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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over schrijven en lezen voor stage en werk.
Je vult (werk)formulieren op de juiste manier in. 
Je oefent met het schrijven van verslagen van activiteiten en van gesprekken.
Je leert om personeelsadvertenties te lezen en te begrijpen.
Je schrijft je eigen cv.
Je oefent met het schrijven van een sollicitatiebrief.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.

Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op Nederlands.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Hoofdstuk 1

Formulieren invullen

Dit hoofdstuk gaat over het invullen van formulieren.
Met een formulier zorg je ervoor dat belangrijke gegevens op papier staan.
Je moet deze gegevens wel precies en juist invullen.
Anders kun je een probleem krijgen.
In dit hoofdstuk leer je gegevens precies en juist invullen:

•	 op een papieren formulier

•	 op een internetformulier.
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Hoofdstuk 1 Formulieren invullen

Opdracht 1
Welke formulieren ken je?

Welke formulieren vul je wel eens in?

Waarop heb je gelet bij het invullen?

Een formulier invullen
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Af en toe moet je nog een formulier op papier invullen.
Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een identiteitsbewijs of een verzekering.
Maar steeds vaker vul je formulieren in via internet.
Bijvoorbeeld bij het bestellen van tickets of het aanmelden bij een vacaturesite.
Je vult het formulier altijd zo in dat je gegevens kloppen.
Of het nu een formulier op papier of via internet is. Je let erop dat alles juist is 
ingevuld.
Stel dat bij zo’n aanvraag jouw persoonlijke gegevens niet bekend zijn.
Dan zou je nooit een antwoord of geld krijgen.
Het is dus belangrijk dat je formulieren goed invult.

Opdracht 2
Vul de woorden in op de goede plek.
Kies uit: inschrijfformulier – werkrooster - persoonlijke gegevens - urenbriefje

•	 Als je je          invult en je laat je identiteitsbewijs zien, bewijs je 
dat jij jij bent.

•	 Door het invullen van een          heb je direct een bewijs dat je de 
opleiding mag volgen. 
Dat bewijs geeft je misschien recht op studiefinanciering.

•	 Formulieren zijn er ook om de werkzaamheden in een bedrijf goed te laten 
verlopen. 
Je gewerkte uren worden bijgehouden op een   
De taken die je hebt gedaan, staan op een formulier.

•	 Klussen die gedaan moeten worden, komen op een          terecht.

Opdracht 3
Welke formulieren heb jij de laatste tijd ingevuld? Schrijf dit in het schema.
Schrijf achter het formulier waarvoor je het nodig had.
Heb je het formulier via internet of offline ingevuld? Kruis aan wat je gedaan hebt.

Offline wil zeggen dat je het formulier hebt gedownload naar je computer.

Weet je?
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Hoofdstuk 1 Formulieren invullen

Formulier Nodig voor Op internet Offline

Vergelijk jouw lijst met die van je groepsgenoten.
Welke verschillen komen jullie tegen?

Waardoor komen die verschillen, denk je?

Opdracht 4
Het is slim om je persoonlijke gegevens altijd bij de hand te hebben.
Wat is een goede plek voor jou om jouw gegevens op te schrijven? Kruis dat aan.

	� agenda

	� portemonnee

	� vakje in tas

	� anders, namelijk  

Knip een velletje papier zo groot dat het in jouw bewaarplek past.
Of gebruik een speciale bladzijde in je agenda.
Schrijf daar jouw belangrijkste persoonlijke gegevens op.

Je naam, voorletters en adres weet je meestal wel uit je hoofd.
Schrijf op:

Straatnaam:  
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Postcode:  

Woonplaats:  

Geboortedatum in cijfers dd-mm-jjjj:  

Telefoonnummer:  

Nummer identiteitsbewijs:  

Burger Service Nummer (BSN):  

Leerling-nummer:  

Rekeningnummer:  

Welke gegevens zijn voor jou nog meer belangrijk? Schrijf ze erbij.

Op deze lijst schrijf je nooit de code van je pinpas!
Schrijf deze code liever helemaal niet op.
Leer de code uit je hoofd.

Let op!

Opdracht 5
Schrijf in de linkerkolom je naam en adres in je gewone handschrift.
Schrijf in de rechterkolom je naam en adres in blokletters.

Handschrift Blokletters

Voornaam:

Achternaam:

Straat:

Postcode:
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Hoofdstuk 1 Formulieren invullen

Welk handschrift kun je het best gebruiken voor het invullen van een formulier?

	� je eigen handschrift

	� blokletters
Waarom denk je dat?

Tijd schrijven
Je werkt van half 9 in de morgen tot 5 uur in de middag.
Dit kun je ook schrijven als: van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Je schrijft de tijd dan in cijfers. Je kunt ook zeggen: je schrijft de tijd digitaal.
Digitaal is in cijfers weergeven.

Opdracht 6
Schrijf de tijden in cijfers op.

Van hoe laat tot hoe laat ben je vandaag op school?

Van          tot         

Hoe laat sta je ‘s morgens meestal op?  

Hoe laat ga je meestal naar bed?  

Vaak moet je zelf de uren en dagen opschrijven die je gewerkt hebt.
Dat doe je voor de duidelijkheid in cijfers.
Je schrijft eerst de dag, dan de maand en als laatste het jaar.
Bijvoorbeeld: je wilt de datum 7 mei 2015 invullen.
Dat schrijf je als 07-05-2015.

13522 Basisvaardigheden Nederlands.indd   11 18/09/14   12:40



Hoofdstuk 1 Formulieren invullen

12

Opdracht 7
Schrijf op in cijfers:

10 juli 2015:  

Schrijf op in cijfers:

De datum van vandaag:  

Jouw verjaardag dit jaar:  

Kleine lettertjes
In een formulier staan vaak kleine lettertjes. Die zijn belangrijk!
In die kleine lettertjes staan regels en voorwaarden.
Daaraan moet je je houden.
Zet je een handtekening, dan ben je het eens met de kleine lettertjes.

Aanvraagformulier spaarrekening
Bij een aanvraag voor een spaarrekening horen voorwaarden.
Het zijn de rechten en plichten waaraan je je moet houden.
Die voorwaarden staan in de kleine lettertjes bij het formulier.
Zet je jouw handtekening, dan ga je akkoord met die voorwaarden.
Houd je je niet aan de voorwaarden? Dan kun je een probleem krijgen.

Opdracht 8
Deze opdracht doe je samen met anderen. Overleg dat met de begeleider.

Bij welke formulieren moet je eerst goed de kleine lettertjes lezen?
Bespreek dit in de groep.

Bij  

Je hebt een handtekening gezet, maar de kleine lettertjes niet goed gelezen.
Wat kan er dan gebeuren? Bespreek dit in de groep.
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Hoofdstuk 1 Formulieren invullen

Opdracht 9
Voor een nieuwe baan moet je een formulier met persoonlijke gegevens invullen.
Je gaat een formulier invullen.

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Print het formulier en bekijk het goed.

Wat heb je nodig om het formulier in te vullen? Leg dat klaar.
Heb je alle gegevens bij de hand? Zoek ze eerst op.

Vul de gegevens eerst op het kladje in.

Vul het formulier in.
Controleer het ingevulde formulier.
Heb je het formulier volledig ingevuld?
Heb je alles juist ingevuld? Verbeter als het nodig is.

Opdracht 10
Stel, een van je taken is het invullen van een klussenbon.
De kok van de kantine meldt dat een gaspit van het fornuis steeds ploft.
Hij wil dat de technische dienst daar met spoed naar kijkt.

•	 Vul de klussenbon in.

•	 Controleer het ingevulde formulier.

•	 Verbeter als het nodig is.
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Opdracht 11
Je werkdag zit erop.
Vanmorgen om 9 uur ben je begonnen.
Het is nu half 5.
Vul je urenbriefje in.
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Hoofdstuk 1 Formulieren invullen

Opdracht 12
Als je gaat werken, moet je soms een formulier invullen voor de belasting.
Je gaat een belastingformulier invullen.

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.

Lees het formulier eerst goed door.
Wat heb je nodig om het formulier in te vullen?
Maak er een lijstje van. Leg dan alles klaar.
Heb je alle gegevens bij de hand? Zoek ze eerst op.

Vul het formulier in.
Controleer het ingevulde formulier.
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