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Verantwoording  
De leerinhoud in dit basiswerkboek is gebaseerd op Nederlands in het kader van 
leren, loopbaan en burgerschap’, van het dossier april 2007. 
Het niveau is gebaseerd op de Europese richtlijnen beheersingsniveau talen B2. 
 
De beheersing van de Nederlandse taal is een elementaire vaardigheid om als burger 
in de samenleving te kunnen functioneren en om door te kunnen stromen naar 
vervolgopleidingen. Daarom wordt vanaf 2007‐2008 van alle deelnemers die starten 
met experimentele opleidingen vereist dat zij een basisniveau Nederlands beheersen 
op het moment van afronding van hun opleiding.  
Bij het vaststellen van de eisen aan de beheersing van de Nederlandse taal is het 
referentiedocument Talen in de kwalificatieprofielen (herziene versie, februari 2007) 
uitgangspunt geweest.  
Onafhankelijk van de eisen aan beheersing van het Nederlands die zijn opgesteld 
vanuit de vereisten van het beroep, zijn in dit document de taalcompetentieprofielen 
opgesteld voor leren, loopbaan en burgerschap. Hierbij is vooral gekeken naar wat 
iemand nodig heeft en wat van iemand verwacht mag worden in het maatschappelijk 
functioneren in het algemeen én specifiek voor de vervolgopleiding(en) waartoe de 
kwalificatie recht op toegang geeft. Taalvaardigheid heeft immers een sterke relatie 
met de cognitieve ontwikkeling en het leren leren. Een onderscheid tussen taal voor 
leren, taal voor loopbaan en taal voor burgerschap wordt onnodig en onwenselijk 
geacht omdat taal alle domeinen bestrijkt.  
 
Minimaal te bereiken niveau voor MBO op niveau 4:  
Luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven : niveau B2 
Bij het vaststellen van de minimaal te bereiken niveaus hebben de volgende 
ijkpunten en overwegingen een rol gespeeld:  
• Het voorkómen van uitstroom van laaggeletterden in onze samenleving vanuit het 
reguliere onderwijs. Het gehele A‐niveau beschrijft de taalvaardigheid van een 
afhankelijke taalgebruiker. Wat lezen en schrijven betreft kunnen we dit bestempelen 
als laaggeletterd.  
• Een startkwalificatie (niveau 2) moet dus een onafhankelijke, geletterde 
taalgebruiker beschrijven en moet dus op B1 gepositioneerd worden voor alle 
vaardigheden. Niveau 1 mag daar, wat betreft de productieve vaardigheden, dus nog 
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iets onder zitten. Wat lezen en luisteren betreft moet dit op niveau 1 echter B1 zijn 
omdat iemand anders het Nederlandse onderwijs gewoonweg niet kan volgen.  
• Het Inburgeringsexamen Binnenland voor immigranten eist een taalniveau op A2 
voor alle vaardigheden. Dit is een minimaal niveau van redzaamheid. Een 
gekwalificeerde mbo‐er moet daar boven uit stijgen.  
• Het Staatsexamen NT2 (I) ligt ongeveer op niveaus B1 en geeft recht tot toegang tot 
het mbo. De uitstroom van de niveaus 3 en 4 moeten daar dan boven uit stijgen. Het 
Staatsexamen NT2 (II) ligt ongeveer op niveau B2 en geeft recht tot toegang tot het 
HBO. Daarom moet de uitstroom van niveau 4 ook minimaal B2 zijn.  
• Bij de doorstroom naar het hbo is taalvaardigheid Nederlands te vaak een 
struikelblok. Voor Lezen en Luisteren zou een C1 niveau wenselijk zijn. C1 is echter 
een zeer groot gebied dat ook reikt buiten het eigen vakgebied. Daarom is ervoor 
gekozen om C1 niet als uitstroomniveau te eisen, maar bij B2 te blijven. Voor het 
eigen vakgebied kan het echter zeker noodzakelijk zijn. Dit zou dan tot uitdrukking 
moeten komen in het niveau dat is vastgelegd vanuit de eisen van het beroep.  
• In de tussenliggende niveaus is gekeken hoe een doorlopende leerlijn Nederlands 
kan worden vormgegeven, waarbij er van uit is gegaan dat de ontwikkeling van de 
receptieve vaardigheden (Lezen en Luisteren) altijd voorloopt op (en voorwaardelijk 
is voor) de ontwikkeling van de productieve vaardigheden. Het in ontwikkeling 
zijnde nieuwe beschrijvingskader Nederlands zal handvatten bieden voor het 
ontwerp van een dergelijke leerlijn.  
 
Matrix Burgerschapscompetenties 

 
Kerntaak Competenties H1 H2 H3 H4 H5 H6 
1. Benoemt zijn eigen 
ontwikkeling en gebruikt 
middelen en wegen om daarbij 
passende leerdoelen te 
bereiken. 

    
 
 

   

Werkproces        
1.1. Benoemt leerdoelen voor 
de eigen ontwikkeling. 
 

J. Formuleren en rapporteren 
M. Analyseren 
N. Onderzoeken 
W. Gedrevenheid en ambitie tonen 

x x x  x  

1.2 Inventariseert geschikte 
manieren van leren. 

N. Onderzoeken 
O. Creëren en innoveren 

 x x    

1.3 Kiest bij de situatie en bij 
zichzelf passende manieren van 
leren. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
M. Analyseren 
O. Creëren en innoveren 

   
x 

   
X 

1.4 Plant zijn eigen leerproces 
en voert het uit. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
Q. Plannen en organiseren 

   
x 

   

1.5 Evalueert de gekozen 
manier van leren. 

M. Analyseren 
P. Leren 

   
x 

   

Kerntaak        
2. Stuurt de eigen loopbaan        
Werkproces        
2.1 Reflecteert op eigen 
kwaliteiten en motieven 

D. Aandacht en begrip tonen  
G. Relaties bouwen en netwerken 
M. Analyseren 

     
x 
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N. Onderzoeken 
2.2 Onderzoekt welk werk er is 
en wat bij hem past. 

D. Aandacht en begrip tonen  
G. Relaties bouwen en netwerken 
M. Analyseren 
N. Onderzoeken 

   
x 

 
 

 
x 

 

2.3 Stuurt de eigen loopbaan en 
onderneemt acties die daarbij 
nodig zijn. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
G. Relaties bouwen en netwerken 
N. Onderzoeken 
U. Omgaan met verandering en 
aanpassen 
W. Gedrevenheid en ambitie tonen 

    
 

 
x 

 

Kerntaak        
3. Participeert in het politieke 
domein, in besluitvorming en 
beleidsbeïnvloeding 

    
 

   

Werkproces        
3.1 Oriënteert zich op 
onderwerpen waarover 
politieke besluiten genomen 
worden. 

M. Analyseren 
N. Onderzoeken 
 

   
x 

  
 

 

3.2 Vormt een eigen mening. A. Beslissen en activiteiten initiëren 
M. Analyseren 

     x 

3.3 Onderneemt acties naar 
aanleiding van gemaakte keuzen. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
H. Overtuigen en beïnvloeden 
T. Instructies en procedures opvolgen 

     
x 

 
x 

Kerntaak        
4. Functioneert als werknemer 
in een arbeidsorganisatie 

       

Werkproces        
4.1 Gedraagt zich als 
werknemer bij het uitvoeren 
van het werk. 

F. Ethisch en integer handelen 
P. Leren 
S. Kwaliteit leveren 
T. Instructies en procedures opvolgen 
U. Omgaan met verandering en 
aanpassen 
V. Met druk en tegenslag omgaan 

 
x 

 
x 

  
x 

  

4.2  Maakt gebruik van 
werknemersrechten. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
E. Samenwerken en overleggen 
H. Overtuigen en beïnvloeden 
N. Onderzoeken 
T. Instructies en procedures opvolgen 

 
x 

   
x 

  
x 

4.3 Stelt zich collegiaal op. E. Samenwerken en overleggen 
F. Ethisch en integer handelen 

  x  x  

Kerntaak        
5. Functioneert als kritisch 
consument 

       

Werkproces        
5.1 Oriënteert zich op 
consumentenmarkt en houdt 
rekening met eigen wensen en 
mogelijkheden. 

E. Samenwerken en overleggen 
J. Formuleren en rapporteren 
M. Analyseren 
N. Onderzoeken 
P. Leren 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

  

5.2 Onderneemt acties om 
producten en diensten aan te 
schaffen. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
H. Overtuigen en beïnvloeden 
N. Onderzoeken 
T. Instructies en procedures opvolgen 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Kerntaak        
6: Deelnemen in allerlei sociale 
verbanden en respectvol ge-
bruiken van de openbare ruimte 

       

3



Werkproces        
6.1 Neemt deel in diverse 
sociale verbanden en leeft in de 
openbare ruimte.  

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
D. Aandacht en begrip tonen  
E. Samenwerken en overleggen 
F. Ethisch en integer handelen 
N. Onderzoeken 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

6.2 Voert activiteiten uit voor 
de leefbaarheid van zijn sociale 
omgeving. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
E. Samenwerken en overleggen 
Q. Plannen en organiseren 
T. Instructies en procedures opvolgen 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Kerntaak        
7: Zorgt voor de eigen 
gezondheid (vitaal burgerschap) 

       

Werkproces        
7.1 Zoekt informatie over een 
gezonde leefwijze. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
M. Analyseren 
N. Onderzoeken 

   
x 

 
x 

  
x 

7.2 Beslist op basis van 
informatie en handelt ernaar. 

A. Beslissen en activiteiten initiëren 
F. Ethisch en integer handelen 
L. Materialen en middelen inzetten 

   
x 

   

7.3Onderneemt activiteiten om 
de gezondheid te bevorderen. 

E. Samenwerken en overleggen 
K. Vakdeskundigheid toepassen 
L. Materialen en middelen inzetten 
T. Instructies en procedures opvolgen 

      
x 

 
 
Opzet van het boek 
Het boek is in de eerste plaats een werkboek en naslagwerk. Cursisten kunnen er 
individueel mee aan de slag. Er zijn ook opdrachten die in groepjes moeten worden 
gemaakt, zoals bijvoorbeeld bij het vergaderen. 
Het boek is opgebouwd uit 6 hoofdstukken: 
Hoofdstuk 1: Spelling en grammatica van werkwoord en zelfstandig naamwoord 
Hoofdstuk 2: Gaat over stijl of geen stijl 
Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk komen alle aspecten van informatie vragen en 
informatie geven aan de orde; zowel mondeling als schriftelijk. 
Hoofdstuk 4: Behandelt de zakelijke correspondentie 
Hoofdstuk 5: Behandelt uitgebreid de sollicitatieprocedure 
Hoofdstuk 6: Is gewijd aan het vergaderen, m.n. in de praktijksituatie. 
 
 
Instaptoets 
Voordat u met het boek gaat werken is het mogelijk een klassikale spellingstoets af te 
nemen. Deze toets zou als dictee gegeven kunnen worden. Het voordeel hiervan is 
dat u een goed beeld krijgt van de taalvaardigheid van de leerlingen, voor zover het 
de spelling en de grammatica betreft: luisteren ze goed, kennen ze de spellingsregels, 
kunnen ze de regels ook toepassen, gebruiken ze hoofdletters op de juiste wijze?U 
kunt natuurlijk ook een toets als invuloefening geven. In beide gevallen moeten de 
resultaten worden nagekeken. N.a.v. de resultaten moeten de leerlingen daarna wel 
of niet de lessen spelling volgen. Ook zou voor cursisten een extra oefenuur kunnen 
worden ingelast. 
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1. Vandaag ben ik voor het eerst naar mijn nieuwe school gefietst. 
2. Raad eens wie er ook op deze opleiding zit? 
3. Janneke Dingemans, het meisje dat vorig jaar de Miss Amsterdam verkiezing 

won. 
4. We zijn deze week met de introductiedagen begonnen. 
5. Eerst luisterden we in de aula naar een toespraak van de directeur. 
6. Daarna werden we in groepen ingedeeld en leerden we onze klasgenoten 

kennen. 
7. Het lijkt me wel een leuke groep, zo op het eerste gezicht. 
8. Je wordt op zo’n eerste dag wel van het kastje naar de muur gestuurd: je moet 

je boeken en je rooster halen, er is een kennismakingsspel georganiseerd en je 
moet ook nog de juiste lokalen weten te vinden. 

9. Dat kennismakingsspel werd trouwens wel een grote chaos omdat de meiden 
die elkaar al kenden van hun vorige school steeds zaten te kletsen en te 
giechelen. 

10. Om elkaar beter te leren kennen werden we in groepjes van vier personen 
verdeeld, waarna we via allerlei opdrachten elkaar en het schoolgebouw beter 
moesten leren kennen. 

11. Behalve theorielokalen voor bijvoorbeeld  Nederlands zijn er ook 
praktijklokalen, zoals:  het laboratorium, het recepteerlokaal, het 
verpleegkundelokaal, een dispenseerlokaal, een computerlokaal en ook een 
open leercentrum.   

12. In het open leercentrum staan wel veertig computers en heel veel 
naslagwerken; je kunt er goed terecht om verslagen te maken of om een toets 
voor te bereiden. 

13. Dit jaar gaan we ook al op stage. Ik kan me mezelf nog helemaal niet 
voorstellen als stagiaire in een praktijk. 

14. Om twaalf uur was het  pauze en konden we onze meegebrachte 
boterhammen opeten. 

15. Als ik geweten had dat er zo’n goede kantine was, had ik me de moeite van 
het  smeren van mijn boterhammen  kunnen sparen. 

16. Je kunt hier werkelijk van alles krijgen: broodjes met van alles erop, fruit, 
melk, yoghurt, maar ook patates frites en kroketten en zo. Lekker ongezond! 

17. ’s Middags gingen we met elkaar naar het sportpark, waar we wedstrijdjes 
deden.  Ik vond er niet veel aan, maar ja je kunt zo’n eerste dag niet al meteen 
spijbelen. 

18. Morgen beginnen de lessen.; we worden meteen in het diepe gegooid want we 
beginnen direct al met een praktijkvak. 

19. Ik heb me een hele gave agenda en rugzak aangeschaft; helemaal te gek joh! 
20. Met mijn nieuw aangeschafte spulletjes ga ik welgemoed aan deze nieuwe 

opleiding beginnen. 
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Invuloefening 
 
1. Hij  wen—e zich tot de baliemedewerkster voor meer informatie. 
2. Toen de dijken braken, vluch—en de dorpsbewoners. 
3. Zij rij—tegenwoordig op een scooter. 
4. Mijn zusje heeft me overhoor‐‐, zodat ik met een gerust gevoel aan de toets 

begin. 
5. Ik heb me voor deze cursus aangemel‐‐. 
6. Op de polderbaan lan—elke 5 minuten wel een vliegtuig. 
7. Wij plan—en gisteren wel 100 bollen in onze tuin. 
8. Wij zijn vorig jaar verhuis—naar deze Vinexwijk. 
9. De dokter vermoe—dat een operatie onvermijdelijk zal zijn. 
10. Wij moesten gisteren eerst onze verplich—e oefeningen afwerken. 
11. Ik heb die aangebran‐‐‐aardappels maar weggegooi‐‐. 
12. De nieuwe zalf verzach‐‐‐ de pijn een beetje. 
13. Ik heb veel te lang in de zon gelegen, daardoor is mijn rug helemaal verbran‐‐. 
14. De doktersassistente en‐‐‐e de oude dame in tegen influenza. 
15. Mijn rijbewijs moet dit jaar worden verleng‐‐. 
16. De ambulancewagen spoe—zich naar de plaats van het ongeval. 
17. Al die verlich—etalages voor de feestdagen geven de stad een feestelijke 

aanblik. 
18. Toen ik thuiskwam, verras‐‐‐mijn moeder me met een nieuwe trui. 
19. Hou—die deur eens open voor die oude heer. 
20. Zij herstel—voorspoedig na die zware operatie.. 
21. In de branden—zon trokken zij door de woestijn. 
22. Je overtuig—me toch niet ; ik ga gewoon door met roken. 
23. Toen de voetballer weer protesteer—tegen de scheidsrechter, gelas—hij hem 

het veld te verlaten. 
24. Zij rus—e niet voordat het hele karwei af was. 
25. Waarom beantwoor—je mijn vraag niet? 
 
 
 Extra opdrachten bij het boek 
 
OPDR.1: De puzzle   
 
 Zal ik je de berg op du       W  en? 

      Kom je                                    E  ten? 
      Schreeuw niet zo, ik kan je hier   ho  R  en! 
      Je moet je eten altijd goed    K  auwen. 
      Wat kun jij schreeu      W  en als een mager speenvarken 
 Zal ik de deur even voor U    O  penen? 
 J e moet niet zo snel over iemand   O  ordelen. 
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 Kun jij even info        R  meren wat die reis gaat kosten? 
Je kunt wel ra        D  en waar ik naartoe wil. 
 
OPDR.2. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf zinnetjes maken, terwijl ze de 
werkwoorden uit opdr.1 vervoegen. Voorbeeld: 
Duwen:   Ik duw de boodschappenkar 
    Jij duwt de kinderwagen 
    Hij/zij duwt hem in het water 
    Wij duwen de slee 
    Jullie duwen de deur dicht 
    Zij duwen de auto. 
Het spreekt vanzelf dat deze oefening alleen door leerlingen gemaakt hoeft te 
worden die moeite met de vervoegingen hebben. 
 
OPDR.3. Onderstreep in het volgende stukje tekst de persoonsvormen met rood en 
de onderwerpen met zwart.  
In dit geval zijn de onderwerpen cursief gedrukt en de persoonsvormen 
onderstreept. 
 
Vorige week woensdag ging ik met de fiets naar de stad. Ik wilde eens kijken of er al 
leuke voorjaars‐ en zomerkleren te koop waren. Omdat het nog behoorlijk fris was, zette 
ik een muts op en deed ik mijn wanten aan. Toen ik wegging scheen de zon nog zo´n 
beetje, maar toen ik op een open stuk reed, begon het me toch te waaien! Even later 
zat ik midden in een sneeuwstorm. Ik vraag je: een sneeuwstorm eind april? Dat is 
toch niet normaal! Toen ik vooruit bibberde op mijn fietsje, moest ik ineens aan de 
waarschuwende woorden van mijn moeder denken: `Aprilletje zoet, draagt nog wel 
eens een witte hoed.` Nou die hoed had ik letterlijk: mijn hele muts was wit van de 
sneeuw.  
 
OPDR.4. 
1 en 2 zijn gegeven als voorbeeld. 
3   vragen  vroeg    gevraagd 
4.  denken  dacht    gedacht 
5.  vallen   viel    gevallen 
6.  kopen   kocht    gekocht 
7.  schrijven  schreef   geschreven 
8.  slijpen   sleep    geslepen 
9.  komen  kwam   gekomen   
10.  houden  hield    gehouden 
 
OPDR.5: verschilt per individu 
 
OPDR.6. Is individueel; de docent kan het resultaat laten voorlezen of innemen, 
nakijken en later bespreken. 
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OPDR.7. Ook hier kunnen de zinnetjes weer variëren; belangrijk is dat de voltooid 
deelwoorden goed worden gespeld. Bij de laatste twee ( onderzoeken en 
voorbereiden) kunnen  de hulpwerkwoorden hebben en zijn worden gebruikt. 
 
OPDR.8.  Voor degenen die zelf geen artikeltje konden vinden, kan de docent 
uiteraard zelf een artikeltje aanreiken.  
Na opdracht 8 wordt nog eens extra aandacht besteed aan de werkwoorden: hebben 
en zijn als zelfstandig werkwoord; de werkwoorden kunnen en kennen en liggen en 
leggen. 
OPDR.9  
 
1. In onze straat worden vier nieuwe huizen gebouwd. 
2. De taart van de banketbakker was nog helemaal bevroren.  
3. Ik heb voor de voorstelling van vanavond twee kaartjes besproken. 
4. Ik heb gisteren een pan met erwtensoep gekookt. 
5. Sorry, maar je hebt je tijd verpraat. 
6. De school is in het weekend helemaal afgebrand. 
7. Deze maat truien is helemaal uitverkocht. 
8. Kijk nou eens, je hebt mijn hele trui verprutst. 
9. De disco is vanaf morgen gesloten. 
10. Ik heb deze week zes uur overgewerkt 
 
Mogelijke zinnen met voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord gebruikt: 
 
1. De gebouwde huizen zullen worden verhuurd. 
2. De besproken kaartjes liggen bij de kassa. 
3. De bevroren taart stond op het aanrecht. 
4. De verprate tijd moet je straks inhalen. 
5. De gekookte soep was heel lekker. 
6. De afgebrande school wordt weer herbouwd. 
7. De uitverkochte maat truien kun je nabestellen. 
8. De verprutste trui kan wel in de voddenzak. 
9. In de gesloten disco komt een bioscoop. 
10. De overgewerkte uren zullen worden uitbetaald. 
 
OPDR.10: Bespreken in de klas. De docent kan natuurlijk voor de zekerheid zelf 
ook fouten verzamelen.  
 
 
EXTRA OEFENING SPELLING WERKWOORDEN. 
 
1. Ik had geen prijs gekregen, maar ik troos‐‐‐e me met de gedachte dat ik een 

volgende keer meer succes zou hebben. 
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2. Als jouw oom aan het woord is wei—  hij zo over die kwestie uit, dat je je 
geduld bijna verlies‐‐.  

3. Toen de elektrische stroom in New York uitviel, werden veel winkels 
geplunder‐‐. 

4. Met zijn voorkomende manieren verover— hij alle meisjesharten. 
5. Het is niet waar, dat de vakantie verleng—wor‐‐‐. 
6. Wie verpleeg— je vader, nu je zus getrouw— is en in een andere stad woon‐‐? 
7. Poes zat onder de struiken en bespie‐‐‐e  de vogeltjes. 
8. Nadat de banketbakker het deeg heeft geknee‐‐‐, sprei‐‐‐ hij het op een bakblik 

uit. 
9. Hoewel hij niet uitmun‐‐‐e door een groot verstand, wist hij door zijn ijver 

toch veel te bereiken. 
10. Mijn neef heeft zich gisteren verloof— met een zus van mijn vriendin. 
11. Het spreekwoord zegt: “Wie zich verhef— zal verneder—worden.” 
12. Toen ik haar vroeg waar ze geweest was, antwoor‐‐‐e  ze niet. 
13. De toestand van de zieke is minder goed, hij heeft zich te veel vermoei‐‐‐. 
14. In de maand december liggen de winkels vol met speelgoed, waarmee men de 

kinderen verblij‐‐‐. 
15. Het is algemeen beken‐‐, dat die jongen haar jas heeft verniel‐‐‐. 
16. Toen de storm zo hevig woe‐‐‐e, toch‐‐‐e  het vreselijk in de kamer. 
17. De rechter heeft verklaar‐‐‐, dat de verdachte onschuldig is. 
18. Men veronderstel‐‐‐ dat de inbreker door de achterdeur naar binnen is 

gekomen. 
19. Het bevreem‐‐‐e mij dat hij gisteren niet kwam. 
20. Ik heb er al jaren naar verlang—  eens een reis naar Indonesië te maken. 
21. Hij verbeel‐‐‐zich dat hij een groot artiest is! 
22. Je moet je woord houden en doen wat je hebt beloof‐‐‐ . 
23. Toen bleek dat de treinen niet meer reden, trach‐‐‐en  we een taxi te vinden. 
24. De eerste hulp werd verleen— door een toevallig aanwezige arts. 
25. De verkoopster ontvreem‐‐‐e  een groot bedrag uit de kassa. 
26. Sommige mensen hebben in de platenindustrie kapitalen verdien‐‐‐. 
27. De eekhoorn vergaar— in de zomer zijn voorraden voor de winter. 
28. Toen we de marathon hadden gelopen, versmach‐‐‐‐en we van de dorst. 
29. De dokter vermoe‐‐‐‐ dat hij van  een operatie behoorlijk zal opknappen. 
30. De opstand werd verijdel‐‐‐ door het snelle optreden van de ME. 
31. Vandaag  worden de aangepas‐‐e werktijden bekend gemaakt. 
32. Heb jij je kamer al gestofzuig‐‐? 
33. De voorgeprogrammeer‐‐‐e opdrachten kunnen makkelijk worden ingevul‐‐. 
34. De plastisch chirurg hech‐‐‐‐e de wond. 
35. Voor mijn verjaardagsfeest heb ik dertig personen uitgenodig‐‐. 
36. De dief verpats‐‐e de sieraden die hij gisteren gestolen had. 
37. De politie betrap‐‐e de fietsendief gisteren op heterdaad. 
38. Omdat ik vandaag helemaal geen zin in koken heb, heb ik een pizza bestel‐‐. 
39. Deze week heb ik elke dag  gefitnes‐‐. 
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40. De arts werd zeer gewaar‐‐‐  voor zijn kundig advies. 
41. Heb je je gezicht wel goed ingesmeer— met zonnebrandolie? 
42. De kok van het restaurant berei‐‐‐‐e ons een heerlijk diner. 
43. De reiger heeft de vis in één hap opgeslok‐‐. 
44. Ik beste‐‐‐e gisteren geen aandacht aan zijn probleem. 
45. Hou‐‐ nu toch eens op met dat gemekker, je hebt nu lang genoeg gezeur‐‐‐‐ 
46. Zij (enk.) vervoeg‐‐‐  zich vandaag bij het gerechtshof. 
47. Deze oorlog heeft al veel slachtoffers geëi‐‐. 
48. Aan de vrouw werd de geëis‐‐‐‐e alimentatie toegekend. 
49. In deze praktijk wor‐‐‐ volgens vastgestelde protocollen gewerkt. 
50. De hond rac‐‐‐e  achter de kat aan die door de tuin liep. 
 
 

HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD. 
Opdr.11 
 
stethoscopen   hartkamers      laboratoria      sterilisators   hamertenen 
tandpasta’s  sondes        pincetten       implantaten  loodschorten 
mortieren  Kombiroms      reisadviezen     protocollen  bijsluiters 
meniscussen simulators      categorieën       luizen    pipetten 
wiggen    cofferdammen      röntgenfoto’s   afspraken             
mondhygiënistes 
emulsies  crĕmes        dispensers      inhalers             aspirines 
 
 
Opdr. 12 
Consumentengids    patiëntenbijsluiter    bloedingstijd 
Uitgangspunt    geneesmiddelentest   apothekersdrop 
Gezondheidszorg    sponsorbeleid    kamillethee 
assistentenbijeenkomst  gebitselement    arbeidsomstandigheden 
Kostenbeheersing    schoonheidsspecialist  nascholingsactiviteit 
Ladenkast      houdbaarheidsdatum  
 
 
Opdr. 13 
 
Hebt U dat nou ook? Vorige week moest ik voor mijn halfjaarlijkse controle naar de 
tandarts in ’s Hertogenbosch. Nou heb ik een hele aardige tandarts hoor, maar die 
man praat zoveel! Hebt U dat nou ook: je komt binnen, geeft hem een hand. Hij geeft 
je een naar rubber ruikende hand. Zijn ogen glinsteren achter zijn brillenglazen; 
volgens mij verheugt hij zich al op het slagveld dat hij hoopt aan te treffen. Achter 
zijn mondkapje mompelt hij iets van “welkom.” Zijn assistente rommelt wat in de 
hoek. Ik ga zitten, zak meteen een meter naar beneden en val naar achteren. Mijn 
hoofd ligt lager dan mijn benen. Er wordt een sterk licht op mijn hoofd gericht: een 

10



echt spotlight. Braaf doe ik mijn mond haast automatisch open. “Hoe gaat het met U? 
Lang niet gezien”, zegt de tandarts. Ik kan natuurlijk helemaal niets zeggen. Hij 
wurmt wat met zijn sonde tussen mijn tanden en kiezen. Ha, daar heeft hij beet! 
“Rechtsonder mesiaal”, of zoiets, bromt hij naar de assistente.Meteen grijpt hij naar 
zijn speelgoedje: de boor. “Ïiiieeeng, iiieeeng,”snerpt het in mijn mond. Ondertussen 
vraagt hij of ik dit jaar ook weer naar Italië ga. Snapt hij niet dat dit zo niet werkt? 
Nadat het boren is verstomd, kan ik eindelijk zeggen: “Met mij gaat het nu gelukkig 
weer prima en ja, ik ga dit jaar fijn weer naar Toscane.”  
 
HOOFDSTUK 2 Stijl of geen stjl; dat is de vraag! 
 
Opdr.14 
A: Ik heb haar opgebeld , toen ik hoorde dat ze ziek was. Of: Toen ik hoorde…….. 
B. U hebt mij op 14 maart jl. opgebeld met de mededeling, dat uw verwarming nog 
steeds niet in orde is na onze laatste reparatie. Hierdoor lekt er nog steeds water uit 
de radiator en moet u elke dag water bijvullen. Dit vindt u erg lastig, wat wij ook wel 
kunnen begrijpen. Daarom zullen wij op 22 maart tussen 9.00 en 12.00 uur 
langskomen om het mankement te verhelpen.  
 
Opdr.15. 

1. Toen ik aan de balie net een recept stond te controleren, kwam er een 
mevrouw binnen met een vraag over aambeien. 

2. Ze legde de instrumenten in de kast nadat ze gesteriliseerd waren. 
3. Men stelde vast dat tandsteenafzetting altijd wordt voorafgegaan door plaque. 

Deze plaque bestaat uit brushiet, calciumfosfaat en hydroxylapatietal. Zij is in 
feite niets minder dan een gemineraliseerde plaque al dan niet bedekt met een 
laagje micro‐organismen 

4. Nu ik u toch zie,:kunt u mij zeggen of de uitslag van de zwangerschapstest 
positief is?  
U vindt het toch niet erg hè, dat ik u zomaar aanspreek, maar ik denk er nu 
net even aan. 

      5.  Terwijl ze volledig in de war was, bracht ze de recepten in de computer. 
      6.  De bus bracht de kinderen naar huis die luid aan het zingen waren. 
 
Opdr.16 

1. De hele stapel dozen stond in de gang en we moesten ze opruimen. 
2. Zij heeft het recept afgeleverd en is daarna naar huis gegaan. 
3. Een recordaantal mensen wil van het roken af. 
4. Oudere mensen gebruiken vaak veel medicijnen, maar zij vergeten  dikwijls ze 

ook op tijd in te nemen. 
5.  Een doos pleisters werd afgeleverd door OPG. 
6.  Voordat hij dit  medicijn gebruikte had hij nooit ergens last van, zei hij. 
7. Er heerst griep, de omzet in paracetamol is groter dan een maand geleden. 
8. Ik werk anders dan zij, want ik ben linkshandig. 
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9. Zij voelt zich wel thuis in die praktijk, maar de stress tijdens het spreekuur 
vindt zij niet zo prettig. 

10. Het meisje dat aan de balie staat, is mijn achternicht. 
11. In de bijsluiter komen kleurgebruik, lettertype, regellengte  en – afstand, de 

leesbaarheid  ten goede.   
12. Ik ben verkouden, en  heb daarom vandaag niet de vogels gevoerd. 
13. Gisteren zongen we die hit nog, maar vandaag vinden we er niets meer aan. 
14. Hij is net zo groot als ik (ben ) 
15. Zij volgt de opleiding, en gaat volgende week op stage; maar moet er wel ver 

voor reizen. 
16. Volgens zijn collega’s was Van Rooy iemand die niets van anderen wilde 

aannemen,    
Was hij eigenwijs en kon het werk gewoon niet aan. 

17. Na het incident probeerde het drietal weg te rijden, terwijl een grote groep 
jeugd ze probeerden  tegen te houden en vervolgens achtervolgden naar de 
Karl Marxstraat. 

18. Enertel en Versatel verwierven vorige week de beschikbare WLL‐licenties 
(WLL=Wireless Local Loop) 

19. Bezuinigingen doen nu eenmaal pijn! 
20. Er werden wapens en drugs gevonden en er werd opgetreden tegen 

beledigingen en het niet opvolgen van bevelen. 
 
Opdr.17 

1. Hoe komt het toch dat ik zo verkouden ben? Dat komt doordat je vriend je 
heeft aangestoken. (oorzaak/gevolg) 

2. José omdat je dit verband nu weer verkeerd hebt aangelegd, moet je nog maar 
eens extra oefenen.( reden) 

3. De leraar gaf hun het cijfer voor het proefwerk. (meew.vw.) 
4. Waarom moet ik dit medicijn persé voor het eten innemen? Omdat het zo 

beter wordt opgenomen in de maag. (reden) 
5. Zij zeiden tegen mij, dat ze wat later zouden komen. (ond.) 
6. De uiterste verkoopdatum van dit medicijn is verlopen, daarom geef ik je een 

ander middel mee. (reden) 
7. Ik heb gisteren mijn verstandskies laten trekken, daardoor kan ik nu niet zo 

goed kauwen. (oorzaak/ gevolg) 
8. Voor hen is deze praktijkles bedoeld.( er staat  een voorz.) 
9. Paracetamol is een goede pijnstiller, daarom heb ik er een genomen; ik heb 

namelijk hoofdpijn. (reden) 
10. Zij hebben recht op informatie. (ond.) Het gaat toch om hun gezondheid. 

(bez.vnw.) 
Opdr.18 
Kan door de cursisten zelf worden ingevuld. De docent zou nog een paar extra 
voorbeelden kunnen geven 
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HOOFDSTUK 3 Mag ik u iets vragen? 
Opdr. 19 De praktijksituaties  zijn  “uit het leven gegrepen”, kunnen tot een 
uitwisseling van stage‐ervaringen leiden.  
Opdr  20 
Bij deze vorm van brainstorm leert de cursist om zelf onder woorden te brengen wat 
hij over een bepaald onderwerp al weet en wat hij nog zou willen weten. De docent 
kan hem natuurlijk wel een beetje op weg helpen, bijv. door samen met de klas een 
aantal onderwerpen op het bord te schrijven. Bijv . over vitamines: heb je nodig; 
zitten in ons dagelijks eten, te veel is niet goed. Vraag zou kunnen zijn: welke 
vitamines zijn goed voor de botten en het haar? Als je rookt, heb je dan meer 
vitamines nodig dan wanneer je niet rookt? Wat kan er gebeuren als je te veel van 
een soort binnen krijgt? 
Als een aantal vragen is geformuleerd, kan in een klassengesprek besproken worden 
op welke manier je de antwoorden op de vragen kunt  vinden. Als de cursisten 
eenmaal op weg zijn geholpen, kunnen ze meestal zelf wel verder. Overleg met 
elkaar is natuurlijk altijd nuttig. 
Opdr.21  Is een oefening speciaal voor cursisten  die de weg nog niet kennen in een 
bibliotheek.  
Opdr.22 
 De resultaten van de zoekactie op de computer  kunnen uiteraard ook goed 
klassikaal worden besproken.  
Opdr.23  Het spreekt vanzelf dat het bijhouden van vakliteratuur heel belangrijk is. 
Op school zijn dikwijls tijdschriften aanwezig die met het toekomstige beroep te 
maken hebben. Het is uiteraard verstandig om de cursisten hierop nog eens te 
wijzen. 
 Er zijn altijd wel cursisten die zeggen thuis geen krant(en) te hebben. In zo’n geval is 
het handig als de docent zelf wat dag‐ en weekbladen achter de hand heeft. 
 
Opdr.24: 
Het is niet moeilijk om aan een bijsluiter te komen; Resultaat van de beantwoording 
van de vragen kan of in kleine groep, dan wel klassikaal worden besproken. 
 
Opdr.25: zie opmerking bij 23 
 
Opdr.26 
Er zijn vrij veel tv‐programma’s die over een medisch onderwerp gaan. Met 
bovenstaande opdrachten oefenen de cursisten ook in het bijhouden van 
vakliteratuur; een van de eindtermen. 
 
Opdr.27 
De antwoorden zouden in kleine groepen of klassikaal kunnen worden besproken. 
 
Opdr.28 
Antwoorden vergelijken 
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Opdr.29 
Het is goed om de verwijs‐ en signaalwoorden te oefenen, omdat zij helpen een beter 
inzicht in de tekst te krijgen. Hiervoor kunnen natuurlijk ook de andere, klassikaal 
gebruikte, artikelen worden gebruikt.  
 
Opdr. 30 t / m 31 
Wijst zich vanzelf. Zoals gemeld in het boek is het geen wet dat de bijgeleverde 
samenvatting de enig juiste is. Cursisten zijn soms erg onzeker, het kan helpen 
wanneer de docent kleine oefeningen klassikaal op het bord doet, of dat de docent 
tussentijds de individuele resultaten bekijkt. 
 
Opdr.32 Ook hier geldt weer: de docent kan, in geval van nood, de cursist 
behulpzaam zijn bij het vinden van artikelen. 
 
Praktische tip 
Om de leesvaardigheid te bevorderen, kan de docent nog andere artikelen uit 
kranten of tijdschriften aanbieden aan de cursist. De meeste oefeningen in de 
paragrafen 3.4 tot en met 3.8 kunnen op deze artikelen worden toegepast. 
 
Opdr. 33, 34, 35, 36,37 
Van het mondeling doorgeven van een boodschap kun je natuurlijk ook een keer een 
spel maken, door de boodschap steeds door te fluisteren. Een cursist zou zolang op 
de gang kunnen wachten. De laatste cursist geeft de boodschap hardop aan de 
wachtende. Heel vaak vervormt zo’n boodschap. 
De casussen zijn voor alle cursisten een goede oefening. 
 
Opdr.38 
De aantekeningen kunnen natuurlijk ook klassikaal of in groepjes worden besproken. 
Hetzelfde geldt voor op 39 en 40. 
 
Opdr.41 
Het is belangrijk om nog eens het verschil tussen objectief en subjectief uit te leggen. 
 
Opdr. 42, 43, 44 en 45.  De verslagen kunnen worden ingenomen en nagekeken. Je 
zou ze kunnen laten meetellen bij de eindbeoordeling. Een hele goede oefening in 
verslaglegging is de volgende: elke les maakt een cursist een verslag, of “notulen”van 
de les. Het veralg wordt aan het begin van de volgende les voorgelezen. De cursisten 
leren zo om tijdens de les, of vergadering, aantekeningen te maken, ze later u it te 
werken tot een verslag. Het voor de klas voorlezen van het verslag kan cursisten 
helpen over verlegenheid of onzekerheid heen te komen. Ik liet het altijd meetellen; 
iedereen kwam eenmaal aan de beurt. 
 
Opdr. 46, 47, 48 
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Ik zou de spreekschema’s als docent innemen en later bespreken.    
De instructie kun je heel goed als toets geven. Kost wel veel tijd. Ikzelf gebruikte er 
een beoordelingsformulier voor.  
 
Voorbeeld:     
Naam:      Eindbeoordeling:     
Datum:    Tijd: 
1.Onderwerp: 
2.Alles aanwezig: 
Instructie:  
3.  Inleiding over onderwerp: 
4.  De eigenlijke instructie:  
5.  Doet de instructie daadwerkelijk  voor: 
6.  Kijkt persoon aan: 
7.  Geeft gelegenheid tot stellen van vragen: 
8.  Controleert of instructie is begrepen: 
9.  Geeft samenvatting van instructie: 
10.  Laat de patiënt de handeling verrichten: 
Opdr. 49 en de andere schrijfopdrachten: de brieven kunnen in kleine groepjes 
worden besproken en vergeleken. Je kunt ze ook innemen en zelf nakijken.  
 
Het  is wenselijk om de verschillende briefsoorten een keer te toetsen! 
 
Hoofdstuk 5 Solliciteren 
De sollicitatie is een belangrijk onderdeel. 
Opdr.60:  Het is wellicht verstandig als de cursisten de lijst punt vooir punt 
doornemen en de antwoorden, zo mogelijk uitgebreid, controleren. Daarna zou  de 
lijst, met de  antwoorden op de pc kunnen worden gezet. 
Opd.62: Dit zijn de eerste oefenadvertenties. Het schrijven van een sollicitaitebrief is, 
niet alleen voor hen, lastig. De advertenties zouden  klassikaal besproken kunnen 
worden. Ook aandacht schenken aan heel precies lezen van de advertenties. 
Opdr.63: Als de cursisten de cv  eerst op papier maken kunnen ze het daarna op de 
pc zetten en er een uitdraai van maken. 
Opdr.64. Zal wellicht extra begeleiding nodig hebben per cursist. U kunt de brieven 
ook innemen en later bespreken. 
Opdr.65: De cursisten kunnen elkaars brieven lezen en bespreken. 
 
Een nuttige eindtoets zou een echt sollicitatiegesprek kunnen zijn; uiteraard naar 
aanleiding van de sollicitatiebrief. 
 
VERGADEREN  
Opdr.66 en 67: Opdrachten uiteraard  nabespreken. Bij deze oefening wordt in feite al 
geoefend in het vinden en gebruiken van meningen en argumenten. 
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Opdr.68 Het is belangrijk dat de groepjes evenwichtig worden samengesteld. Op zich 
zijn deze overlegmomenten heel belangrijk en eigenlijk al kleine vergaderingen. Laat 
de cursisten  zoveel mogelijk zelfstandig hun weg vinden. 
Opdr.69: De docent heeft in het hele vergaderproces een sturende rol. Luisteren en 
observeren is heel belangrijk. Klassikale momenten, bijv. aan het begin van de les en 
na een oefening, waarbij de docent zijn bevindingen met de cursisten bespreekt, zijn 
heel nuttig. 
Opdr.70  Deze opdracht nodigt waarschijnlijk uit tot pittige discussies. De docent zou 
een cursist als voorzitter of leider van de discussies kunnen aanstellen.  
Opdr.71 De Toets/ laatste opdracht: 
Er is uitgegaan van de praktijksamenstelling zoals in het begin beschreven. 
 
Casus:  
Er is een teamvergadering gepland op (afhankelijk van toetsrooster) Voor de agenda 
van deze vergadering worden de notulen van de vorige vergadering ( de eerste 
oefenvergadering) als uitgangspunt genomen. Even een geheugensteuntje: 
‐ Voordat je de agenda voor de eindvergadering maakt moet je de notulen van de 
eerste oefenvergadering nog eens goed doorlezen. Zijn er punten die in ieder geval 
weer op de agenda moeten? 
‐ Vergeet niet dat het belangrijk is om te weten hoe de ervaringen zijn met de 
wachttijden en de eventuele irritaties die er nog zouden kunnen zijn na de afspraken 
die er zijn gemaakt over de gang van zaken in de praktijk/ apotheek. 
 
Een punt dat zeker op de agenda moet is de organisatie van de voorlichtingsactiviteit 
die jullie voor de zomer nog willen regelen. Voor de apotheek zou dat bijv.kunnen 
zijn : een voorlichtingsmiddag voor ouderen over ouderdomsklachten en wat je daar 
zelf aan kunt doen om ze te voorkomen of te verbeteren. Je mag natuurlijk zelf ook 
een onderwerp kiezen. Voor de artsenpraktijk zou dat kunnen zijn een 
voorlichtingsavond voor ouders van jonge kinderen over bijv. veel voorkomende 
kinderziektes. Natuurlijk mogen jullie ook een ander onderwerp kiezen. Voor de 
tandartsenpraktijk zou het een voorlichtingsavond kunnen zijn over 
gebitsverzorging vanaf de eerste melktandjes tot de eerste blijvende tanden. Ook de 
TA’s kunnen natuurlijk heel goed zelf iets verzinnen. 
Je moet er wel voor zorgen dat in een bijlage duidelijk wordt wat de bedoeling: wat 
willen jullie organiseren, waarom, waar, wanneer etc. Wat moet er op de vergadering 
over dit punt worden afgesproken? 
 
Omdat iedereen in de praktijk/ apotheek zijn/ haar kennis op peil wil houden moet er 
gepraat worden over de na‐ en bij scholingscursussen die worden gegeven op het 
……….College in……. Een overzicht van het aanbod wordt als bijlage meegestuurd. 
(Krijgen jullie van de docent.) De werkgevers willen erg graag dat de assistenten de 
na‐ en bijscholing volgen. De cursussen worden ’s avonds gegeven. 
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N.a.v. één van de vorige vergaderingen waarin gepraat werd over de vraag: wel of 
geen stagiaires in de praktijk/ apotheek, willen we discussiëren over de volgende 
stelling: De begeleider van een stagiaire heeft recht op een financiële 
tegemoetkoming. De deelnemers aan de vergadering zullen vooraf hun standpunt 
moeten bepalen! 
 
De klas wordt in groepen verdeeld. De verdeling mogen jullie zelf maken. Je verdeelt 
in je groep samen de rollen en zorgt ervoor dat iedereen een rol c.q. functie heeft. 
 
Lees deze casus goed door (individueel) 
Overleg met elkaar wat er VOOR de vergadering moet gebeuren en verdeel de taken. 
Leg afspraken vast! 
Aangezien de hele gang van zaken in een verslag moet worden vastgelegd, moet er 
iemand zijn die dit deel, per groep, voor zijn/ haar rekening  neemt. 
Natuurlijk moet er ook een notulist voor het verslag van de vergadering zelf komen. 
Als je ergens mee zit, mag je altijd hulp vragen, maar probeer er eerst zelf uit te 
komen. 
 
Succes! 
Onderstaand overzicht is geheel op fantasie gebaseerd! De docent zal het dus moeten 
aanpassen. 
Het ROC ……..  kan de volgende na‐ en bijscholingscursussen aanbieden: 
 
Voor Apothekersassistenten: 
7,4, 21, 3n 28 september a.s.:   Pijn en Pijnbestrijding 
6, 13, 20, en 27 oktober a.s.:    Zelfzorggeneesmiddelen 
5, 12, 19 en 26 november a.s.:   Overgangsklachten 
8,15, en 22 december a.s.:                 Omgaan met moeilijke cliënten 
 
Voor doktersassistenten: 
7, 14, 21, en 28 september a.s.:   Werkoverleg in de praktijk 
6, 13, 20 en 27 oktober a.s.:               Werken met protocollen en telefoonkaarten 
5, 12, 19 en 26 november a.s.:     Voorschrijven op stofnaam 
8, 15, en 22 december a.s.:           Agressie in de praktijk 
 
Voor tandartsassistenten: 
7, 14, 21 en 29 september a.s.:   De wet BIG en de tandartsenpraktijk 
6,13, 20 en 27 oktober a.s.:        Werken met nieuwe materialen 
5, 12, 19 en 26 november a.s.:   Het geven van voorlichting/ klantvriendelijk 
handelen 
8, 15, en 22 december a.s.:         Omgaan met angstige/ moeilijke patiënten. 
 
De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.30 uur. 
Kosten: € 135.—p.p. 
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Informatie: Tel…. ……. vragen naar mevrouw P.Hazekamp. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Praktische tip 
Het computerprogramma Muiswerk geeft uitstekend oefenmateriaal. Het 
programma begint per onderdeel steeds met een toets, waarna voor ieder een 
persoonlijk oefenprogramma wordt gegenereerd. Als alle oefeningen zijn gemaakt, 
volgt weer een toets, waarna weer oefeningen volgen, etc. Kortom eindeloos (extra) 
oefenmateriaal voor thuis en op school! Informatie kunt u vinden op www. 
Muiswerk.nl 
 

Luistertoets bij hoofdstuk 1 

Ik kan het niet lezen 
 
Gesprek tussen drie AG’ers tijdens een lunchpauze. Ze heten: Katja (K), Sanju (S), Jenske (J). 
 
(K): Ik ben toch zo blij dat Janny eindelijk haar recepten intypt in plaats van schrijft. Dat 

handschrift van haar is echt niet te lezen hoor! 
(S): Ik heb regelmatig ook problemen met getypte recepten. Er staan soms zo veel 

afkortingen in dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat dacht je van: a.c.? 
Wie begrijpt nou dat dit vóór de maaltijd betekent? 

(J): Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand dacht dat u.i. gewoon ‘ui’ betekende in plaats 
van inwendig gebruik. Had ie dat goedje steeds met uien zitten mengen! 

(S): Dat komt ook door al die Latijnse namen. Dat lijkt voor veel mensen toch ook hocus 
pocus? Wie weet nou wat een cervix is? Ze kunnen toch ook gewoon hals zeggen? 

(K): Ja, en koortslip in plaats van herpes labialis. Sommige mensen denken anders dat het  
 om een geslachtsziekte gaat! 
(J): Het probleem is echt niet alleen het gebruik van Latijnse termen ook in het 

Nederlands gebruiken mensen rare afkortingen en woorden. Wat dacht je van een 
zin als: ‘Kom svp snel ivm spoedoverleg van de o.r. over het functioneren van het 
mt!’? 

(S): Nou dat kan ik nog wel volgen hoor. Ik vind het moeilijker als mensen woorden 
verhaspelen. Hoe kan ik nou weten dat iemand met ‘de spiegiater’ haar ‘psychiater’ 
bedoelt? Of wat dacht je van een middel tegen ‘fleuritis’? 

(K): Maar het zijn heus niet alleen de cliënten hoor. Ik heb wel eens op een recept zien 
staan dat een middel besteld moest worden ivm postanale depressie! 

(J): Volgens mij moeten we weer aan het werk anders krijgt mijn baas een hypertensie! 
(S):  Een wat?! Oh ja flauw hoor je bedoelt zeker hoge bloeddruk? 
Lachend vertrekken ze 
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Luistertoets bij hoofdstuk 1  

Ik kan het niet lezen 

Vragen 
1. Waarom heeft Sanju vaak problemen met getypte recepten? 
2. Wat betekent ‘door de bomen het bos niet meer zien’? 
3. Wat betekent de afkorting a.c? 
4. Heeft de afkorting u.i. iets met uien te maken? 
5. Wat bedoelt Sanju met hocus pocus? 
6. Uit welke taal is het woord ‘cervix’ afkomstig? 
7. Is herpes labialis een ander woord voor geslachtsziekte?  
8. Wat betekent de zin: ‘Kom svp snel ivm spoedoverleg van de o.r. over het 

functioneren van het mt’? 
9. Wat is verhaspelen? 
10. Wat klopt er niet aan de term ‘postanale depressie’? 
 

Antwoorden  
1. Omdat er te veel afkortingen in staan. 
2. Door alle details het overzicht verliezen. En in dit geval dus niet meer kunnen lezen 

wat er staat. 
3. A.c. staat voor ante cenam en betekent: vóór de maaltijd.  
4. Nee, het verwijst namelijk naar inwendig gebruik. 
5. Dat ze zaken moeilijker maken dan het is. 
6. Uit het Latijn. 
7. Nee, het is een ander woord voor koortslip. 
8. Kom alsjeblieft (s’il vous plaît) snel in verband met spoedoverleg van de 

ondernemingsraad over het functioneren van het management. 
9. Woorden of letters door elkaar gooien. 
10. Het moet zijn postnatale (= na de geboorte van het kind) depressie’. 
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Luistertoets bij hoofdstuk 2 

Cliënten laten spreken en aanspreken  
 
De volgende situatie speelt zich af in de apotheek aan de balie. Aanwezig zijn Sarah (de 
apothekersassistent), Arie Wieringma (cliënt A) en de oudere mevrouw Bijl (cliënt B) 
 
(S): Wie kan ik dan helpen? 
(A): Ja, schatje, dan ben ik aan de beurt. 
(S): Waarom noemt u mij schatje? Daar ben ik niet zo van gediend! 
(A): Ach, je bent toch een leuk meisje. En je mag wel ‘je’ zeggen hoor! 
(S): Ik stel voor dat we elkaar niet tutoyeren en zeker geen schatje noemen! 
(A): Oh, mevrouw heeft gestudeerd en gaat moeilijke woorden gebruiken. Nou daar weet 

Arie wel raad mee hoor. Ik zou maar even avanceren als ik jou was. Ik was hier al om 
tien voor half en het is nu bijna 10 uur. Ik heb al meer dan een uur staan wachten! 

 
Sarah pakt het recept aan en verdwijnt. 
 
(S): Hier is uw medicijn meneer Wieringma.  
(A): Nou dankjewel schoonheid, of mag ik dat ook niet zeggen. 
(S): Heeft u nog vragen over de medicijnen? 
(A); Nee hoor. Arie begrijpt het allemaal. De mazzel. 
(S): Nummer 46. Wie heeft nummer 46? Niemand? 
(B): Wacht nou toch even. Ik moet even op mijn nummertje kijken. 
(S): Maar heb je daar nog niet op gekeken? 
(B): Je!? Zeg jongedame vroeger zeiden we U of mevrouw tegen ouderen. 
(S): Oh ja, natuurlijk sorry. Ik weet het soms ook niet meer. Laat uw briefje maar even 

zien. 
(B): Kijk eens. Hier is mijn nummertje….oh maar nou ben ik dat andere blaadje kwijt met 

datte.. je weet wel van de dokter. 
(S): Uw recept misschien?  
(B): Recept? Nee, ik ga toch niet koken! Ik bedoel dat briefje, datte.. 
(S): Zal ik even in uw tas kijken? 
(B): Wat in mijn tas?! Ik denk dat dit het is. Kijk het zat in mijn jaszak. Recept, dat is het 

woord dat ik zocht. 
(S): Ja maar dat zei ik toch? 
(B): Niet zo’n grote mond juffie. Maakt u maar snel mijn medicijnen klaar. 
(S): Ja hoor. (Sarah zucht) 
 

Luistertoets 2 Cliënten laten spreken en aanspreken 

Vragen 
 
1. De manier waarop meneer Wieringma Sarah aanspreekt is een voorbeeld van: 
a. gebrek aan respect. 
b. seksueel misbruik. 
c. iemand die laag is opgeleid. 
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2. ‘Tutoyeren’ is een ander woord voor” 
a. Iemand formeel aanspreken. 
b. Het gebruik van meneer of mevrouw. 
c. Iemand met ‘je’ aanspreken. 
 
3. ‘Avanceren’ is een ander woord voor: 
a. Iets klaar maken. 
b. Opschieten. 
c. Weggaan. 
 
4. Meneer Wieringma heeft: 
a. langer dan half uur moeten wachten. 
b. langer dan drie kwartier moeten wachten. 
c. langer dan een uur moeten wachten. 
  
5. Mevrouw Bijl reageert boos op Sarah omdat: 
a. Sarah haar briefje niet kan vinden 
b. Sarah haar met je aanspreekt. 
c. Omdat Sarah ongeduldig is. 
 
6. Welke betekenissen kan het woord ‘recept’ hebben? 
a. Een medisch voorschrift, een culinaire beschrijving. 
b. Een medische behandeling, een vulgaire beschrijving. 
c. Een verwijsbrief, een culinaire beschrijving. 
 
7. Mevrouw Bijl heeft last van: 
a. Vergeetachtigheid en een taalprobleem. 
b. Vergeetachtigheid en verstoorde articulatie. 
c. Vergeetachtigheid en afasie. 

Antwoorden  
 
1. a 
2. c 
3. b 
4. a 
5. b 
6. a 
7. c 
 
 
 
 
 
 

Met opmaak: Nederlands
(standaard)
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Luistertoets bij hoofdstuk 3 

‘Wat moet ik doen?’ 
 
Telefoongesprekken tussen een assistente (Sacha:S) en cliënt1 (meneer Hosseini:H) en een 
verpleegkundige (V).  
 
(H): Hallo, ik heb penicilline nodig. Dit medicijn werkt niet goed. 
(S): Goedemorgen, met wie spreek ik? 
(H): Hallo, meneer Hosseini hier. Tabletten zijn op, werkt niet, nog steeds ontsteking, jij 

mij penicilline geven? Ik heb veel pijn nu. 
(S): Ik zal eerst even uw gegevens nakijken. Ik zie dat u amoxicilline, 3 gram heeft 

gekregen voor een oraal abces en dat u dat na acht uur nog een keer moest innemen. 
Klopt dat? 

(H): Kan niet na acht uur. Mijn vriend zegt dat ik penicilline moet halen of anders 
antibiotica, is beter, zegt hij. 

(S): Maar meneer Hosseini, amoxicilline is een soort penicilline-antibiotica. 
(H): Kunt u mij dan dat geven? Ik heb veel pijn. 
(S): Ik denk dat u eerst contact moet opnemen met uw arts. Die kan dan als het nodig is 

iets anders voorschrijven. 
(H): Kunt u mij dan iets voor pijn geven? 
(S): Nee, sorry dat moet u met uw arts overleggen. Misschien kan die een pijnstiller 

voorschrijven, een paracetamol of zo. Die kunt u ook gewoon zelf kopen bij de 
drogist daar hebt u geen recept voor nodig. 

(H): Is goed, dan ga ik dat proberen. 
 
(V): Hallo, kunt u mij helpen. Ik sta hier bij iemand thuis en moet bij iemand 200mg 

medicijn toedienen, maar ik heb een flesje van 250 mg. Hoeveel ml moet ik dan 
geven? 

(S): Hoeveel ml zit er in het flesje dan? 
(V): Uh, er staat  10 ml op. 
(S): Nou dat betekent dat er dus 25 mg per ml in zit. Dus je moet 200 delen door 25. 
(V): Oké dan kom ik er wel uit, bedankt. 
 
(H): Hallo, met meneer Hosseini weer. Ik heb net zes paracetamol genomen maar nog 

steeds pijn! Voel me ook niet zo goed. 
(S):  Maar meneer Hosseini, u kunt daar niet zo maar zes pillen van achter elkaar innemen. 

Je mag maar maximaal 6 tot 8 pillen van 500 mg per dag! 
(H): Zal ik dan toch weer die andere nemen, die amoxicilline? 
(S): Maar die had u toch al genomen? 
(H): Nog niet helemaal nee. 
(S): U moet nu echt eerst met uw huisarts bellen. U kunt zelfs uw lever beschadigen. 
(H): Mijn vriend zegt dat paracetamol met codeïne beter voor de pijn helpt. Zal ik dat dan 

proberen? 
(S): Dat kan alleen op doktersrecept. Codeïne is een opiaat! U kunt echt beter naar uw 

huisarts gaan nu. 
(H): Dan doe ik dat, dank u wel. 
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Luistertoets bij hoofdstuk 3 

‘Wat moet ik doen?’ 

Vragen 
 
1. Wat is Amoxicilline voor medicijn? 
a. Een pijnstiller 
b. Een antibiotica 
c. Een ontstekingsremmer 
d. Een opiaat. 
 
2. Hoeveel gram Amoxicilline moet meneer Hoesseini in totaal hebben? 
a. 3 gram 
b. 6 gram 
c. 8 gram 
d. 11 gram 
 
3. Waarom krijgt meneer H antibiotica? 
a. Omdat hij geen penicilline wil. 
b. Om een ontsteking in zijn mond te voorkomen. 
c. Omdat hij een ontsteking in zijn mond heeft. 
d. Omdat hij een ontsteking in zijn anus heeft. 
 
4. Paracetamol is een middel dat  
a. onder de homeopathische middelen valt. 
b. verslavend kan werken. 
c. voorgeschreven moet worden. 
d. onder handverkoop valt. 
 
5. Hoeveel ml moet de verpleegkundige toedienen? 
a. 8ml 
b. 0,8 ml 
c. 80 ml 
d. 4 ml 
 
6. Hoe zal ze dit waarschijnlijk gaan toedienen? 
a. Via een zetpil. 
b. Via een tablet. 
c. Via een injectie. 
d. Via een infuus. 
 
7. Hoeveel mg paracetamol mag meneer Hoesseini maximaal per dag slikken? 
a. 4000 mg per dag. 
b. 40000 mg per dag. 
c. 400 mg per dag. 
d. 3000 mg per dag 
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8. Een opiaat is 
a. altijd verslavend. 
b. een ontstekingsremmer. 
c. een bloedverdunner. 
d. een morfine-achtige stof. 
 

Antwoorden  
 
1. b 
2. b 
3. c 
4. d 
5. a 
6. c 
7. a 
8. d 
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Luistertoets bij hoofdstuk 5 

Sollicitatiegesprek 
 
Hieronder volgt een sollicitatiegesprek met sollicitante Astrid Jorissen: (A), de werkgever meneer de 
Jong (J) en een medewerker van personeelszaken (P). Ze hebben al met elkaar kennisgemaakt. 
 
 
(J): Welkom, mevrouw Jorissen. U heeft bij ons gesolliciteerd op vacaturenummer 

391871 voor de functie van zorgadviseur, ook wel zorgmakelaar genoemd?  
(A): Dank u, ja dat klopt. 
(J): Wat denkt u dat deze baan inhoudt? Werken voor een zorgverzekeraar is tenslotte 

iets anders dan de meeste banen waar u met uw opleiding terecht komt. 
(A): Ik denk dat ik, zoals ook in de advertentie stond, vooral mensen moet helpen hun 

weg te vinden in de gezondheidszorg. 
(J): En hoe ziet u dat voor zich? 
(A): Mm, door mijn werkervaring als assistent in een medisch centrum weet ik natuurlijk 

waar mensen moeten zijn met hun zorgvraag en hoe ze dit vergoed krijgen. 
(J): En u bent ook bekend met machtigingsaanvragen? 
(A): Ja dat is een aanvraag voor goedkeuring van een behandeling door een 

zorgverzekeraar. Deze moet voorzien zijn van een medische indicatie die de 
behandelend arts opstelt. 

(J): Heel goed! Had u die kennis allemaal zo paraat? 
(A): Nou ik heb ook nog wel wat opgezocht op het internet om voor te bereiden. 
(J): Helemaal goed! Ik denk dat mijn collega van personeelszaken ook nog een paar 

vragen heeft. 
(P): Dat heb ik inderdaad. Eén van de functie-eisen voor onze nieuwe collega is dat hij of 

zij communicatief zeer vaardig moet zijn. Bent u dat? 
(A): Ik kan best goed met mensen omgaan als u dat bedoelt. Ik vind het leuk om een 

praatje te maken met klanten. 
(P): En hoe zit het met uw analytisch vermogen. U moet tenslotte alle hulpvragen 

analyseren om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Dit vinden we een belangrijk 
onderdeel van het profiel. 

(A): Ik denk dat ik dat wel kan leren. 
(P): Mm. Bent u een beetje stressbestendig? 
(A): Nou dat in ieder geval wel. Ik heb al zoveel gekke en drukke situaties meegemaakt 

dat ik niet snel van de kook raak. 
(J): Nou dat klinkt erg goed. Laten we eens even naar de zakelijke voorwaarden kijken. 

Het gaat om een functie van 32 uur voor dit salaris en deze arbeidsvoorwaarden. 
Wat denkt u daarvan? (Hij overhandigt haar een papier.) 

(A): Daar zou ik wel mee kunnen instemmen. 
(P): Nou dan hoort u nog van ons. Bedankt voor uw komst. 
 

Luistertoets bij hoofdstuk 5 

Sollicitatiegesprek 
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Vragen 
 
Geef aan of de volgende beweringen juist of onjuist zijn. 
 
1. Het vacaturenummer is 39181.     juist – onjuist 
2. Astrid solliciteert bij een zorgverzekeraar.    juist – onjuist 
3. Astrid heeft al eerder voor een zorgverzekeraar gewerkt.  juist – onjuist 
4. Een van de taken is het opstellen van machtigingsaanvragen. juist – onjuist 
5. Astrid heeft informatie gezocht om zich voor te bereiden op  

het gesprek.         juist – onjuist 
6.  Communicatief vaardige mensen praten veel.    juist – onjuist 
7.  Door te analyseren kun je de juiste informatie vinden.  juist – onjuist 
8.  Een voorbeeld van stressbestendigheid is het maken van een  

goede planning.         juist – onjuist 
9.  Zakelijke voorwaarden kunnen betrekking hebben op hoeveel  

je verdient.        juist – onjuist 
10.  De aangeboden baan is een parttime functie.   juist – onjuist 
 
 

Antwoorden  
 
1. onjuist 
2. juist  
3. onjuist 
4. onjuist 
5. juist 
6. onjuist 
7. juist  
8. onjuist 
9. juist  
10. juist  
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Luistertoets bij hoofdstuk 6 

Teamvergadering  
 
Hieronder volgt een deel van een teamvergadering van verschillende medewerkers van een 
gezondheidscentrum. Te horen zijn: Adeladja (A), Fenne (F) en Karima (K). 
 
 
(A): Oké, we zijn hier bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we veiliger, gezonder en 

milieuvriendelijker kunnen werken. Wie wil er iets over zeggen? 
(F): Ik zou graag andere naaldencontainers willen hebben. Ik vind deze ontzettend 

onhandig om mee te werken. 
(K): Oh, ik dacht dat we het over samen sporten en zo zouden hebben of manieren om 

de werkdruk te verlagen. Of betere krukken om op te zitten. Ik zag laatst zo’n 
flexchair nou die zou ìk wel willen! (aanwezigen lachen) 

(A): Uh, dames even voor de goede orde. Het is niet de bedoeling dat jullie allemaal 
verlanglijstjes gaan indienen. We willen eerst kijken hoe we dingen beter kunnen 
organiseren. 

(F): Nou weet je ik vind het raar dat we wel alle medicijnen milieuvriendelijk afvoeren 
maar bijvoorbeeld niet het oud papier apart houden en laten ophalen. 

(A): Kijk dat is nou een praktische oplossing die we meteen kunnen invoeren. 
(K): Maar ik ga niet met van die zware dozen sjouwen hoor, ik heb al genoeg rugpijn. 
(A): Hoe kunnen we dat een beetje ergonomisch aanpakken? 
(K): Kunnen we het niet buiten bij de container een bak op wielen plaatsen zodat we het 

zo kunnen wegrijden? 
(K): Ja of het wordt in brand gestoken en dan zijn we nog verder van huis. 
(A): Nou ik vind het geen slecht plan. We kunnen er toch net als de container een slot op 

maken? 
(K): Ja dan is het opgelost. Maar weet je, ik zou het echt leuk vinden als we ook iets met 

lichaamsbeweging gingen doen. Kunnen we niet gaan fitnessen in de pauze? 
(A): Nou fitnessen is misschien moeilijk te organiseren maar we zouden bijvoorbeeld wel 

een gezamenlijke lunchwandeling kunnen maken. 
(F): Ik zou het zinvol vinden om weer eens een teamdag te houden. We hebben het 

afgelopen jaar zo veel ziekteverzuim gehad en er zitten nog steeds twee mensen met 
een burn-out thuis! Waarom komt het toch steeds zo ver? 

(A): Dat is een goede vraag. Wie heeft daar een antwoord op? Waarom komt het zo ver? 
(F): Ik denk dat we elkaar niet meer genoeg aanspreken als de werkdruk te hoog is. 
(K): Ja maar, daar is dan gewoon ook geen tijd voor. Pas als iemand overspannen reageert, 

heb je in de gaten dat de druk te hoog is maar dan is het al te laat. 
(A): Maar hoe blaas jij zelf stoom af? 
(K): Nou dan ga ik gewoon even lekker met mijn vriendinnen uit. Alleen ben ik dan de 

volgende ochtend weer zo sloom. 
(A): Dus dat is ook geen echte oplossing. 
(F): Ik merk dat ik echt opknap als ik even naar buiten ga om een frisse neus te halen en 

weer genoeg energie krijg om verder te werken. 
(A): Dus dan zou die wandeling wel stressreducerend werken? 
(F): Voor mij wel in ieder geval. 
(A):  Laten we even koffie nemen en dadelijk weer verder gaan. (eventueel gerinkel van 

kopjes)  
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Luistertoets bij hoofdstuk 6 

Teamvergadering  

Vragen 
 
1. Onderwerp van de teamvergadering is: 
a. onveiliger, gezonder en klantvriendelijker werken. 
b. veiliger, gezonder en klantvriendelijker werken. 
c. veiliger en milieuvriendelijker werken. 
d. veiliger, gezonder en milieuvriendelijker werken. 
 
2. Fenne wil andere naaldencontainers omdat: 
a. ze deze onveilig vindt. 
b. ze deze onhandig vindt. 
c. ze deze milieuonvriendelijk vindt. 
d. ze deze niet mooi vindt. 
 
3. Wat is een flexchair? 
a. Een luie stoel. 
b. Een milieuvriendelijke stoel. 
c. Een ergonomische kruk. 
d. Een milieuvriendelijke kruk. 
 
4. Wat betekent ergonomisch? 
a. Rekening houdend met de veiligheid en de gezondheid. 
b. Rekening houdend met de gezondheid. 
c. Rekening houdend met de veiligheid. 
d. Rekening houdend met de gezondheid en het milieu. 
 
5. Wielen onder een container maken is een: 
a. ergonomische oplossing. 
b. veilige oplossing. 
c. milieuvriendelijke oplossing. 
d. goedkope oplossing. 
 
6. Mensen met een burn-out: 
a. moeten worden opgenomen in een ziekenhuis. 
b. hebben brandschade. 
c. zijn te laag opgeleid. 
d. zijn ernstig overwerkt. 
 
7. Wat wordt er bedoeld met stoom afblazen? 
a. Water koken. 
b. Naar de sauna gaan.  
c. Afreageren, zeggen wat je voelt. 
d. Over jezelf nadenken. 
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8. Wat is stressreductie? 
a. Veel wandelen. 
b. De stress laten afnemen. 
c. De stress laten toenemen. 
d. Geen last hebben van stress. 

Antwoorden  
 
1. d 
2. b 
3. c 
4. a 
5. a. 
6. d 
7. c 
8. b 
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