam deelnemer:

Lees de vragen.

Zet een cirkel om a, b of c.

1. Wie krijgen er meestal waterpokken?
a. Volwassenen
b. Kinderen en volwassenen
c. Kinderen

2. Hoe vaak krijg je waterpokken in je leven?
a. Twee keer
b. Eén keer
c. Ieder jaar opnieuw

3. Hoe wordt het waterpokkenvirus overgedragen?
a. Door hoesten en praten
b. Alleen door aanraken
c. Alleen door praten

4. Jouw kind heeft een maand geleden waterpokken gehad. 
Kan hij andere kinderen nog besmetten?

a. Ja
b. Nee

5. Waarmee begint waterpokken?
a. Met een verkoudheid
b. Met koorts
c. Met vlekjes

6. De uitslag zit over het hele lichaam.
a. Ja
b. Nee

7. Hoe lang duurt het voordat de korstjes verdwijnen?
a. Minder dan tien dagen
b. Tien dagen
c. Drie weken

8. Hoe groot is de kans dat je buurvrouw van 35 jaar waterpokken heeft 
gehad?

a. Groot
b. Klein
c. Heel erg klein
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Opdrachten
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Naam deelnemer:

In de tekst zijn zes woorden weggelaten. Op welke plaats moeten de woorden staan?
Lees de tekst. Schrijf de letter van het goede woord achter het cijfer op de stippellijn.

a. als    b. om    c. zoek    d. vermoeid    f. komen    e. slaapprobleem

Iedereen ligt weleens een nachtje wakker, maar er is pas sprake van 
een echt 1............. als je zowat elke nacht wakker ligt. Overdag ben je 
moe en je bent blij 2............. je ’s avonds in je bed ligt, maar dan begint 
het. Je ligt te woelen en te draaien en je kunt niet in slaap 3............. .

Er zijn een paar dingen die je kunt doen 4............. een goede nachtrust 
te bevorderen. Op de eerste plaats moet je zorgen dat je overdag 
genoeg beweegt zodat je lichaam ook 5............. is als je naar bed gaat. 
Drink daarnaast niet te veel alcohol: je valt dan wel snel in slaap maar 
je wordt ook weer snel wakker! Koffie is ook niet bevorderlijk voor 
een goede slaap.

Houd je je aan deze regels en blijf je slecht slapen, 6............. dan je 
huisarts eens op.
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Score & Advies
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Naam deelnemer:

Zet per antwoord een kruisje in de witte vakjes goed of fout. 
Er zijn drie soorten vragen: opzoek-, begrips- en interpretatievragen. Bovenaan de kolom ziet u 
om welk soort vraag het gaat. Tel de goede antwoorden per vraagsoort op en schrijf in de laatste 
rij het totaal aantal goede antwoorden.

Vul hier de antwoorden van Voorschatter-Dagelijks leven in.
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TAAK VRAAGSOORTOPDRACHT

Een woning huren

vraag

1

2

3

4

5

Rookmelder

1

2

3

4

5

Informatie

antwoord

c

a

a

c

a

Instructie

a

a

a

b

a

goed   foutgoed   foutgoed   fout

Interpretatie

Interpretatie

Begrip

Begrip

Opzoek

Opzoek

Aantal goede antwoorden per vraagsoort
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Score & Advies
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Naam deelnemer:

TAAK VRAAGSOORTOPDRACHT

Waterpokken

vraag

1

2

3

4

5

6

7

8

Slaapproblemen

1

2

3

4

5

6

Instructie

antwoord

c

b

a

b

a

a

b

a

Overleg

e

a

f

b

d

c

goed   foutgoed   foutgoed   fout

Interpretatie

Interpretatie

Begrip

Begrip

Opzoek

Opzoek

Aantal goede antwoorden per vraagsoort

Totaal aantal goede antwoorden (inclusief de antwoorden van de Voorschatter)
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Score & Advies
LEZEN

Taalopdrachten - Intake
1F: dagelijks leven

Naam deelnemer:

Bij een score van 18 of minder heeft de deelnemer de taak uitgevoerd onder 1F.

Bij een score van 19 of meer heeft de deelnemer de taak uitgevoerd op 1F.

Advies voor vervolgtraject
U kunt uit het formulier aflezen waar de problemen zitten en een gericht advies geven voor het 
vervolgtraject. Gebruik voor het aflezen ook de Voorschatter Lezen 1F.

1. Kijk eerst of er verschil is in de uitvoering van de taken: instructie versus 
informatie.

• Zijn er veel fouten gemaakt in de informatietaken? Leg dan in vervolgtraject het accent op 
informatietaken: nieuwsberichten, memo’s en dergelijke.

• Zijn er veel fouten gemaakt in de instructietaken? Leg dan in vervolgtraject het accent op 
instructietaken: gebruiksaanwijzingen, handleidingen en dergelijke.

2. Kijk nu naar de kenmerken van de taakuitvoering. Deze geven informatie 
over de aanpak van de leestaak1.

• Zijn opzoekvragen verkeerd beantwoord? Oefen dan met het opzoeken van antwoorden op 
vragen in de tekst.

• Zijn begripsvragen verkeerd beantwoord? Help de deelnemer dan met het leren begrijpen van 
teksten.

• Zijn interpretatievragen verkeerd beantwoord? Help de deelnemer dan om het verband te 
leggen tussen wat hij leest en zijn eigen situatie. 

1 Kijk voor instructies voor begeleiding bij het leren lezen in de Instructiekaarten voor taalvrijwilligers en in de informatie 
uit de Basistraining van Taal voor het Leven. U vindt deze op www.taalvoorhetleven.nl/instructiekaarten en 
www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/basistraining.
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