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Inleiding 
 

Binnen het programma Tel mee met Taal van de ministeries van OCW, SZW en VWS worden 

interventies ontwikkeld die erop gericht zijn om laaggeletterdheid te voorkomen en te 

bestrijden.  

De meeste activiteiten zijn echter gericht op inwoners tot en met 65 jaar en in sommige 

gevallen tot 50 jaar. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat met name ouderen weinig bereikt 

worden door middel van bestaande trajecten zoals Taal voor het Leven: het merendeel van de 

deelnemers (74%) is 50 jaar of jonger1.  

Ook het aandeel ouderen in de gemeentelijke educatietrajecten is afgenomen, omdat de 

meeste gemeenten educatie aan oudere doelgroepen niet als prioriteit zien. Toch blijken met 

name ouderen problemen te hebben met lezen en schrijven, waardoor ze problemen ervaren 

in hun zelfredzaamheid, maar ook ten aanzien van hun gezondheidssituatie.  

Laaggeletterdheid onder ouderen heeft tot gevolg dat een groot deel van de ouderen zich 

minder financieel kan redden2. Daarnaast ervaren laaggeletterde ouderen vaker 

gezondheidsproblemen, heeft deze groep minder kennis van chronische ziekten en kan 

minder goed de weg vinden in de digitale wereld3.  

 

Het beleid van veel zorginstellingen voor ouderen (zowel intramuraal als extramuraal) is 

erop gericht om de zelfredzaamheid en gezondheid van ouderen te stimuleren en ervoor te 

zorgen dat ze goed en gezond kunnen functioneren in de samenleving. Aandacht voor 

taalvaardigheid kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Expertise op het gebied van 

taal ontbreekt echter onder de professionals in zorginstellingen. Om die reden bundelt het 

project “Zilveren TaalCompetenties” de krachten van zorginstellingen en taalaanbieders om 

samen een taalaanbod te ontwikkelen voor de doelgroep ouderen. Hierbij wordt uitgegaan 

van de leerbehoeften en leerwensen van ouderen, omdat het rendement van het traject en het 

beoogde effect dan het meest kansrijk is. Middels een uitgebreid behoeftenonderzoek en een 

Talentenscan wordt nauwkeurig in beeld gebracht waar de ontwikkelmogelijkheden en –

kansen voor deze doelgroep liggen. Op basis hiervan wordt in samenspraak met de ouderen 

zelf een aanbod ontwikkeld, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Taal wordt 

daarbij ingezet als middel. In het project wordt specifieke aandacht besteed aan 

taalvaardigheden binnen de context van gezondheid.  

 

In dit project wordt daarom gekozen voor een lokale aanpak, ontwikkeld door de 

zorginstellingen Stichting Vughterstede en DSV Verzorgd Leven in samenwerking met 

taalaanbieder Alsare en monitoringsonderzoek uitgevoerd door Artéduc en het Kohnstamm 

Instituut. Het aanbod wordt dichtbij de ouderen georganiseerd, met veel ruimte voor 

maatwerk. Daarbij wordt taal ingezet als middel om zelfredzaamheid en gezondheid van 

ouderen te bevorderen.  

                                                           
1 De Greef, M., Segers, M., Nijhuis, J. & Lam, J.F. (2014). Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & 

Schrijven op het gebied van sociale inclusie en lezen Deel A. Maastricht: Maastricht University.  
2 Almenberg, J., & Säve-Söderbergh, J. (2011). Financial literacy and retirement planning in Sweden. Journal of Pension Economics 

and Finance 10, pp. 585-598. 

3 Dornaleteche-Ruiz, J., Buitrago-Alonso, A., & Moreno-Cardenal, L. (2015). Categorization, Item Selection and Implementation 

of an Online Digital Literacy Test as Media Literacy Indicator. Communicar, 44 (22), pp. 177-185.  
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Deze samenwerking tussen ouderenzorg- en taalinstellingen is uniek binnen Nederland en 

nog niet eerder opgezet4. Zorginstellingen vormen een belangrijke spin in het web in de 

aanpak van laaggeletterdheid onder ouderen: ze zijn zowel een belangrijke vindplaats van 

laaggeletterde ouderen als een ondersteuner (zorgverlener) voor deze doelgroep. De 

samenwerking met ouderenzorginstellingen betekent dat de oudere doelgroep daardoor 

makkelijker bereikt wordt.  Op basis van de uitkomsten van de pilots ontwikkelen we een 

praktische toolkit voor zorginstellingen, gemeenten en taalaanbieders, die deze organisaties 

ondersteunt om (lokaal) taalaanbod5 te organiseren dat aansluit bij wensen en behoeften van 

de oudere laagtaalvaardige doelgroep. De toolkit is praktisch van aard, en omvat naast een 

beschrijving van de gehanteerde methodiek ook lesmaterialen, zodat instellingen en 

gemeenten zelf een kansrijk taalaanbod voor oudere doelgroepen kunnen opzetten. De 

impact en opbrengsten van de pilots worden in kaart gebracht door middel van onderzoek. 

 

De ontwikkeling van taalvaardigheid wordt in dit project contextspecifiek ingevuld. De 

behoefte van ouderen staat daarbij centraal. De nadruk binnen het taalaanbod voor ouderen 

ligt op competentiegericht leren binnen contextrijke leeromgevingen vertaald in een 

individueel programma. Hierbij worden ouderen bewust gemaakt van het feit dat ze al over 

veel kwaliteiten beschikken, die bij kunnen dragen aan het verwerven van nieuwe 

(taal)vaardigheden met als doel: 

1. vaardig worden in het verkrijgen, begrijpen en gebruiken van schriftelijke maar ook 

mondelinge en digitale informatie; 

2. vaardigheden verwerven die nodig zijn om zelf de regie te kunnen voeren om in actie 

te komen en zelfredzaamheid te vergroten;  

3. vaardigheden toe-eigenen die van invloed zijn op een gezonder leven; een grotere 

kwaliteit van leven; 

4. aan het eind van het traject zelfstandig keuzes kunnen om meer invloed uit te oefenen 

op het eigen leven en de maatschappelijke participatie te vergroten. 

 

Belangrijkste opbrengst van dit project is een praktische toolkit die zorginstellingen, 

gemeenten en taalaanbieders ondersteunt om (lokaal) taalaanbod te organiseren dat aansluit 

bij wensen en behoeften van de doelgroep ouderen. De toolkit omvat onder andere de 

gehanteerde methodiek, het bijbehorende instrumentarium plus de succes- en faalfactoren 

die door onderzoek in kaart worden gebracht. 

 

Bij de ontwikkeling van de methodiek hebben de ontwikkelaars gebruik gemaakt van de 

uitgangspunten van de IKIGAI. Deze Japanse levenswijze zorgt voor een lang, tevreden en 

gezond leven. Dat is precies waar de cursus Zilveren TaalCompetenties een bijdrage aan 

levert.  

                                                           
4 ELINET. (2016). Examples of Good Practice. 04-08-2016. <http://www.eli-net.eu/good-practice/examples-of-good-practice/>. 
5 De term taalaanbod, verwijst steeds naar een aanbod waar naast luisteren, spreken, lezen, schrijven ook aandacht is voor het 

gebruik van alledaagse technologie om te communiceren en om te gaan met informatie. 
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IKIGAI       生き甲斐 

 

Ikigai6 is een Japans begrip dat  " reden om te zijn" betekent. Het is vergelijkbaar met de 

Franse uitdrukking  Raison d'être .  Iedereen, volgens de Japanse traditie , heeft een ikigai. 

Het is één van de geheimen voor een lang, tevreden en gezond leven volgens de inwoners 

van het Japanse eiland Okinawa. Hier wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan 

waar ook ter wereld. Het vinden van je persoonlijke ikigai vereist zelfonderzoek. Een 

dergelijke zoekactie wordt als zeer belangrijk beschouwd, omdat aangenomen wordt dat de 

ontdekking van je persoonlijke ikigai  voldoening  geeft en de basis is voor een zinvol leven.   

 Diagram IKIGAI van Marc Winn 

 

10 IKIGAI-voorschriften 

1. Blijf altijd actief, ga nooit met pensioen 

Wie stopt met de dingen die hij goed kan en graag doet, raakt de zin van zijn leven 

kwijt. Daarom is het belangrijk ook na je pensioen waardevolle dingen te doen: 

doorgaan om schoonheid of nut in te brengen voor anderen, hulp te bieden en vorm 

te geven aan je leefomgeving. 

2. Doe rustig aan 

Haast is omgekeerd evenredig met kwaliteit van leven. 

3. Eet je niet helemaal vol 

Minder is meer. Om langer gezond te blijven moet je iets (20%) minder eten dan de 

‘honger` die je hebt. 

4. Omring je met goede vrienden 

5. Verbeter je conditie voor je volgende verjaardag 

Jouw levensvehikel heeft onderhoud nodig om het vele jaren te kunnen volhouden. 

6. Lach 

Met een vriendelijke uitstraling maak je vrienden en raak je zelf ontspannen. 

7. Zoek de natuur op 

Ga regelmatig de natuur in om de batterijen van je geest op te laden. 

 

 

                                                           
6 Bron: Ikigai Schrijvers Francesc Miralles en Hector Garcia  ISBN 978-90-225-7845-2 

   Wikipedia Ikigai 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language&usg=ALkJrhjhP634he1zQkjoTS2ygCbRJPLMug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Raison_d'%25C3%25AAtre&usg=ALkJrhiHybpfZKUYcqee-ekJCSqd-MTqjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Japan&usg=ALkJrhjSd-TYuys1aK3Vi6GR6aJwZIVixQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Contentment&usg=ALkJrhgK9IBTJ3LaWrVG4L2jffAz6hAfJw
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8. Bedank 

Je voorouders, de natuur die je voorziet van lucht en voedsel, je levensgezellen, alles 

waarvan je dagelijkse bestaan oplicht. 

9. Leef in het nu 

Treur niet langer over het verleden en wees niet bang voor de toekomst. Alles wat je 

hebt is de dag van vandaag. Gebruik hem zo goed mogelijk, zodat hij memorabel 

wordt. 

10. Volg je ikigai 

In jou zit een passie, een uniek talent dat zin geeft aan je bestaan, de kracht om het 

beste van jezelf te geven. 
 

Ikigai is verwerkt in alle thema’s en zien we ook terug in de bloem, die het hart vormt van de 

methodiek. De bloem is de verbeelding van natuur, leven, gezondheid en schoonheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toelichting op de bloem staat op pagina 10. 
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De Talentenscan 
 

Voordat de cursus start krijgen alle deelnemers een intake. De Talentenscan, bijlage A, wordt 

dan deels afgenomen. Uit de afgenomen Talentenscan blijkt waar de interesses liggen van de 

deelnemer en wat zijn motivatie is om deel te nemen aan de cursus. 

Het programma wordt vervolgens afgestemd op de interesses van de verschillende 

deelnemers. Er wordt daarmee maatwerk geleverd.  

 

De competentielijst, die toegevoegd is aan de Talentenscan, wordt in de tweede week van de 

cursus besproken en ingevuld. Deelnemers, die dit thuis kunnen en willen doen, nemen de 

Talentenscan mee naar huis en vullen deze thuis in. 

Het eerstvolgende dagdeel nemen de deelnemers de ingevuld lijst mee en overhandigen 

deze aan de trainer. 

De trainer maakt een indiviueel programma per deelnemer, waarop aangegeven staat aan 

welke competenties gewerkt wordt door die deelnemer. 

 

Gedurende de cursus wordt dus aan die competenties gewerkt waarvan de deelnemer heeft 

aangegeven deze minder goed te beheersen. Dit kan voor iedere deelnemers anders zijn. 

De trainer differentieert en past het lesprogramma aan per deelnemer.  

 

Aan het eind van de cursus wordt de competentielijst opnieuw ingevuld en het doel is dat de 

deelnemers minimaal 10 punten hoger scoren aan het eind.  
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De methode 
 

De deelnemer vormt het hart van de bloem. De buitenste bloembladen geven de thema’s aan, 

die gedurende de cursus van 16 weken aan bod komen.  

De middelste bladen van de bloem geven de actie aan. 

De eerste twee weken van de cursus is de introductie van de methode, de manier van 

werken en het afnemen van de competentielijst. Dit laatste gebeurt in de tweede week van 

de cursus. De cursus moet vooral leuk, inspirerend en activerend zijn. De deelnemers 

moeten met veel plezier komen en ook weer vol energie weggaan.  

Van af week 3 wordt met de thema’s gestart. Er zijn zeven thema’s en elk thema duurt twee 

weken. In de laatste vier weken komt datgene aan bod waar de deelnemers nog aan willen 

werken. Ook is er aandacht voor hoe de deelnemers na de cursus zelf of samen in de zorg- 

instelling bezig kunnen blijven met  activiteiten rondom taal. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De thema’s die volgen op de introductie van de cursus zijn 

1. In beweging   

2. Groei en bloei 

3. Mijn wereld 

4. Op uw gezondheid 

5. Mijn omgeving 

6. Cijfers en letters 

7. Met de muziek mee  

 

Elk thema (bloemblad) heeft zijn eigen kleur. Deze kleur komt bovenaan elk werkblad terug 

in de balk (kop).  



De drie leerlijnen binnen het programma  
 

              Praktische wensen   Deelnemers werken aan praktische leerwensen rond een thema     

1. Zilveren lijn  Heden                                zodat ze in staat zijn zelfstandig en autonoom te handelen 

            in situaties die voor hen van belang zijn. 

                                                            

                                                  Vroeger en                                                    Deelnemers maken gebruik van hun herinneringen en st(p)reektaal, 

                                                   Nu                                                           om samen met anderen te werken aan taalvaardigheden rondom 

2. Gouden lijn                                                                                    de verschillende thema’s.   

                                    

                                                          Zin-                                                              Deelnemers hebben inzicht waar ze hun taalvaardigheden voor willen  

                                                    Geving                                                  inzetten: hoe ze uitdrukking willen geven aan hun gedachten en 

3. Diamanten  lijn                    ervaringen, wat ze door willen geven aan anderen. 
                                                                                        

Verantwoording Werkwijze 

 

De cursus is bedoeld als een verrijking  voor de deelnemers: 

Zilver      : in praktisch opzicht 

Goud       : met respect voor   

                   herinneringen 

                    en het verleden 

Diamant : met aandacht voor zin-geving 

                   en het verkrijgen van 

                   inzichten 

Op sociaal gebied:  

                   delen van ervaringen, 

                   vergroten sociaal netwerk     

Op deze wijze wordt aangesloten bij de leefwereld en 

behoeften van ouderen en de manieren waarop volwassenen 

en met name ouderen zich nieuwe vaardigheden eigen 

kunnen maken. 

 

 

Per leerlijn worden voor elk thema opdrachten uitgewerkt voor de 

verschillende onderdelen van het lesprogramma. 

Door uit te gaan van drie leerlijnen is het mogelijk aan te sluiten bij 

uiteenlopende leerbehoeften van deelnemers. In een groep kan maatwerk 

geleverd worden.  

Binnen de thema’s kan de trainer in samenspraak met de deelnemers kiezen 

om één leerlijn te volgen afhankelijk van de leerwensen in de groep, of juist 

variatie aan brengen door binnen een thema een zilveren, gouden en een 

diamanten opdracht aan de orde te laten komen. 

De trainer heeft veel mogelijkheden om zo ouderen en nog ouderen een 

passend programma te bieden. 

Bij elke leerlijn wordt gebruik gemaakt van werkvormen die deelnemers 

activeren en uitnodigen tot het uitwisselen van ervaringen en delen van 

kennis en vaardigheden. 

 



Toelichting werkwijze Zilveren TaalCompetenties 
 

De onderdelen van het programma 

In de handleiding worden de programmaonderdelen per thema besproken. Het 

lesprogramma is een menu waaruit de trainer kiest en twee lessen vult.  

De onderdelen Taalspel en Zin in Actie worden met de hele groep gedaan. Werken aan 

Taalactiviteiten aan de respectievelijke tafels doet men in groepjes, tweetallen of individueel. 

Om de sociale omgang tussen de deelnemers te vergroten worden steeds de ervaringen die 

men opdoet tijdens de lessen aan het eind van elke bijeenkomst uitgewisseld. Ook vindt er 

uitwisseling plaats van ideeën en materialen zodat de deelnemer aan het eind van de cursus 

een gevulde toolbox tot zijn/haar beschikking heeft. 

 

De zilveren, gouden en diamanten lijn 
Drie lijnen zijn door het hele programma verweven:  de zilveren lijn staat voor wat men in 

het hier en nu aan praktische kennis en vaardigheden nodig heeft. De gouden lijn gaat in op 

herinneringen aan vroeger waarover gelezen en geschreven kan worden, waarbij heden en 

verleden met elkaar verbonden kan worden. De diamanten lijn staat in het teken van  

zingeving en delen van inzichten. Het is de bedoeling dat de drie lijnen van het programma 

in de lessen verweven worden tot een evenwichtig geheel. 

 

Thema 

De trainer kiest per thema programmaonderdelen uit het menu zodat er per thema 

tenminste twee lijnen gevolgd worden. Ook kijkt de trainer welke onderwerpen leuk, 

interessant of passend zijn voor de deelnemers. Hierbij kan het belangrijk zijn deelnemers  

uit te dagen om met onbekende onderwerpen aan de slag te gaan. 

De trainer heeft een heel belangrijke rol bij het activeren, in beweging krijgen van de 

deelnemers en te zorgen voor een sfeer die uitnodigt om eens iets anders te doen. Plezier 

hebben in wat men doet staat voorop! 

 

Materialen 

Bij de thema’s zijn werkbladen ontwikkeld die passen bij de drie leerlijnen. 

Er wordt verder gewerkt met artikelen uit kranten, tijdschriften, van het internet, folders, 

brochures over actuele onderwerpen die passen bij de thema’s of interessant zijn voor de 

eigen leerwens van de deelnemers. Eigen inbreng van deelnemers speelt hierbij een grote rol. 

 

Eigen leerwens 
De deelnemers worden gestimuleerd om eigen leerwensen te formuleren. Dit kunnen 

leerwensen zijn die binnen de thema’s vallen, of leerwensen die daarbuiten vallen. 

Hierbij geldt dat uitwisseling van ervaringen heel belangrijk is, zodat deelnemers van elkaar 

horen waar ze mee bezig zijn en zo meer keuzemogelijkheden hebben. 

De mooiste combinatie is én- én; zowel aan de gang met eigen wensen als met de thema’s  

zodat er een mooie mix ontstaat die voor verrassende wendingen en interessante  

gesprekken kan zorgen. 
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Differentiatie 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat daalnemers op hetzelfde moment met  

verschillende onderwerpen bezig zijn. Allereerst kunnen de deelnemers per les uit twee 

verschillende taalactiviteiten kiezen die zo mogelijk aan verschillende tafels uitgevoerd 
worden. Zo kunnen de deelnemers kiezen tussen activiteiten die gericht zijn op lezen, 

schrijven, spreken en luisteren of digitale vaardigheden. 
Vooral in het begin is het goed dat deelnemers verschillende mogelijkheden benutten, om te 

ontdekken waar ze belangstelling voor hebben, plezier in hebben of welke vaardigheden zij 

Verder willen ontwikkelen. 

In eerste instantie kan de trainer aan het begin van de cursus ervoor kiezen de eerste week 

van het thema één lijn te volgen en de tweede week een tweede lijn. In een later stadium,  

als men de deelnemers beter kent is het mogelijk en wenselijk te differentiëren. 

 

 

Vaste onderdelen van de bijeenkomst 
 

Taalspel 
Het taalspel heeft als doel de deelnemers te activeren en direct bij de les te betrekken. Het 

sluit aan bij het thema en past bij de 3 lijnen die in het programma verwerkt zijn.  De trainer 

kan kiezen welk onderdeel van toepassing is. Men doet het taalspel zoveel mogelijk met de 

hele groep. 

 

Introductie van het thema 
Ook de introductie van het thema gebeurt met de hele groep. 

Het thema wordt kort ingeleid, hiervoor wordt verwezen naar de bloem en duidelijk 

gemaakt om welk bloemblad het gaat. Voorkennis wordt geactiveerd met behulp van het 

woordveldblad. Hierbij kan de deelnemers ook gevraagd worden aan welke onderwerpen 

men denkt bij dit thema en waar men een specifieke leerwens bij heeft. 

 

Taalactiviteiten aan de tafels 

In het ideale geval beschikt de groep over een grotere ruimte waar gewerkt kan worden in 

groepjes aan meerdere tafels. 

Soms is het in verband met de mobiliteit  van de deelnemers niet mogelijk om van plaats te 

verwisselen. Dan is zoeken naar wat wel mogelijk is. 

Taalactiviteiten vinden plaats aan de leestafel, schrijftafel, spreek- en luistertafel, 

computertafel, eigen leerwenstafel. Lees- en schrijftafel kunnen ook gecombineerd worden. 

 

Indeling tafels 

De deelnemers kiezen aan welke tafel ze gaan beginnen. De trainer kan een limiet stellen aan 

het aantal deelnemers dat mee kan doen aan een tafel. Deelnemers kunnen een andere tafel 

kiezen. In de tweede ronde wordt gewisseld. Wel opletten dat niet dezelfde mensen altijd de 

eerste keuze hebben.  

Men kan de deelnemers vragen hun keuze op te schrijven om dit te voorkomen. 

Deelnemers zullen in het algemeen minder schrijven dan lezen. Het is de bedoeling het 

schrijven wel te stimuleren, het gaat niet om mooi, maar om doen. 



Alsare ontwikkeling en advies 14 Zilveren TaalCompetenties 

  Juni 2018 

De trainer gaat alle tafels rond om instructie te geven. Aan elke tafel bepreken de deelnemers 

samen eerst het onderwerp waaraan ze gaan werken. Dit voordat ze ermee aan de slag gaan. 

Elk onderwerp nodigt uit om erover van gedachten te wisselen.  

Het is zeker niet de bedoeling om werkblad na werkblad af te werken en in vijf minuten 

klaar te zijn. Het idee achter het werkblad is belangrijk om uitgebreid verkend te worden, 

voorkennis te activeren, ervaringen uit te wisselen. Er is ook ruimte voor deelnemers die 

graag individueel aan een opdracht werken. 

 

Meebrengen van eigen materiaal 
Meebrengen van eigen materiaal over een thema wordt aangemoedigd. Leesmateriaal kan 

verzameld worden in een leesmap, zodat ook andere deelnemers ervan kunnen profiteren. 

Voor bepaalde onderdelen van de spreek- en luistertafel wordt aan de deelnemers gevraagd 

eigen foto’s of voorwerpen mee te brengen. De trainer moet dit op tijd aangeven. 

Lezen en schrijven kan ook met behulp van een iPad / tablet of laptop gedaan worden. 

 

Zin in Actie 
Zin in Actie fungeert als overgang tussen de twee tafelronden en heeft als doel de energie 

weer op te laden door de zintuigen aan het werk te zetten. Dit gebeurt met de hele groep. 

 

Afronding 
Na de tweede ronde van tafelactiviteiten is het tijd voor de afronding. 

Tijdens de afronding is er ruimte om ervaringen en materialen voor de toolbox uit uit te 

wisselen. Deelnemers kunnen aangeven waar ze belangstelling voor hebben binnen het 

thema of daarbuiten en het lesprogramma evalueren. Het is belangrijk om hier voldoende 

tijd voor uit te trekken. 

 

Toolbox 

Gedurende de cursus verzamelen de deelnemers materialen, ideeën om na de cursus door te 

gaan met taalactiviteiten individueel of in groepsverband. 

Ook denken zij na wat ze aan het eind van de cursus voor de instelling na kunnen laten of 

organiseren op het gebied van een taalactiviteit. 

 

Samenvatting lesopbouw Zilveren TaalCompetenties 
Er wordt gewerkt met een heterogene groep van 12 - 25 deelnemers. Een les duurt 2 uur. 

 

De cursus kent een vaste lesopzet 

1. Introductie      10 minuten  

Bestaande uit een kort taalspel plus 

introductie van het thema    

2. Werken aan verschillende tafels   2x 45 minuten 

tussen de twee rondes  

Een ‘Zin in actie’ opdracht  

3. Afsluiting       15 – 20 minuten  
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De deelnemers starten elke les om het thema van de dag te bespreken en/of de opdracht van 

de vorige les. Maak er een actieve start van. Het is heel belangrijk dat de deelnemers direct 

‘bij de les zijn’. Dit duurt 10 - 15 minuten. 

 

Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit vier/vijf tafels: 

A. de spreek- en luistertafel; 

B. de  schrijf- en leestafel; gecombineerd of apart; 

C. de digitafel; 

D. de (eigen leer)wenstafel. 

Per dagdeel werken de deelnemers aan twee tafels van hun keuze. Per tafel zijn ze 30 – 45 

minuten bezig met de opdrachten. 

Minimaal 1 keer per 2 weken werken ze aan de wenstafel. Aan deze tafel werken de deelnemers 

aan hun eigen leervragen. 

Aan de andere tafels werken de deelnemers aan verschillenden vaardigheden met opdrachten 

die specifiek voor Zilveren TaalCompetenties ontwikkeld zijn.. De keuze welke werkbladen 

behandeld worden, ligt bij de trainer. 

 

Afronding 

Vervolgens wordt de les centraal afgerond.  

De afronding bestaat uit 

1. Het beantwoorden van  evaluatievragen:  

             Hoe was de bijeenkomst vandaag?  

             Wat heb ik vandaag “gekregen en gedeeld?”  

             Wat neem ik mee?”  

             Wat ga thuis zelf doen? 

             Hoe was het om over dit thema te werken? 

             Wat heb ik zelf nog voor leerwens over dit thema, of een ander onderwerp? 

2. Mogelijkheid tot het stellen van andere vragen en aan de orde stellen van 

aandachtspunten 
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Samenvatting onderdelen per thema 

 

Voorbeeld voor thema ‘In beweging’. 

   Zilveren TaalCompetenties                                                                       In beweging    
 

Munt slaan Taal 

verzilveren 

Werkwijze Materiaal Bijzonderheden 

Taalspel     

Warm lopen 

Introductie thema 

    

Taalactiviteit     

Leestafel Ik hou 

van 

    

Ik kan  

Ik wil  

Ik krijg  

Schrijftafel Ik hou 

van 
    

Ik kan  

Ik wil  

Ik krijg  

Spreek-en 

luistertafel 

Ik hou 

van 
    

Ik kan  

Ik wil  

Ik krijg  

Computertafel Ik hou 

van 
    

Ik kan 

Ik wil 

Ik krijg 

Wenstafel Ik hou 

van 
    

Ik kan  

Ik wil  

Ik krijg  

Zin in actie     

Alle zintuigen aan 

het werk 

    

Afronding     

Ik vind     

Ik doe thuis     

Ik wil     

Toolbox     

Ik bewaar     

Ik deel     
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De thema’s kennen de volgende kleurbalken 

 

Zilveren TaalCompetenties                                                                                Introductie  
 

 Zilveren TaalCompetenties                                                                            In beweging 

 

Zilveren TaalCompetenties                                                                          Groei en bloei 
 

Zilveren TaalCompetenties                                                                            Mijn wereld 
 

Zilveren TaalCompetenties                                                                 Op uw gezondheid 
 

Zilveren TaalCompetenties                                                                       Mijn omgeving 
 

Zilveren TaalCompetenties                                                                      Cijfers en letters 
 

Zilveren TaalCompetenties                                                                Met de muziek mee 
 

 

 

. 
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Introductie 
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Zilveren TaalCompetenties                         Handleiding                                                       Introductie 

Doel   : Deelnemers begrijpen wat de cursus Zilveren TaalCompetenties inhoudt 

                                                   en krijgen zicht op de visie achter de inhoud van de cursus. 

                                                   Deelnemers maken kennis met de manier van werken tijdens 

                                                   de wekelijkse bijeenkomsten 

     

Zilveren lijn  : Kennis maken met elkaar en de manier van werken  

  

Gouden lijn  : Reflecteren op eigenschappen en talenten  

                                                     

Diamanten lijn : Bewust zijn van eigen kunnen en wensen 

    Verkennen van eigen mogelijkheden  

 

Taal spel  : Kennis maken 

Zilver    Dit past bij mij 

    Goud     Namen noemen 

    Diamant Namen weten  

 

Introductie  :            Kennis nemen van wat de cursus inhoudt: uitleg van de bloem 

    Kennis maken met de manier van werken binnen de cursus: activiteiten 

 

Wenstafel       :     Aan de orde na het invullen van de Talentenscan 

                                                   Zie ook diamant lees- en schrijftafel 

 

Lees- en  : Zilver  Portretten 

Schrijftafel   Goud Zo ben ik: Eigenschappen en Rollen 

    Diamant  Kunnen en willen: Talentenscan 

     

 

Spreektafel  : Zilver/Goud/diamant  Talenten (her)ontdekken 

           

Computertafel : Opdrachten bij bovenstaande thema’s 

 

Zin in actie  : Zilver  Wedstrijd naamgezegden     

Goud  Daar houd ik van 

    Diamant  Amerikaans liften 

Werkbladen 

De werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld om over het onderwerp in gesprek te komen en ervaringen 

uit te wisselen. Niet om achter elkaar weg te werken. Het gaat meer om het idee achter de werkbladen. 

Dat zet mensen in beweging  hun eigen ervaringen te delen en zich bewust te zijn van wat zij zelf over een 

thema in kunnen brengen. De onderwerpen van de werkbladen geven een richting aan, maar er is altijd 

ruimte voor eigen inbreng. Deelnemers kunnen ook eigen bladen maken. 

 

Toolbox 

Per thema wordt in overleg bekeken wat een deelnemer zelf wil bewaren, wat hij/zij wil delen en wat  

leuk of interessant is om over te dragen aan meer mensen binnen de instelling. 
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Zilveren TaalCompetenties                              Handleiding                           Introductie                                                                     
 

Lessen 

De eerste les staat in het teken van het introduceren van de cursus, een gedeelte van de tweede les wordt 

gebruikt om de Talentenscan verder in te vullen.  

De deelnemers doorlopen tijdens de introductie zoveel mogelijke onderdelen van het programma om 

inzicht te krijgen in de manier van werken. Plezier is hierbij het kernwoord. 

De trainer deelt de lessen in met behulp van het overzicht werkbladen, waarin de onderwerpen van het 

betreffende thema aangegeven worden. Het is de bedoeling dat de lesstof per thema over twee lessen 

verdeeld wordt.  

In het overzicht werkbladen Introductie wordt aan gegeven welke onderdelen in de eerst les en welke 

onderdelen in de tweede les thuishoren. De onderdelen die niet aangegeven worden met een 1 of 2 kan 

men naar eigen inzicht plannen.  

 

Lezen uit de Leesmap 

Het doel van de leesmap is dat deelnemers meer gaan lezen en een actieve rol spelen bij het vullen van de 

map. De trainer stimuleert deelnemers om zelf leesmateriaal te ‘vinden’ dat bij het thema van de cursus 

past of leesmateriaal mee te brengen dat hen interessert. Dat kan een artikel zijn uit de krant of een 

tijdschrift, de t.v.gids, een folder of brochure, een verhaal, een gedicht.  

De trainer verzamelt zelf geschikt authentiek materiaal als reserve. 

De voorbeelden die in de methode gegeven worden zijn in de pilot in oorspronkelijke staat gebruikt.  

Een goed voorbeeld van een bron van materiaal is bv. Het tijdschrift Landleven nummer 8 uit 2017 gewijd 

aan Herinneringen en muziek dat gebruikt is bij het thema Met de muziek mee. 

Per bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het materiaal dat door de deelnemers meegebracht is. 

Tijdens de introductie van de cursus laat de trainer verschillende voorbeelden zien die in de leesmap 

passen, zodat de deelnemers op ideeën gebracht worden. 

De voorbeelden uit de leesmap worden tijdens de introductie gebruikt. Men kan de deelnemers laten 

kiezen uit de voorbeelden en zo leesgroepjes maken die samen lezen en verslag uitbrengen en een korte 

recensie schrijven over wat er gelezen is. De recensies  kunnen gekopieerd in de leesmap bij het artikel 

gevoegd worden zodat andere deelnemers de recensies kunnen lezen. Leesmateriaal kan uitgeleend 

worden, maar moet wel een volgende bijeenkomst weer ingeleverd worden. 

De trainer geeft aan welk thema aan de beurt komt. Deelnemers kunnen uitkijken naar geschikt materiaal 

voor de leesmap.  

Het is handig als de trainer per thema elk leesartikel in een mapje doet met daar achter enkele werkbladen 

om een recensie te schrijven. De deelnemers kunnen zo artikelen per thema (ook nog achteraf) lezen.    

De artikelen die bij de thema’s in de leesmap gegeven  worden zijn voorbeelden. 

Er wordt vooral gebruik gemaakt van authentieke teksten. De trainer houdt rekening met de verschillende  

niveaus en de interesse van de deelnemers bij het vullen van de leesmap.  

De leesmap is geen standaardmap, maar is bij elke groep anders. 
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Zilveren TaalCompetenties                                   Werkbladenoverzicht                                            Introductie   

 (1) week 1  (2) week 2 

Activiteiten Zilveren lijn Gouden lijn Diamanten lijn 

Taalspel     

 Dit past bij mij *(1) Namen noemen(1) Namen weten*(2) 

 

Introductie     

 WB 1.Uw cursus  (1)** 

WB 4.Tafel e.a. 

activiteiten(1) 

WB 2.Bloem als 

symbool(1) 

WB 3.Bloem voor u (1) 

Map voor u 

Wenstafel    

Eigen leerwens Algemeen werkblad 

Eigen leerwens*** 

 Wenskaart  

 

Lees- en schijftafel    

Zo ben ik… Leesmap Folder 

Neem een stap 

Leesmap Krant 

Wilhelmina 80 jaar 

Uitleg Leesmap 

 

 Leesmap regio krant 

TaalQuiz Vughterstede 

Zo ben ik:          (1) 

Eigenschappen 

Leesmap Gedicht 

Voor Ari J. Deelder 

 Leesmap  

Lezersverhaal 

Zo ben ik:          (1) 

rollen 

Portret van ………… 

Deelnemer 

 Algemeen werkblad 

Recensie schrijven 

Algemeen werkblad  

Recensie schrijven 

Algemeen werkblad  

Recensie schrijven 

Spreek- en luistertafel    

 Talenten  

(her)ontdekken 

Talenten     (1 of 2) 

(her)ontdekken 

Talenten 

(her)ontdekken 

Digitafel    

4 opdrachten Namen (ver)noemen 

Opdracht 1,2,3 

Namen (ver)noemen 

Opdracht 1,2,3 

Eigen zoekwens 

Opdracht 4 

Zin in actie    

 Wedstrijd 

naamgezegden 

Daar houd ik van Amerikaans liften 

Evaluatie en borging    

Algemene  

werkbladen*** 

Wikken en Wegen  

Evaluatie Thema 

Wikken en Wegen 

Evaluatie Mijn mening 

Aandacht voor 

Toolbox 

*(1)en (2) Kan in les 1 en in les 2 gedaan worden 

**WB = werkblad 

***Algemene werkbladen worden bij elk thema gebruikt 

Werkbladen Introductie: bijlage B  
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 Zilveren TaalCompetenties                                 Tips voor de trainer                                             Introductie   

 
Taalspel Introductie 

De trainer kiest welke lijn men de eerste keer en de tweede bij het taalspel gaat volgen. 

Het taalspel is bedoeld als warming up en als inleidng op het thema. Er zit vaart in en is het is kort  

maar krachtig. De hele groep is erbij betrokken. 

 

Introductie van de cursus 
 

Uw cursus: werkblad 1 

1. Cursisten schrijven in een groepje zoveel mogelijk vraagwoorden op  

Wie, wat, waarom, wanneer, hoelang, hoe laat, waar  en bedenken wat ze over de cursus in het 

algemeen willen weten. 5 minuten. Per groepje kunnen vragen gesteld worden 

            

De bloem als symbool: werkblad 2 

2. De trainer vertelt het idee achter de cursus en vertelt beknopt over IKIGAI  

dat als thema in het het hele programma verweven is.  

De trainer zet de letters van Bloem onder elkaar en vraagt de deelnemers  

de zinnen aan te vullen 

Het is …………………. 

Belangrijk om  ……………….. actief te blijven tot op hoge leeftijd 

Leuk en goed om  …………… onder de mensen te zijn en met elkaar dingen te doen 

Onderhoudend om ………….  bezig te zijn met taal en bovendien goed voor het geheugen 

Elke week weer   …………….  fijn om naar de cursus te gaan  

Mooi om……………….. ……..eigen wensen te volgen en nieuwe dingen te proberen  

 

Bloem voor u: werkblad 3 

3. Uitleg van de bloem 

Binnenste 4 bladen horen bij de introductie 

De zeven bloembladen staan symbool voor de thema’s van de cursus 

 

Activiteiten Cursus: werkblad 4  

4. Manier van werken wordt uitgelegd. Taalspel en Zin in actie worden met alle deelnemers tegelijk 

gedaan.Tafelactiviteiten individueel of in groepjes. 

Deelnemers kunnen per les twee verschillende tafelactiviteiten kiezen. Belangrijk is dat deelnemers 

niet steeds dezelfde tafels kiezen. 

Na de uitleg kunnen de deelnemer een tafelactiviteit kiezen. 

 

Tafelactiviteiten 

Wenstafel 

Activiteiten voor de wenstafel kunnen  na het verder invullen van de Talentenscan uitgewerkt worden 

Het werkblad Eigen leerwens wordt bij elk thema gebruikt. 

 

Lees- en schrijftafel 

Activerend Lezen 

De leesmap bevat voorbeelden van leesmateriaal dat geschikt is voor de leesmap: een folder, een artikel uit 

de regionale krant van Vught over de cursus, een gedicht en een ‘leen’verhaal dat geleend kan worden om 

thuis te lezen. Deelnemers kunnen kiezen uit uit dit aanbod. Zij kunnen zelf leestof over een thema 

meebrengen voor de leesmap. Ze kunnen individueel lezen, samen of in een groepje.  
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Zilveren TaalCompetenties                                Tips bij werkbladen                                                 Introductie   

 

Men kan stillezen en daarna een artikel of verhaal met anderen bespreken. Er kan in een groepje of tweetal 

door deelnemers voorgelezen worden. Zo kunnen deelnemers die minder goed lezen toch kennis nemen  

an al het leesaanbod.  

Doel is om leeservaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan. Deelnemers schrijven na het lezen een 

korte recensie.  Recensies worden bewaard zodat deelnemers weten wat ze gelezen hebben over een thema 

en kunnen gedeeld worden met andere deelnemers.  

Artikel TaalQuiz Vughterstede is een voorbeeld van een artikel uit de krant, even als het artikel 

Wilhelmina 80 jaar Deelnemers kunnen artikelen uit een krant die te maken hebben met een thema of 

artikelen die men interessant vindt meebrengen voor de leesmap  Stimuleer deelnemers lees- en 

beeldmateriaal voor de leesmap mee te brengen. 

 

Activerend Schrijven 

De schrijfopdrachten kunnen alleen, samen of in een groepje gedaan worden. Sommige deelnemers 

schrijven niet meer veel in het dagelijkse leven. De trainer legt er de nadruk op dat er niet mooi  

geschreven hoeft te worden en stimuleert ‘kriebelaars’ groter te schrijven.  

Als men in een groepje of tweetal werkt is het ook mogelijk dat één deelnemer vertelt en dat een andere 

deelnemer opschrijft wat verteld wordt.  

Deelnemers die moeite hebben met schrijven doen op deze manier mee.  

Voor de meeste schrijfopdrachten geldt: eerst in gesprek, ervaringen delen dan schrijven! 

 

Spreek-en luistertafel 

Er wordt aan de hand van het werkblad ‘Talenten (her)ontdekken: Geef me de vijf’ gesproken over eigen 

en elkaars talenten. 

 

Digitafel  

Deelnemers kunnen zelf of samen met opdrachten over voor- en achternamen aan de gang. 

Ze maken een notitie van van ze gevonden hebben en maken een lijstje van interessante sites  

voor in de leesmap. 

 

Zin in actie 

De trainer kiest per les één van de drie werkvormen die beschreven zijn op de werkbladen. 

 

Afronding 

Borging en evaluatie 

Resultaten van de les worden in het persoonlijke opbergsysteem opgeborgen. De algemene leesmap wordt 

aangevuld. Er wordt besproken wat men wil delen/krijgen, wat men thuis kan doen. Aan het eind van de 

tweede bijeenkomst noemt de trainer alvast het volgende thema zodat de deelnemers kunnen anticiperen: 

leesstof meebrengen, foto’s of andere afbeeldingen, dierbare voorwerpen e.d. 

Ook wordt elk thema nabesproken, geven deelnemers aan wat ze aan kennis, vaardigheden en inzichten 

opgedaan hebben en vullen de deelnemers een de werkbladen voor evaluatie in.  
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In beweging 
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Zilveren TaalCompetenties                                      Handleiding                                                    In beweging 

 

Doel                              :   Deelnemers denken na over hun eigen manieren van bewegen en zijn zich 

bewust van wat hen in beweging zet wat betreft lichaam en geest. 

 

Zilveren lijn  :  Nadenken  over eigen patroon van bewegen en bedenken of daarin   

    verandering mogelijk is 

 

Gouden lijn  : Terugblik op activiteiten die men graag deed of gedaan heeft omdat ze 

    in het dagelijks leven pasten 

    Terugblik op het spelen in de kindertijd en verbinding maken met  

    de situatie van  nu 

 

Diamanten lijn : Bewust zijn wat de motivatie was en is om in beweging te komen 

    Luchtballonnenproject als symbool voor in beweging zijn  

 

Taal spel  : Zilver-Sportwoorden  

    Goud-De kinderspelen bij het spelen vroeger en nu 

    Diamant-Rebus  

     

Wenstafel  : Eigen leerwens staat centraal 

 

Leestafel/  : Meer bewegen: (zelf) bewegen en letterlijk en figuurlijk in beweging komen 

Schrijftafel   In beweging: buitenspel van vroeger en nu 

Onderdelen lezen en schrijven kunnen gecombineerd worden 

    In het werkbladenoverzicht ziet bij welke lijn de opdrachten horen 

     

Spreektafel  :  In gesprek over eigen mogelijkheden en motivatie om meer te bewegen 

    Terugkijken op activiteiten van vroeger 

   

Digitafel  : Senioren in beweging 

 

Zin in actie  : Zilver Handen in beweging 

    Goud Kruiswoordpuzzel 

    Diamant Spannen en Ontspannen 

 

Werkbladen: De werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld om over het onderwerp in gesprek te komen 

en ervaringen uit te wisselen. Niet om achter elkaar weg te werken. Het gaat meer om het idee achter de 

werkbladen. Dat zet mensen in beweging  hun eigen ervaringen te delen en zich bewust te zijn van wat zij 

zelf over een thema in kunnen brengen. De onderwerpen van de werkbladen geven een richting aan, maar 

er is altijd ruimte voor eigen inbreng. Deelnemers kunnen ook eigen leesteksten meebrengen of eigen 

bladen maken. 

 

Toolbox: Per thema wordt geëvalueerd en in overleg bekeken wat een deelnemer zelf wil bewaren, wat 

hij/zij wil delen en wat leuk of interessant is om over te dragen aan meer mensen binnen de instelling. 

 

Lessen: Twee lessen wordt er gewerkt aan  hetzelfde thema, de laatste 15 minuten van elke les worden 

gebruikt om samen met de deelnemers te werken aan het vullen van de persoonlijke en algemene toolbox. 

De deelnemers evalueren het thema. 
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Zilveren TaalCompetenties                               Werkbladenoverzicht                                            In beweging 

 

Activiteiten Zilveren lijn Gouden lijn Diamanten lijn 

Taalspel     

 Sportwoorden TIP Kinderspelen 

Brueghel Beamer,  

Rebus 

Introductie     

 Woordveld   

 

  

Wenstafel    

Eigen leerwens  Eigen leerwens 

 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Lees- en schrijftafel    

Meer beweging TIP Leesmap Flyer 

Hup in de benen 

Stappenteller 

 Hand in beweging  Ikigai: motivatie om in 

beweging te komen 

In beweging Leesmap internet 

99 ballonnen 

Ballonkaartjes 

schrijven 

Leesmap Gedicht 

In beweging 

Spreek- en luistertafel    

Meer beweging Check uw dagelijkse 

beweging 

Interviewbuitenspel Leesmap Gedicht  

In beweging 

Digitafel    

6 opdrachten 1,2,3,6 Senioren in 

beweging 

5 Sire Campagne  4 Ballonverhalen  

Zin in actie    

 Handig Wedstrijd 

Kruiswoordpuzzel 

Aanspannen en 

Ontspannen 

Evaluatie en borging    

Algemene werkbladen Wikken en Wegen  

Evaluatie Thema 

Wikken en Wegen 

Evaluatie Mijn mening 

Aandacht voor 

Toolbox 

 
Bronnen artikelen gebruikt bij In beweging 

Boek : IKIGAI, Héctor Garcia en Fráncesc Miralles, Dagblad Trouw en NRC,Ouderenblad Nestor, Website van PCOB-KBO, Website Vivian 

Keulards,website Veilgheid.nl 

 

Werkbladen In Beweging: bijlage C 
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 Zilveren TaalCompetenties                           Tips  bij werkbladen                                                In beweging 

 

Taalspel 
De trainer kiest welke lijn men de eerste keer en de tweede bij het taalspel gaat volgen. 

Het taalspel is bedoeld als warming up en als inleiding op het thema. Er zit vaart in. Het motto is:  

kort maar krachtig. De hele groep is erbij betrokken. 

Om het schilderij De kinderspelen van Brueghel te laten zien heeft men een beamer of een digibord nodig, 

men kan dit onderdeel ook overhevelen naar de Digitafel in de tafelronden aan de deelnemers laten zien. 

 

Woordveld 

De deelnemers vertellen wat bij hen opkomt bij ‘In beweging’ en schrijven woorden rondom het symbool 

voor in beweging. De trainer stelt vragen om de gedachtenstroom op gang te helpen: het gaat om hoofd, 

hart en handen (geest, gevoel, handelen, fysiek bewegen) 

NB Bij dit thema moet rekening houden met deelnemers die in een rolstoel zitten en bij wie de mobiliteit 

beperkt is. De trainer legt de nadruk op wat nog wel mogelijk is en houdt hier rekening mee bij het kiezen 

van de werkbladen. 

 

Wenstafel 

De deelnemer kan met betrekking tot het thema een andere leerwens hebben of een eigen leerwens over  

een ander onderwerp. De trainer schept mogelijkheden om aan de persoonlijke leerwens te werken. 

 

Lees- en schrijftafel 

Er kan bij dit thema gekozen worden voor een verschillende insteek, afhankelijk van wat actueel, passend  

of interessant is voor de deelnemers. Er kan per ronde één bepaalde lijn gevolgd worden, men kan ook 

kiezen voor een mix uit de drie lijnen.  

Onderwerpen die uitgewerkt kunnen worden zijn: 

• Zilveren lijn  Meer bewegen  

Deelnemers lezen ieder een ander artikel, of lezen een artikel samen met anderen en bespreken wat 

gelezen is met elkaar. Wat is voor hen haalbaar en gepast en wat niet en waarom wel of niet. Zij 

schrijven een recensie (alg.werkblad). Het werkblad over de Stappenteller brengt iedereen 

misschien op een idee. 

• Gouden lijn Buitendingen en Activiteiten die men vroeger graag ondernam  

Men kan in een ronde bijvoorbeeld het Interview buitenspel inzetten.  Een andere mogelijkheid is 

om uit te gaan van de Sire Campagne “Wat is er met de de jongens aan de hand” op het internet en 

daarna  het interview te gebruiken. Als diamanten thuisopdracht kan men deelnemers vragen 

iemand (liefst een jongere) te interviewen over welk buitenspel gespeeld werd en welk spel favoriet 

was. 

• Diamanten lijn In Beweging  

Men kan Ikigai (motivatie om in beweging te komen) combineren met de ballonnen (als een project 

waarbij de kunstenaar, de ballonnen en de vinders in beweging komen) of voor een ander 

onderwerp kiezen.  

 

Leesmap 

De trainer motiveert deelnemers om zelf leesmateriaal mee te brengen en te delen met andere deelnemers. 
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Zilveren TaalCompetenties                           Tips bij de werkbladen                                           In beweging 

 

Spreek-en luistertafel 

Bij elk thema kan men de algemene werkbladen Beelden onder de loep gebruiken. De trainer stimuleert 

deelnemers foto’s en dierbare voorwerpen mee te brengen die betrekking hebben op het thema. 

Werkblad ‘Hand in beweging’ kan zowel bij de lees-en schrijftafel gebruikt worden als bij de spreek- en 

luistertafel. De trainer kan de deelnemers vragen om een gedicht of een verhaal mee te brengen dat bij het 

thema In beweging past. Deelnemers kunnen samen het gedicht of verhaal bespreken of een eigen gedicht 

of verhaal maken.Lijnen kunnen gecombineerd worden. 

 

Digitafel  

Deelnemers kunnen zelf of samen met opdrachten aan de gang die horen bij In beweging of met een eigen 

leerwens. Er wordt verwezen naar sites die interessant zijn voor senioren. Ze maken een notitie van wat ze 

gevonden hebben en maken een lijstje van interessante sites voor in de leesmap. 

 

Zin in actie 

De trainer kiest per les één van de drie werkvormen zoals beschreven op de werkbladen. 

 

Afronding 

Borging en evaluatie 

Resultaten van de les worden in het persoonlijke opbergsysteem opgeborgen. De algemene leesmap wordt 

aangevuld. Er wordt besproken wat men wil delen/krijgen, wat men thuis kan doen.  

Aan het eind van de tweede bijeenkomst noemt de trainer alvast het volgende thema zodat de deelnemers 

kunnen anticiperen: leesstof meebrengen, foto’s of andere afbeeldingen, dierbare voorwerpen e.d. 

Ook wordt elk thema nabesproken, geven deelnemers aan wat ze aan kennis, vaardigheden en inzichten 

opgedaan hebben, wat ze wel of niet leuk, goed of interessant vonden en vullen de deelnemers de 

werkbladen voor evaluatie in. 
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Groei en bloei 
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Zilveren TaalCompetenties                                Handleiding                                                         Groei en bloei 

 

Doel   :   Nadenken over de buitenruimten die deelnemers nu en vroeger tot 

hun beschikking hebben en hadden. 

          Stilstaan bij alles wat groeit en bloeit en wat men daar van weet. 

     Delen van ervaringen met elkaar en anderen buiten de groep 

       Terugkijken naar eigen wortels.  

 

Zilveren lijn  : Groei en bloei in eigen omgeving en in de natuur 

  

Gouden lijn  : Terugblik op eigen omgang met bloem, plant en dier    

      

Diamanten lijn : Genieten van alles groeit en bloeit en de seizoenen 

    Eigen wortels in kaart brengen 

 

Taal spel  : Zilver:  Dieren zijn net als mensen, sluit aan bij huisdieren 

      Rebus, sluit aan bij seizoenen 

    Goud:   Weerspreuk, sluit aan bij seizoenen 

    Diamant: Verborgen bloemen, sluit aan bij genieten 

 

Wenstafel  : Eigen leerwens staat centraal 

    

Leestafel/  : Groei en bloei buiten en binnen, eigen ervaringen van vroeger en nu 

Schrijftafel   Meer weten over natuur:  Quizronden groei en bloei   

    Bomen in alle soorten: Stamboom 

    Zelf schrijven over groei en bloei 

Onderdelen lezen en schrijven kunnen gecombineerd worden 

    In het werkbladenoverzicht ziet men welke lijn het betreft 

 

Spreektafel  : NatuurWijzer , Seizoenen 

Eigen ervaringen met plant en dier 

  

Digitafel  : Natuur in beeld en muziek 

     

Zin in actie  : Natuur genieten: voelen, ruiken, bewegen, benoemen 

 

 

Werkbladen: De werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld om over het onderwerp in gesprek te komen 

en ervaringen uit te wisselen. Niet om achter elkaar weg te werken. Het gaat meer om het idee achter de 

werkbladen. Dat zet mensen in beweging  hun eigen ervaringen te delen en zich bewust te zijn van wat zij 

zelf over een thema in kunnen brengen.De onderwerpen van de werkbladen geven een richting aan, maar 

er is altijd ruimte voor eigen inbreng.Deelnemers kunnen ook eigen bladen maken. 

Toolbox: Per thema wordt in overleg bekeken wat een deelnemer zelf wil bewaren, wat hij/zij wil delen en 

wat leuk of interessant is om over te dragen aan meer mensen binnen de instelling. 

Lessen: Twee lessen wordt gewerkt aan  hetzelfde thema, de laatste 15 minuten van elke les worden 

gebruikt in het kader van krijgen en delen om samen met de deelnemers te werken aan het vullen ven de 

persoonlijke en algemene toolbox. De deelnemers evalueren het thema. 
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Zilveren TaalCompetenties                     Werkbladenoverzicht                                                 Groei en bloei 
 

Tafels Zilveren lijn Gouden lijn Diamanten lijn 

Taalspel     

 Eigenschappen dieren Cijferpuzzel 

Weerspreuk 

Bloemennamen in de 

war of rebus 

Introductie     

 Woordveld associëren 

Groei en Bloei 

 Youtube 4 jaargetijden 

Vivaldi beamer 

Wenstafel    

Eigen leerwens Algemeen werkblad 

Eigen leerwens  

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Lees- en schrijftafel    

Veel weten over de 

(eigen) natuur 

Zeequiz 

TIP 1-5 Quiz Estafette* 

Stamboom Spreuken maanden van 

het jaar 

BinnenBuitennatuur Enquête groei en bloei Voorbeeld Leesmap 

krant Vogels in de klas 

Weerdagboek 

Spreek- en luistertafel    

BinnenBuitennatuur Opdracht Natuurwijzer 

Natuurmonumenten 

Mijn/onze dieren 

Mijn/onze tuin 

Jaarklok 

Digitafel    

BinnenBuitennatuur 4 zoekopdrachten 

natuur 

2 zoekopdrachten 

Natuur en muziek 

nostalgie 

2 zoek opdrachten  

Natuur en muziek 

klassiek 

Zin in actie    

 Balspel A tot Z planten- 

en dierennamen  

 4 seizoenen Grabbelton Geurenspel 

Evaluatie en borging    

Algemene werkbladen Wikken en Wegen  

Evaluatie Thema 

Wikken en Wegen 

Evaluatie Mijn mening 

Toolbox 

 

Bronnen artikelen gebruikt bij Groei en Bloei Dagblad Trouw, Natuurmonumenten, tijdschrift Landleven , jaarklok: pinterest 
*andere quizzen zijn te vinden op https://info.Nu.nl 

Werkbladen Groei en Bloei: bijlage D 
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Zilveren TaalCompetenties                      Tips bij werkbladen                                                      Groei en bloei 

 

Taalspel 

De trainer kiest welke lijn men de eerste keer en de tweede bij het taalspel gaat volgen. 

Het taalspel is bedoeld als opwarmertje  en als inleiding op het thema. Er zit vaart in en het is kort maar 

krachtig. De hele groep is erbij betrokken.  Als steeds dezelfde deelnemers het eerst zijn bij een taalspel 

waarbij de antwoorden geroepen kunnen worden kan de trainer ook een variatie inbouwen door een grote 

dobbelsteen te gebruiken. De deelnemers gooien op de beurt de dobbelsteen, wie drie of zes heeft mag 

antwoord geven. 

 

Woordveld 

De deelnemers bedenken in een eerste ronde zelfstandige naamwoorden die bij groei en bloei horen,  

in een tweede ronde bedenken ze bij elk zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord.  

De trainer geeft een voorbeeld. De trainer bedenkt zelf een relevante vraag bij het thema, of laat de 

deelnemers een vraag bedenken 

 

Wenstafel 

De deelnemer kan met betrekking tot het thema een andere leerwens hebben of een eigen leerwens over  

een ander onderwerp.De trainer schept mogelijkheden om aan de persoonlijke leerwens te werken. 

 

Lees-schrijftafel  

Er kan één quiz gedaan worden of men kan in groepjes een quizestafette gehouden worden met 3 of met 5 

natuurquizzen. ( zie TIP werkbladen). Antwoorden worden opgeschreven. Het groepje met de meeste 

goede antwoorden heeft gewonnen. 

Variatie: als de quizzen mondeling gedaan worden wint het groepje dat bij elke quiz 3 quizvragen  

erbij verzonnen heeft. Men kan deze werkvormen ook alleen met Quiz 1,2,3 doen en Quiz 4, 5  

als individuele of samenschrijfopdracht geven. 

De overige opdrachten kunnen per lijn gevolgd worden of men kan de drie lijnen combineren. 

Leesmap: In tijdschriften en kranten zijn veel artikelen te vinden over de natuur. Een voorbeeld is ‘Vogels 

in de klas .“ Deelnemers kunnen zelf lange of korte artikelen meebrengen. In de gouden lijn kunnen 

deelnemers hun stamboom maken. 

Er wordt aandacht besteed aan Elke dag Schrijven in de diamanten lijn met behulp van het Weerdagboek. 

De enquette Groei en Bloei is bedoeld om de deelnemers te laten nadenken over de groenvoorziening rond 

de woningen en in de openbare ruimten van de instelling, daar een mening over te vormen en misschien 

zelfs stappen te ondernemen om veranderingen aan te brengen. 

 

Spreek- en Luistertafel 

In gesprek gaan m.b.v. (eigen)foto’s en dierbare voorwerpen die betrekking hebben op het thema. 

Speciaal bij de diamanten lijn is de Jaarklok waarop men de seizoenen en de natuurverschijselen van een 

jaar ziet.  Deelnemers kunnen samen de jaarklok bekijken en bespreken hoe je de jaarklok uit kan leggen,  

wat ze van de jaarklok vinden, hoe ze de seizoenen, of het verzetten van de tijd beleven. 

Bij de zilveren lijn vindt men de Natuurwijzer van Natuurmonumenten, die gaat over groei en bloei in 

Nederland. Samen kan men bespreken of men een dier, bloem,plant kent, gezien heeft, waar, en wanneer. 

Men kan variëren: welke dieren planten enz. zijn er in uw omgeving, lijst maken van wat men wel of niet 

kent enz. 
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Zilveren TaalCompetenties                      Tips bij werkbladen                                                      Groei en bloei 

 

Digitafel 

Deelnemers kunnen zelf of samen met opdrachten aan de gang die horen bij Groei en Bloei 

of met een eigen leerwens. Ze maken een notitie van van ze gevonden hebben en maken een lijstje van 

interessante sites voor in de leesmap. Er zijn 4 opdrachten met beeld en muziek. Deze zijn ook leuk om met 

de hele groep te bekijken en te beluisteren.  Of deelnemers die zelf de zoekopdrachten gedaan hebben 

kunnen laten zien of horen wat ze gevonden hebben tijdens de afronding van de bijeenkomst. 

 

Zin in actie 

Als de trainer het vroeg genoeg aangeeft kunnen de deelnemers ook zelf natuurdingen meenemen  

voor de grabbelton. 

 

Afronding 

Borging en evaluatie 

Resultaten van de les worden in het persoonlijke opbergsysteem opgeborgen. De algemene leesmap wordt 

aangevuld. Er wordt gekeken wat men wil delen/ krijgen of wat interessant is voor de tweede bijeenkomst. 

Tijdens de tweede bijeenkomst noemt de trainer alvast het volgende thema zodat de deelnemers kunnen 

anticiperen: leesstof meebrengen, foto’s of andere afbeeldingen, dierbare voorwerpen e.d. 

Ook wordt elk thema nabesproken, geven deelnemers aan wat ze aan kennis, vaardigheden en inzichten 

opgedaan hebben, wat ze wel of niet leuk,goed of interessant vonden en vullen de deelnemers de 

werkbladen voor evaluatie in. 
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Mijn wereld 
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Zilveren TaalCompetenties                                 Handleiding                                                          Mijn wereld 

 

Doel   : Deelnemers geven hun kijk op de wereld en vergelijken hun wereld van  

    vroeger met die van nu, delen ervaringen met de groep en anderen 

    Bewerkstelligen van  “beweging” in eigen inzichten  

     

Zilveren lijn  : Nadenken over eigen weekprogramma en bedenken of daarin  

verandering mogelijk is 

    Delen van actualiteiten: mijn wereld binnen en buitenwereld 

 

Gouden lijn  : Terugblik op de indeling van het dagelijkse leven en de leefwereld  

                                                    van  vroeger  

     

Diamanten lijn : Bewust zijn van eigen waarden en goede momenten  

 

Taal spel  : Zilver Tegenstellingen     

Goud Weet u nog,wereldquiz 

Diamant Wereldwoorden 

 

Wenstafel  :  Eigen leerwens staat centraal 

  

Leestafel/  : Blik op de week  

Schrijftafel  : Verschenen/Verdwenen 

Eigen Kijk op de wereld: waarden,wat betekent geluk  

    Onderdelen lezen en schrijven kunnen gecombineerd worden 

    In het werkbladenoverzicht ziet men welke lijn het betreft 

 

Spreektafel  :  De wereld in beeld en geluid 

 

 

Digitafel  : (Oud) Nieuws, Wetenswaardigheden 

 

Zin in actie  : Binnenwereld/Buitenwereld 

 

 

Werkbladen: De werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld om over het onderwerp in gesprek te komen 

en ervaringen uit te wisselen. Niet om achter elkaar weg te werken. Het gaat meer om het idee achter de 

werkbladen. Dat zet mensen in beweging  hun eigen ervaringen te delen en zich bewust te zijn van wat zij 

zelf over een thema in kunnen brengen. 

De onderwerpen van de werkbladen geven een richting aan, maar er is altijd ruimte voor eigen inbreng. 

Deelnemers kunnen ook eigen bladen maken. 

 

Toolbox: Per thema wordt in overleg bekeken wat een deelnemer zelf wil bewaren, wat hij/zij wil delen en 

wat leuk of interessant is om over te dragen aan meer mensen binnen de instelling. 

 

Lessen: Twee lessen wordt gewerkt aan  hetzelfde thema, de laatste 15 minuten van elke les worden 

gebruikt in het kader van krijgen en delen om samen met de deelnemers te werken aan het vullen ven de 

persoonlijke en algemene toolbox. De deelnemers evalueren het thema. 
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 Zilveren TaalCompetenties                        Werkbladenoverzicht                                                  Mijn wereld 

           

Activiteiten Zilveren lijn Gouden lijn Diamanten lijn 

Taalspel     

 Snelle tegenstellingen Wereldquiz  Wereldwoorden 

 

Introductie     

 Woordveld Mijn wereld 

BinnenBuitenwereld  

 TIPLiedje Jules de Korte 
Ik zou weleens willen weten 

You tube 

Wenstafel    

Eigen leerwens 

 

Algemeen werkblad 

Eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Lees- en schijftafel    

Blik op de week Blik op uw week  

 

Voorbeeld Leesmap  

Blik op de week 

van een huisvrouw 

Blik op de week  

Uw visie 

Kijk op de wereld 
 

De krant lezen  Voorbeeld Leesmap 

Koerierster 

Positief Nieuws  

 

   Mijn wapenschild 

 

Spreek- en luistertafel    

Kijk op de wereld Verdwenen en  

Verschenen 

TIP Foto’s Goud jaren*  

 

Geluk is….. 

  Algemeen werkblad 

Mijn foto 

Gedichten Geluk en 

wereld 

Digitafel    

 Nieuws en krant Film Bert Haanstra 

Alleman 

 Willen Weten  

Zin in actie    

 Wereldbal Handschoenen Labyrint 

 

Evaluatie en borging    

Algemene werkbladen Wikken en Wegen  

Evaluatie Thema 

Wikken en Wegen 

Evaluatie Mijn mening 

Aandacht voor 

Toolbox 
 

Bronnen: TV gidsen,Dagblad Trouw,You Tube, https://info.Nu.nl, idee voor werkvorm wapenschild en handschoenen :aan het werk met 

actiekaarten, Lia Bijkerk enTitia van der Ploeg  

*Foto,s Gouden  jaren, horend bij het boek Gouden jaren van  Annegreet van Bergen 

Werkbladen Mijn Wereld: bijlage E 

 

 

 

 

 

 

https://info.nu.nl/
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Zilveren TaalCompetenties                         Tips bij werkbladen                                                    Mijn wereld 

 

Taalspel 

De trainer kiest welke lijn men de eerste keer en de tweede bij het taalspel gaat volgen. 

Het taalspel is bedoeld als opwarmertje  en als inleidng op het thema. Er zit vaart in en het is kort maar 

krachtig. De hele groep is erbij betrokken. 

 

Woordveld 

Binnen en buitenwereld. De deelnemers noemen woorden die bij hun wereld en bij de buitenwereld  

horen. Woorden van de binnenwereld worden in de binnencirkel geschreven, woorden van de 

buitenwereld worden buiten de cirkel geschreven. 

 

Wenstafel 

De deelnemer kan met betrekking tot het thema een andere leerwens hebben of een eigen leerwens over  

een ander onderwerp.De trainer schept mogelijkheden om aan de persoonlijke leerwens te werken. 

De trainer stimuleert deelnemers mee te doen  met de onderdelen Wapenschild of Geluk is…….. als 

cadeautje voor henzelf. Dit geldt ook voor de andere deelnemers. 

 

Lees- en schrijftafel 

De werkbladen en de tekst uit de leesmap Blik op de week horen bij elkaar en kunnen samen 

aangeboden worden. Kijk op de wereld gaat over de wereld die via de krant binnenkomt. 

De trainer kan zelf het thema uitbreiden met een onderdeel over t.v. kijken. 

Wapenschild (waarden), Geluk is…   en Gedichten  Geluk  en Wereld in de diamantenlijn passen 

bij alle onderdelen. 

In de leesmap vindt men als voorbeeld een artikel  uit de krant en een internet artikel van de site  

 

Spreek- en luistertafel 

Verdwenen verschenen legt verband tussen de wereld van vroeger en de wereld van nu. 

In gesprek gaan m.b.v. (eigen)foto’s en dierbare voorwerpen die betrekking hebben op het thema past bij 

elk thema. Er is veel geschikt beeldmateriaal te vinden in tijdschriften en fotoboeken: bij het boek Gouden 

Jaren van Annegreet van Bergen zijn kaarten uitgegeven die goed te gebruiken zijn.  

Een heel nostalgisch, maar actueel liedje dat bij het thema past is ‘Ik zou wel eens willen weten’ van Jules 

de Corte, te beluisteren op You Tube.  

Spreekwoorden die symbool staan voor het verkeerde in de wereld zijn te zien op het schilderij ‘De 

verkeerde wereld’ van Brueghel spreekwoorden afgebeeld. Op het werkblad staat hoe men dit op internet 

kan vinden. Als men een beamer tot zijn beschikking heeft kan men door op het schilderij te klikken versc 

de spreekwoorden zichtbaar maken. Als er geen beamer is kunnen deelnemers een kopie van het schilderij 

bekijken en zo de spreekwoorden ontdekken. 

 

Digitafel 

Er zijn opdrachten over nieuws en over het verkrijgen van een proefabonnement op de krant. 

Verder opdrachten over wonderlijke weetjes en andere informatie. 

 

Zin in Actie 

Wereldbal staat voor de buitenkring. Voor het onderdeel Handschoenen zijn er veel verschillende soorten 

handschoenen nodig! Boks!! Oven, tuin, werk, uitgaans, kinderwant…enz.  

Labyrint staat voor de binnenwereld. Het vingerlabyrint “lopen” geeft concentratie, focus en aandachtig 

zijn in het heden. 
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Zilveren TaalCompetenties                         Tips bij werkbladen                                                    Mijn wereld 

 

Afronding 

Borging en evaluatie 

Resultaten van de les worden in het persoonlijke opbergsysteem opgeborgen. De algemene leesmap wordt 

aangevuld. Er wordt gekeken wat men wil delen/ krijgen of wat interessant is voor de tweede bijeenkomst. 

Tijdens de tweede bijeenkomst noemt de trainer alvast het volgende thema zodat de deelnemers kunnen 

anticiperen: leesstof meebrengen, foto’s of andere afbeeldingen, dierbare voorwerpen e.d. 

Ook wordt elk thema nabesproken, geven deelnemers aan wat ze aan kennis, vaardigheden en inzichten 

opgedaan hebben, wat ze wel of niet leuk,goed of interessant vonden en vullen de deelnemers de 

werkbladen voor evaluatie in. 
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Op uw gezondheid 
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  Zilveren TaalCompetenties                            Handleiding                                                  Op uw gezondheid 

 

Doel   : Deelnemers zijn zich bewust van het belang van gezond en tevreden  

leven en hebben inzicht in hun eigen mogelijkheden op deze gebied 

     

Zilveren lijn  : Nadenken over gezond eten en meer bewegen 

  

Gouden lijn  : terugblik eetgewoonte, geneeswijze, ziek zijn vroeger  

     

Diamanten lijn : Bewust zijn van de waarde van gezond en tevreden leven 

    Verkennen van eigen mogelijkheden om meer te bewegen 

 

Taal spel  : Zilver       Rebus 

    Goud        Voedzame taal 

    Diamant  Raadsels   

     

Leestafel/  : Zilver        Gezonde voeding 

Schrijftafel         Voldoende bewegen 

          Gezond blijven 

    Goud      Recepten van vroeger 

          Ziekenzorg vroeger 

    Diamant   Gezond en tevreden leven 

 

Spreektafel  : Eigen herinneringen ophalen 

    Diamant gezond en tevreden leven       

  

Digitafel  : Opdrachten bij bovenstaande thema’s 

 

Zin in actie  : Zilver Zin in beweging 

    Goud Smaken verschillen 

    Diamant Film 3 op reis Floortje Dessing in Okinawa 

 

Werkbladen: De werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld om over het onderwerp in gesprek te komen 

en ervaringen uit te wisselen. Niet om achter elkaar weg te werken. Het gaat meer om het idee achter de 

werkbladen. Dat zet mensen in beweging  hun eigen ervaringen te delen en zich bewust te zijn van wat zij 

zelf over een thema in kunnen brengen. De onderwerpen van de werkbladen geven een richting aan, maar 

er is altijd ruimte voor eigen inbreng. Deelnemers kunnen ook eigen bladen maken. 

Er wordt in dit thema veel gebruik gemaakt van folders en brochures van organisaties. 

 

Toolbox: Per thema wordt in overleg bekeken wat een deelnemer zelf wil bewaren, wat hij/zij wil delen en 

wat leuk of interessant is om over te dragen aan meer mensen binnen de instelling. 

 

Lessen: Twee lessen wordt gewerkt aan  hetzelfde thema, de laatste 15 minuten van elke les worden 

gebruikt in het kader van krijgen en delen om samen met de deelnemers te werken aan het vullen ven de 

persoonlijke en algemene toolbox. De deelnemers evalueren het thema. 
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  Zilveren TaalCompetenties                       Werkbladenoverzicht                                       Op uw gezondheid 

 

Activiteiten Zilveren lijn Gouden lijn Diamanten lijn 

Taalspel     

                                   Lichaamstaal 

Rebus 

Voedzame taal Raadsels  

Introductie     

 Woordveld Op uw  

gezondheid 

  

Wenstafel    

Eigen leerwens Algemeen werkblad 

Eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Lees- en schrijftafel    

Gezond en tevreden 

leven 

Stoelyoga 

*TIP Brochures 

Hartstichting 

Voorbeeld Leesmap  

Gedicht A.M.G.Schmidt 

10 voorschriften  

Ikigai 

Gedicht tevredenheid 

Gezonde voeding 

 

*TIP Folders Voedings –

centrum, Schijf van vijf 

Uw recept van vroeger *Caloriewegwijzer 

Hartstichting 

Gezonde zorg 

 

**TIP Infokaarten 

Patiënten Federatie 

Voorbeeld Leesmap 

Ziek zijn vroeger 

Voorbeeld Leesmap  

Huisarts Nico v Hasselt 

                           Herinnering 

Ziek zijn vroeger 

 

Spreek- en luistertafel    

Op uw gezondheid Uitspraken van Loesje  Wat mij bezighoudt 

 

Digitafel    

 Gezond eten 

Geneeskracht kruiden 

Verhalen van vroeger Okinawa dieet 

Floortje Dessing 

Zin in actie    

 Zin in bewegen Smakenspel 3 op reis Floortje 

Dessing in Okinawa 

Evaluatie en borging    

 Wikken en Wegen  

Evaluatie Thema 

Wikken en Wegen 

Evaluatie Mijn mening 

Aandacht voor 

Toolbox 
bronnen tijdschrift Nestor,  tijdsschrift KBO/PCOB 

*brochures kunnen  besteld of gedownload worden 

** De infokaarten zijn te vinden op www.mijnzorgveilig.nl 
 

Werkbladen Op uw Gezondheid: bijlage F 

 

 

 

 

 

http://www.mijnzorgveilig.nl/
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  Zilveren TaalCompetenties                        Tips bij werkbladen                                       Op uw gezondheid 

 

Taalspel 

De trainer kiest welke lijn men de eerste en de tweede keer bij het taalspel gaat volgen. 

Het taalspel is bedoeld als opwarmertje  en als inleiding op het thema. Er zit vaart in en het is kort maar 

krachtig. De hele groep is erbij betrokken. Rebus en Raadsels zijn bedoeld voor activering van de geest. 

Voedzame taal  en lichaamstaal doet een beroep op lenigheid van geest. 

 

Woordveld 

De deelnemers associëren op de uitdrukking ‘Op uw gezondheid”, waar denken ze aan, wat is voor hen 

belangrijk. 

 

Wenstafel 

Op uw gezondheid is binnen de cursus een belangrijk thema. De trainer stimuleert deelnemers om 

onderdelen van dit thema te volgen. Hierbij kunnen eigen leerwensen binnen het thema een belangrijke 

rol spelen. De trainer overlegt met de deelnemers wat voor hen belangrijk is en schept mogelijkheden om 

aan de persoonlijke leerwens te werken. 

 

Lees- en schrijftafel 

De hoofdlijn van het thema Op uw gezondheid is Gezond en tevreden leven. 

Het thema bevat vier verschillende onderwerpen die uitgewerkt kunnen worden in de drie lijnen van de 

methode. 

De trainer checkt welke onderwerpen het meest in trek zijn. Gebruik bij elk onderwerp ook werkbladen  

uit de diamanten lijn voor verdieping. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

• Bewegen doet goed  

Bij dit onderwerp gaat gaat over genoeg bewegen. Omdat meer bewegen juist voor ouderen zo 

belangrijk is wordt er in dit thema weer aandacht aan besteed, zowel in de zilveren als in de 

diamantenlijn. In een later stadium van de cursus komt ‘in beweging’ nog een keer aan bod bij het 

thema Met de muziek mee (zitdans). In de gouden lijn vindt men een gedicht over ouder worden en 

oud zijn van Annie M.G.Smidt. Brochures van de Hartstichting kunnen aangevraagd worden. 

Informatie van de organisatie Bewegen zonder pijn ka ingezet worden. 

• Gezonde voeding 

Voor het onderwerp gezonde voeding wordt er gebruik gemaakt van folders van de Hartstichting 

en informatie van het Voedingcentrum. De sites van deze organisties zijn een bron van informatie 

en bevatten veel testjes die deelnemers online kunnen doen. Men kan folders en brochures bestellen 

of downloaden.  

• Gezonde zorg 

Bij dit onderwerp gaat het vooral over veiligheid bij medicijngebruik en waar men aan moet denken 

bij bezoek aan een arts of opname in het ziekenhuis. 

Bij het lezen van de folders, brochures of kaarten is het de bedoeling dat deelnemers zelf kiezen 

wat ze willen lezen. Men kan zelf of samen lezen, verslag uitbrengen aan andere deelnemers en een 

recensie schrijven. Voor de recensie kan het algemene werkblad gebruikt worden, maar men kan 

ook zelf een stukje schrijven over wat men gelezen heeft. Belangrijk is dat men een mening geeft en 

een argument waarom men iets vindt. Daarna  kan men naar aanleiding van wat men van een 

ander gehoord heeft een andere folder of kaart zelf lezen. Deelnemers kunnen zelf zelf folders 

aanvragen bij de Hartstichting, het Voedingscentrum, het Reumafonds, Bewegen zonder pijn, of bij 

andere organisaties om thuis te lezen of op hun iPad meer informatie zoeken. 

De gouden lijn heeft als onderwerp ziekenzorg vroeger. Eigen verhalen en herinneringen van 

deelnemers over deze onderwerpen kunnen verteld en opgeschreven worden. 
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  Zilveren TaalCompetenties                        Tips bij werkbladen                                       Op uw gezondheid 

 

• Gezond en tevreden leven is een belangrijke voorwaarde voor welzijn*. In de diamanten lijn van 

het thema Op uw gezondheid wordt verder ingegaan op de uitgangspunten voor een gezond en 

tevreden leven zoals die verwoordt is in de kunst van het ouder worden volgens de filosofie van 

Ikigai. Een extra leestip bij dit onderdeel: Het verhaal van  de Steenhouwer van Multatuli. Dit is op 

te vinden op internet. 

 

Leesmap  

De trainer stimuleert deelnemers om folders, verhalen, gedichten mee te brengen die bij dti thema passen. 

 

Spreek- en luistertafel 

In gesprek gaan m.b.v. (eigen)foto’s en dierbare voorwerpen die betrekking hebben op het thema past bij 

elk thema. komen. In gesprek over wat deelnemers bezighoudt wat hun gezondheid betreft. 

Bij dit onderdeel kan men ook samen kijken en lezen op het internet: 

Beter naar de dokter-Zilveren Kruis.  Hier kan men samen bespreken hoe men een doktersbezoek 

voorbereidt en welke vragen men kan stellen. Deelnemers die van een uitdaging houden kunnen in 

gesprek met behulp van het werkblad Uitspraken van Loesje. Zij kunnen ook zelf ‘quotes’bedenken. 

 

Digitafel 

Er zijn verschillende computeropdrachten over alle onderwerpen van de drie lijnen die aangevuld kunnen 

worden met de suggesties zoals besproken bij de onderwerpen van de spreek- en luistertafel. 

 
 

Zin in Actie 

Er is keuze tussen een bewegingsspel, de bewegingen kunnen ook op muziek uitgevoerd worden, en een 

smakenspel. Het filmpje reis op 3 Floortje Dessing in Okinawa geeft meer inzicht in wat Ikigai inhoudt en 

is zeer de moeite waard om te bekijken. 
 
 

Afronding 

Borging en evaluatie 

Resultaten van de les, werkbladen die gemaakt zijn, worden in het persoonlijke opbergsysteem 

opgeborgen. De algemene leesmap wordt aangevuld. Er wordt gekeken wat men wil delen/ krijgen of wat 

interessant is voor de tweede bijeenkomst. Tijdens de tweede bijeenkomst noemt de trainer alvast het 

volgende thema zodat de deelnemers kunnen anticiperen: leesstof meebrengen, foto’s of andere 

afbeeldingen, dierbare voorwerpen e.d. Ook wordt elk thema nabesproken, geven deelnemers aan wat ze 

aan kennis, vaardigheden en inzichten opgedaan hebben, wat ze wel of niet leuk,goed of interessant 

vonden en vullen de deelnemers de werkbladen voor evaluatie  in. 

 
** proefschrift ‘Maintaining life satisfaction at old age in the face of physical decline’  Thomas Puvill Universiteit Leiden 6-6-2017 
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Mijn Omgeving 
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Zilveren TaalCompetenties                                  Handleiding                      Mijn omgeving 

 

Doel   :  deelnemers denken na over hun directe omgeving en kennen mogelijkheden 

   om iets te  ondernemen in hun omgeving, zijn bekend met voorwaarden voor 

                          een veilige omgeving 

     

Zilveren lijn  : Nadenken  over mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten in hun 

    omgeving 

    Onder de loep nemen van veiligheid eigen huis en omgeving  

 

Gouden lijn  : Terugblik op plaatsen waar men gewoond heeft  

                                                     

Diamanten lijn : Zich thuis en veilig voelen in de huidige omgeving 

 

Taal spel  : Sluit aan bij de drie lijnen 

    Nederlandse stedenraadsels bij Mijn omgeving 

    Rebus bij Een veilig huis 

    Kleurige taal bij Zich thuis voelen in eigen omgeving 

Schrijftafel/ 

leestafel  : Mijn omgeving 

    Veiligheid in en om huis 

Onderdelen kunnen ook gecombineerd worden 

    Bovenaan de werkbladen ziet men welke lijn het betreft 

 

Wenstafel  : Eigen leerwens  

 

Digitafel  :            Opdrachten sluiten aan bij de thema’s van Mijn omgeving 

 

Zin in actie  : Werkvormen sluiten  aan bij de 3 lijnen:  

    Dobbelsteenspel, Geheugenspel, Lied  

 

Werkbladen 

De werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld om over het onderwerp in gesprek te komen en ervaringen 

uit te wisselen. Niet om achter elkaar weg te werken. Het gaat meer om het idee achter de werkbladen. 

Dat zet mensen in beweging  hun eigen ervaringen te delen en zich bewust te zijn van wat zij zelf over een 

thema in kunnen brengen. 

De onderwerpen van de werkbladen geven een richting aan, maar er is altijd ruimte voor eigen inbreng. 

Deelnemers kunnen ook eigen bladen maken. 

 

Toolbox 

Per thema wordt in overleg bekeken wat een deelnemer zelf wil bewaren, wat hij/zij wil delen en wat  

leuk of interessant is om over te dragen aan meer mensen binnen de instelling 

 

Lessen: Twee lessen wordt gewerkt aan  hetzelfde thema, de laatste 15 minuten van elke les worden 

gebruikt in het kader van krijgen en delen om samen met de deelnemers te werken aan het vullen ven de 

persoonlijke en algemene toolbox. De deelnemers evalueren het thema. 
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Zilveren TaalCompetenties                           Werkbladenoverzicht                                            Mijn omgeving 

         

Tafels Zilveren lijn Gouden lijn Diamanten lijn 

Taalspel     

 Kleurige taal  Rebus  Stedenraadsels 

Introductie     

 Woordveld Belangrijk 

 in uw omgeving 

  

 

Wenstafel    

Eigen leerwens Algemeen werkblad 

Eigen leerwens  

Die van toepassing zijn 

Bij eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

Bij eigen leerwens 

Lees- en schrijftafel    

 Mijn omgeving Activiteiten eigen 

woonomgeving 

Tijdlijn mijn huizen Voorbeeld Leesmap 

Jonkies in de flat 

 Uw leukste uitje Uw vakantie dichtbij 

of verweg 

De ontdekking 

Alles is gekleurd 

Veilige omgeving *TIP Brochures  

Veiligheid.NL,brandweer 

en politie 

Leesmap Gedicht 

De dingen 

levensverhaal** 

Veiligheid in huis  

5 kaarten +opdracht 

Spreek- en luistertafel    

Mijn omgeving Achter mijn voordeur 

 

Beelden onder de loep 

Mijn foto 

Verbeterpunt mijn  

woonomgeving 

Veilige omgeving TIP Foto’s Valpreventie  

Veiligheid.NL  

TIP Babbeltrucs 

 Posters politie 

TIP Download 

Infographic veilig-hui-

ouderen  

Digitafel    

 Veiligheid in en om huis 

Infographic veilig-huis-

ouderen 

 Foto maken iPhone van 

omgeving 

Zin in actie    

 Balrolspel Steden  Geheugenspel Ik ga op 

reis ik neem mee 

Plaatsnaamlied 

YouTube Vakwerk  

Ik zie een hinde lopen 

Evaluatie en borging    

 Wikken en Wegen 

Evaluatie Thema 

Wikken en Wegen  

Evaluatie Mijn mening 

Aandacht voor 

Toolbox 
 

Bronnen * kranten, ** tijdschrift Nestor 

 

Werkbladen Mijn Omgeving: bijlage G 
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Zilveren TaalCompetenties                          Tips bij werkbladen                                          Mijn omgeving 
  

Taalspel 

De trainer kiest welke lijn men de eerste  en tweede keer bij het taalspel gaat volgen. 

Het taalspel is bedoeld als warming up en als inleiding op het thema. Er zit vaart in.  

Het taalspel wordt met de hele groep gedaan. De stedenraadsels vergen best denkwerk, men kan er  

ook een aantal doen en de rest als thuisopdracht meegeven.  

 

Woordveld 

Zilver: wat is voor u belangrijk in uw omgeving. Goud: wat was voor u belangrijk in uw omgeving. 

Deelnemers schrijven woorden rondom het symbool voor ‘mijn omgeving’. 

Diamant: wat geeft kleur en fleur aan uw omgeving, hierbij kan het werkblad met de tekst van  

K.Schippers gebruikt worden. Er staat een opdracht bij die de deelnemers gedurende de week kunnen 

uitvoeren.  De trainer kan een volgende keer naar de ervaringen van de deelnemers vragen. 

Men kan er ook voor kiezen dit werkblad te gebruiken aan de lees- en schrijftafel. 

 

Wenstafel 

De deelnemer kan met betrekking tot het thema een andere leerwens hebben of een eigen leerwens over  

een ander onderwerp. De trainer schept mogelijkheden om aan de persoonlijke leerwens te werken. 

 

Lees- en schrijftafel 

Het thema In mijn omgeving is uitgewerkt aan de hand van twee onderwerpen : 

•  Mijn omgeving, waarbij welbevinden een belangrijke rol speelt en men terugdenkt aan de huizen 

om zelf leesmateriaal mee te brengen. Als uitbreiding van dit onderwerk kan men ingaan op hoe   

men vroeger uitstapjes maakte of opvakantie ging. 

• Een veilige omgeving in en om huis, waarbij gebruik gemaakt wordt van brochures en folders van 

             Veiligheid.NL , politie en brandweer.  

  

Spreek-en luistertafel 

Praten over de persoonlijke omgeving van de deelnemer, eigen thuis en de woonomgeving in groter 

verband. Wat daarin anders zou kunnen en hoe men daar verandering in zou kunnen brengen. 

Veiligheid in en om huis: In gesprek gaan m.b.v. foto’s Valpreventie van VeiligheidNL, ervaringen 

uitwisselen over babbeltrucs, weten hoe men ongewenste indringers buiten de deur houdt. 

 

Digitafel  

Deelnemers kunnen zelf of samen met opdrachten aan de gang die horen bij Mijn omgeving 

of met een eigen leerwens. Ze maken een notitie van van ze gevonden hebben en maken een lijstje van 

interessante sites voor in de leesmap. 

 

Zin in actie 

De trainer kiest per les één van de drie werkvormen zoals beschreven op de werkbladen. 

 

Afronding   

Borging en evaluatie 

Resultaten van de les worden in het persoonlijke opbergsysteem opgeborgen. De algemene leesmap wordt 

aangevuld. Er wordt besproken wat men wil delen/krijgen, wat men thuis kan doen. Aan het eind van de 

tweede bijeenkomst noemt de trainer alvast het volgende thema zodat de deelnemers kunnen anticiperen: 

leesstof meebrengen, foto’s of andere afbeeldingen, dierbare voorwerpen.  
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Zilveren TaalCompetenties                          Tips bij werkbladen                                          Mijn omgeving 

 

Ook wordt elk thema nabesproken, geven deelnemers aan wat ze aan kennis, vaardigheden en inzichten 

opgedaanhebben, wat ze wel of niet leuk,goed of interessant vonden en vullen de deelnemers  

de werkbladen voor evaluatie in. 
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Cijfers en Letters 
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Zilveren TaalCompetenties                             Handleiding                                                      Cijfers en letters 
 

Doel   :  deelnemers evalueren de cursus en denken na over hoe zij zelf of met anderen 

binnen de instelling ‘’taalactief” kunnen blijven en hoe zij anderen kunnen 

motiveren mee te doen.  

                  

Zilveren lijn  : Aan de slag met cijfers en letters 

    Evalueren van vorm en inhoud cursus 

      

Gouden lijn  : Herinneringen aan belangrijke persoonlijke getallen  

    Terugblik op de cursus in cijfers en letters  

                                                     

Diamanten lijn : Stilstaan bij wat de cursus gebracht heeft en wat de verdere mogelijkheden  

    zijn om met anderen bezig te blijven met taal 

                                                    

Taal spel  : Werkvormen sluiten aan bij de drie lijnen: 

    Zilver: Taalvoutjes onder de loep 

    Goud : Pas op je tellen 

    Diamant: Cryptogram 

Schrijftafel/ 

leestafel  : Lezen en schrijven over opmerkelijke cijfers en getallen  

     letters en woorden: meningen en stellingen 

    Wikken en wegen: evalueren van de cursus     

 

Wenstafel  : Eigen leerwens  

 

Digitafel  :            Opdrachten sluiten aan bij de thema’s Cijfers en letters en 

    Wikken en wegen 

     

Zin in actie  : Een afsluitende diamanten opdracht  

    Cadeau 

      

Werkbladen 

De werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld om over het onderwerp in gesprek te komen en ervaringen 

uit te wisselen. Niet om achter elkaar weg te werken. Het gaat meer om het idee achter de werkbladen. 

Dat zet mensen in beweging  hun eigen ervaringen te delen en zich bewust te zijn van wat zij zelf over een 

thema in kunnen brengen. De onderwerpen van de werkbladen geven een richting aan, maar er is altijd 

ruimte voor eigen inbreng. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen een eigen vorm te kiezen voor de 

evaluatie. 

 

Lessen 

Centraal bij dit thema staat de evaluatie van de cursus: wat heeft de cursus de deelnemers gebracht en 

opgeleverd, wat gaan de deelnemers zelf in het vervolg doen om actief aan de gang te blijven met taal en 

anderen te motiveren om mee te doen met de volgende cursus.  

Verder wordt er tijd besteed aan de voorbereiding van de feestelijke afsluiting van de de cursus die 

plaatsvindt tijdens de laatste bijeenkomst. 
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 Zilveren TaalCompetenties                    Werkbladenoverzicht                                               Cijfers en letters 
 

Activiteiten Zilveren lijn Gouden lijn Diamanten lijn 

Taalspel     

Cijfers en letters TIP Estafette maken 

Taalvoutjes * 

Pas op je tellen Cryptogram 

 

Introductie     

 Woordveld TAAL 

Zilver en goud 

Woordveld TAAL 

Zilver en goud 

Wikken en wegen 

Codekraker 

Wenstafel    

Eigen leerwens Algemeen werkblad 

Eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Lees- en schijftafel    

Cijfers en Letters 

 

Leesmap Opmerkelijke 

cijfers + Wblad 

Getallen in uw leven Stelling Alle senioren  

moeten op internet    

Wikken en wegen 

Evaluatie 

Evaluatie thema en 

onderdelen cursus 

Quotes Impressie 

 Enquette leesmap 

 

  

Spreek- en luistertafel    

Wikken en wegen 

Evaluatie 

 Brainstorm 

 

Presentatie TopToolbox 

 

Afsluiting cursus Voorbereiding 

feestelijke afsluiting 

  

Digitafel    

Cijfers en letters    WhatsAppje sturen 

Even mailen 

Zin in actie    

  

 

 Cadeau 

 

Bron artikelen: TijdschriftOuderen Nestor  KBO 

*materiaal Taalvoutjes kwartet en Taalvoutjes Memory, zie website Taalvoutjes 

Werkbladen Cijfers en Letters: bijlage H 
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 Zilveren TaalCompetenties                        Tips bij werkbladen                                             Cijfers en letters 

 

Taalspel 

De trainer kiest welke lijn men de eerste keer en de tweede bij het taalspel gaat volgen. 

Het taalspel is bedoeld als warming up en als inleiding op het thema. Er zit vaart in. Het motto is:  

kort maar krachtig. De hele groep is erbij betrokken. 

Het taalspel gaat over ontdekken van taalvouten (zilver), een scala aan taalfouten is te vinden op de 

website van TaalVoutjes, spreekwoorden met getallen en de functie van klinkers en medeklinkers (goud), 

en breinkrakers in de vorm van een cryptogramwoorden (diamant). 

 

Woordvelden 

Er zijn twee werkvormen voor het woordveld:  

1. Woorden bedenken met die eindigen op –taal. Eventueel uit te breiden met woorden die beginnen 

met taal-. 

2. De codecraker hoort bij het onderwerp Evaluatie dat in het thema Cijfers en letters verwerkt is. 

 

Wenstafel 

Het is belangrijk dat alle deelnemers meedoen met de onderdelen van de evaluatie om zo goed mogelijk 

beeld te krijgen hoe de deelnemers de cursus ervaren hebben. 

 

Lees- en schrijftafel 

Het thema Cijfer en letters bestaat uit twee onderdelen, die voor het merendeel verwerkt zijn  

in de zilveren en diamanten lijn.  

• Aandacht voor cijfers en letters in taalspel, en opmerkelijke cijfers in een tijdschrift 

En discussie over gebruik van internet door senioren. De deelnemers kunnen zelf ook  

andere stellingen bedenken. 

• Evaluatie van de cursus: Wikken en Wegen 

De trainer kan deelnemers laten kiezen uit de evaluatiewerkbladen. Deelnemers kunnen ook  

na de eerste bijeenkomst bladen mee naar huis nemen zodat ze meer tijd hebben om over de 

evaluatie na te denken. 

 

Spreek-en luistertafel 

Er wordt teruggekeken naar wat men in de loop van de cursus gedaan en verzameld heeft,  

wat de cursus opgeleverd heeft en waar de deelnemers mee verder kunnen gaan.  

Deelnemers vertellen hier in het kort over in een minipresentatie van drie minuten. 

Laatste thema ‘Met de muziek mee’ wordt aangekondigd. Er wordt besproken hoe het thema 

gecombineerd kan worden met een feestelijke afsluiting.  

 

Digitafel 

Deelnemers worden gestimuleerd hun iPad of iPhone te gebruiken om berichtjes te sturen over de cursus 

naar bekenden en familie.  

 

Zin in actie 

Er is bij dit thema maar één actie. Cadeau: het toekennen aan elkaar van een positieve eigenschap die 

gezien, gehoord, bemerkt is tijdens de cursus. Aan de trainer de taak om dit goed te begeleiden zodat het 

voor iedereen een cadeau is. 
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Afronding  

Borging en evaluatie 

Resultaten van deze les worden in het persoonlijke opbergsysteem opgeborgen. De algemene leesmap 

wordt aangevuld. Er wordt gekeken wat deelnemers nog willen delen of krijgen. De trainer verzamelt of 

kopieert een aantal evaluatiewerkbladen van de deelnemers die belangrijk zijn voor het evalueren van de 

cursus. Er worden afspraken gemaakt over de laatste twee lessen rond het thema Met de muziek mee. 
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Met de muziek mee 
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Doel   :  deelnemers denken na over wat muziek voor hen betekent, kennen  

    mogelijkheden om iets te ondernemen op het gebied van muziekactiviteiten 

    deelnemers spelen een actieve rol bij de afsluiting van de cursus               

   

Zilveren lijn  : Nadenken over mogelijkheden om deel te nemen aan muziekactiviteiten  

                                                    in hun omgeving, weten wat er speelt en zingt in stad en land 

      

Gouden lijn  : Herinneringen ophalen die juist door muziek naar boven komen 

    De rol die muziek in het leven van deelnemers gespeeld heeft   

                                                     

Diamanten lijn : Stilstaan bij de betekenis die muziek kan hebben voor iemands leven 

                                                   Genieten door samen bezig te zijn met muzikale onderwerpen 

    Feestelijke afsluitng van de cursus 

 

Taal spel  : Werkvormen sluiten aan bij de drie lijnen: 

    Zilver: Muziek spreekwoordenspel 

    Goud : Liedjesspel 

    Diamant: Muziektaal Klassiek 

Schrijftafel/ 

leestafel  : Met de muziek mee: 

    Muziek in een tijdschrift 

    Muziek in de krant 

    Onderdelen kunnen ook gecombineerd worden 

     

Wenstafel  : Eigen leerwens  

 

Digitafel  :            Opdrachten sluiten aan bij de thema’s Met de muziek mee 

    Zoeken naar muziek van eigen keuze op computer of iPad 

    Luisteren naar muziek op computer of iPad 

 

Zin in actie  : Werkvormen sluiten  aan bij de drie lijnen:  

    Tafelbalspel muziekinstrumenten, Limerick, Stoeldans 

      

Werkbladen 

De werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld om over het onderwerp in gesprek te komen en ervaringen 

uit te wisselen. Niet om achter elkaar weg te werken. Het gaat meer om het idee achter de werkbladen. 

Dat zet mensen in beweging  hun eigen ervaringen te delen en zich bewust te zijn van wat zij zelf over een 

thema in kunnen brengen. De onderwerpen van de werkbladen geven een richting aan, maar er is altijd 

ruimte voor eigen inbreng.  

 

Lessen 

De tweede bijeenkomst staat in het teken van de afsluiting van de cursus. 
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Activiteiten Zilveren lijn Gouden lijn Diamanten lijn 

Taalspel     

 Speel het spel 

 

Liedjes van toen Muziektaal Klassiek  

Introductie     

 Woordveld muziek 

woorden 

 Muziek…….. 

Wenstafel    

Eigen leerwens Algemeen werkblad 

Eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Die van toepassing zijn 

bij eigen leerwens 

Lees- en schijftafel    

Met de muziek mee 
 

Muziek in de krant Leesmap 

100 jarig lied 

Hart en Ziellijst 

  Herinneringen 
 

Muziek is….. 

Spreek- en luistertafel    

Met de muziek mee TIP Muziekwartet  

Maestro 

Muziekinterview Luisterlied  

Mens durf te leven 

 TIP Muziekkwartet 

Notenschrift 

  

Digitafel    

  Het Danspaleis Liedjes van toen 

 

Muziek luisteren 

Zin in actie    

 Tafelbalspel muziek-  

instrumenten 

Limerick  Stoeldans  

Afronding    

 Feestelijke afsluiting 

van de cursus 

Feestelijke afsluiting 

van de cursus 

Feestelijke afsluiting 

van de cursus 

 
Bronnen artikelen: Tijdschrift Landleven, Dagblad Trouw 

 

Werkbladen Met de Muziek Mee: bijlage I 
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Laatste Thema 
Met de muziek mee is het laatste thema van de cursus en geschikt om de cursus feestelijk af te sluiten  

De trainer kiest uit welke onderdelen in het programma passen en trekt voldoende tijd uit om  

aandacht te besteden aan de afronding.  

 
Taalspel 

De trainer kiest welke lijn men de eerste keer en de tweede bij het taalspel gaat volgen. 

Het taalspel is bedoeld als warming up en als inleiding op het thema. Er zit vaart in. Het motto is:  

kort maar krachtig. De hele groep is erbij betrokken. 

De trainer kan kiezen tussen Spreekwoordenspel, Liedjesspel, of Muziektaal Klassiek 

 

Woordveld 

De deelnemers bedenken en schrijven muziekwoorden. Of de deelnemers bedenken zelf een vraag  

voor het woordveld De trainer stelt eventueel vragen om de gedachtenstroom op gang te helpen. 

 

Wenstafel 

Omdat dit het laatste afsluitende thema van de cursus is het leuker als alle cursisten meedoen. 

 

Lees- en schrijftafel 

Een deel van het lesmateriaalgebruikt bij dit thema komt uit het tijdschrift Landleven, uit de krant en  

van het internet. De onderwerpen zijn in de drie lijnen uitgewerkt.  

Er kan steeds verbinding gelegd worden met de muziekervaringen die de deelnemers zelf hebben. 

 

Spreek-en luistertafel 

Het maestrospel is een kwartetspel dat betrekking heeft op de muziekinstumenten van een orkest. 

Ook bestaat het notenschrift kwartet. Het is leuk om beide kwartetten aan te schaffen. 

Het muziekinterview is bedoeld om eigen ervaringen op het gebied van muziek te delen. 

Bij het luisterlied vullen de deelnemers de liedtekst aan. De trainer kan ook een ander lied kiezen dat beter 

past bij de deelnemers past of bij het seizoen waarin de cursus gegeven wordt. 

 

Digitafel  

Deelnemers kunnen zelf of samen met opdrachten aan de gang die horen bij Met de muziek mee. De 

onderwerpen die aangegeven zijn kunnen ook als er een beamer aanwezig is met de hele groep  

bekeken worden. 

 

Zin in actie 

De trainer kiest per les één van de drie werkvormen zoals beschreven op de werkbladen, als afsluiting van 

de cursus of heeft al samen met de deelnemers bedacht hoe men de cursus wil afsluiten. 

 

Afronding  

De trainer bedenkt (samen met de deelnemers) een manier om de cursus af te ronden die past bij de 

deelnemers van zijn/haar groep.  

De deelnemers ontvangen een certificaat. 
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Bijlagen 


