
 

Factsheet  

Succes! voor anderstaligen 
 

Succes! is gemaakt voor Nederlandstalige laaggeletterden, maar ook bruikbaar 

voor anderstaligen met een leervraag op het gebied van lezen en schrijven. Suc-

ces! heeft themaboekjes op niveau Op weg naar Instroom (IN), van Instroom 

naar 1F (1F) en van 1F naar 2F (2F).  

Anderstalige laaggeletterden die met lezen of schrijven in het Nederlands begin-

nen, moeten eerst Nederlands begrijpen en spreken op niveau A2. 

Zie eventueel de factsheet Analfabeet of laaggeletterd: leren lezen NT2. 

Midden en hoog opgeleide anderstaligen zijn geletterd, voor hen is Succes! 

niet bedoeld. 

Deze deelnemers kunnen te kort schieten in lees- en schrijftaken, maar dat is 

een kwestie van algemeen taalvaardigheidsniveau en heeft niet met geletterd-

heid te maken. 

Laag opgeleide anderstaligen kunnen zowel geletterd als laaggeletterd zijn; 

een goede intake geeft hierover uitsluitsel. Als een intake niet mogelijk is, be-

vraag de deelnemer op alledaagse lees- en schrijftaken en vraag vooral ook of 

hij/zij dat in de eigen taal wel kan. Als de deelnemer aangeeft dat lezen of schrij-

ven ook in eigen taal beperkt is en hij / zij heeft mondeling minimaal A2-niveau, 

ga dan aan de slag met Succes! en vindt  proefondervindelijk uit welk niveau 

passend is.  

Begin met een deeltje op niveau Instroom, kies een thema dat past bij de inte-

resse of leerwereld. Blijkt Instroom te moeilijk, kijk dan of Melkweg Lezen van 

Alfa B naar Alfa C wel geschikt materiaal is. Als Instroom te makkelijk is, kies 

dan een boekje op 1F.  

“Te moeilijk” wil zeggen: deelnemer komt niet door de tekst heen, leest spellend 

of je merkt bij de opdrachten dat de inhoud van de tekst niet is overgekomen.  

Begin met lezen en ga pas later (als je het juiste leesniveau te pakken hebt) aan 

de slag met schrijven.  

Lees Taalhulp bij Succes! en de handleiding bij het thema-boekje dat je kiest 

(achterin het themaboekje: Instructie voor de begeleider). 

https://www.kb.nl/kbhtml/taalhuis/FS912_Analfabeet_of_laaggeletterd_Leren_lezen_NT2.pdf
http://taalhuis.nl/adviescollectie/leermateriaal/melkweg-lezen-van-alfa-b-naar-alfa-c
http://taalhuis.nl/adviescollectie/leermateriaal/melkweg-lezen-van-alfa-b-naar-alfa-c


 

Denk overigens bij laagopgeleide anderstaligen niet te snel dat iemand laag-

geletterd is. Zeker als deelnemers nog beperkt luisteren en spreken, zal vooral 

de beperking in woordenschat en taalkennis het lezen belemmeren. Als de mon-

delinge taalvaardigheid groter is, kan blijken dat men wel toereikend leest. Dit is 

tevens een argument om eerst en vooral te investeren in het ontwikkelen van 

luisteren en spreken. 

Tot slot: Lezen betekent voor al deze deelnemers: stil voor jezelf lezen of mee-

lezen als begeleider voorleest. We laten deelnemers nooit hardop voorlezen, be-

halve als het materiaal dit uitdrukkelijk als instructie geeft of als het hun eigen 

schrijfproduct betreft. 

Blijf verder steeds voldoende tijd inruimen voor het trainen van spreekvaardig-

heid. Taalhulp bij Succes! geeft aanwijzingen hoe dat kan worden ingevlochten in 

de lees-schrijflessen. Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C bevat uitgewerkte 

onderdelen voor luisteren en spreken. 

 

http://taalhuis.nl/adviescollectie/leermateriaal/melkweg-lezen-van-alfa-b-naar-alfa-c

