
 

OM  RAAD  VRAGEN 
les 3

spreken
 
inleiding en doel 
 
U leert in deze les "om raad vragen". 
Als u niet weet wat u moet doen, kunt u iemand om raad vragen.  
U vraagt of iemand u kan helpen met advies.  
 
Het is belangrijk om beleefd en vriendelijk om raad te vragen. 
Soms is het beter om formeel (= extra beleefd) om raad te vragen. 
 
U leert in deze les ook advies geven (= adviseren). 
 
 
 

 
 
 
 
Deze les bestaat uit 11 opdrachten. 
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opdracht 1:  zoek bij elkaar
 
voorbeeld: 
Links wordt om raad gevraagd.  Rechts wordt advies gegeven. 
 
 
1 Hoe kan ik nieuwe woorden snel leren ? .....  Ga eens met je chef praten ! 
2 Welke stofzuiger raadt u mij aan ? ..... Eentje van 1100 watt. 
3 Ik zoek werk. Wat moet ik doen ?   1 Iedere dag 20 minuten leren. 
4 Welk eten zal ik bestellen ? ..... Ga naar DWI. 
5 Ik heb vaak ruzie met mijn collega.  ..... HAVO of VWO. 
 Wat raad je mij aan  ? 
6 Ik zoek een spannend boek. ..... Repareren wordt te duur. 
 Kunt u me een tip geven ? 
7 Wat raadt u me aan ? ..... Dit verhaal gaat over de politie 
 De auto verkopen of laten repareren ?  in Amsterdam. 
8 Welke school raadt u mijn zoon aan ? ..... Aardappelen met kaassaus. 
 
 
 
opdracht 2:  door wie en waar 

 
U kunt overal en aan iedereen om advies vragen. 
 
"Hoe kan ik nieuwe woorden snel leren ?"   vraagt u op school. 
"Iedere dag 20 minuten leren." is het advies van uw docent. 
 

 waar door wie 
1 Hoe kan ik nieuwe woorden snel leren ? op school de docent 
2 Zal ik de auto verkopen of laten repareren ?   
3 Welke school raadt u mijn zoon aan ?   
4 Welk eten zal ik bestellen ?   
5 Welke stofzuiger raadt u mij aan ?   
6 Ik heb vaak ruzie met mijn collega.    
7 Ik zoek een spannend boek.  
 Kunt u me een tip geven ? 

  

8 Ik zoek werk. Wat moet ik doen ?   
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opdracht 3:  manieren om raad te vragen 

 
Er zijn veel manieren om raad te vragen. 
Hieronder ziet u er een paar. 
 
Lees ze.  
Begrijpt u wat er staat ? 
nee  ga naar de docent. 
 
Wat zal ik doen ? 
Wat moet ik doen ? 
Wat zou ik kunnen doen ? 
Heb je een idee wat ik kan doen ? 
Hoe kan ik dat het beste aanpakken (=doen) ?
Kun je me een tip geven ? 
Wat zou jij doen ? 
Wat zou jij doen in mijn plaats ? 
Welk apparaat raadt u  mij aan ? 
 
 
opdracht 4:  manieren om raad te geven 

 
Er zijn veel manieren om raad te geven. 
Hieronder ziet u er een paar. 
 
Lees ze.  
Begrijpt u wat er staat ? 
nee  ga naar de docent. 
 
Dat moet je zeker doen ! 
U moet .................... 
Je kunt het beste naar huis gaan. 
Mag ik je een raad geven ? Koop een nieuwe 
auto. 
Als ik jou was, ging ik een andere baan 
zoeken. 
Ga toch eens lekker op vakantie. 
Die school kan ik u aanraden. 
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opdracht 5:  manieren om iets af te raden 
 
Er zijn veel manieren om iets af te raden. U geeft dan het advies om iets niet te 
doen. Hieronder ziet u er een paar. 
 
Lees ze.  
Begrijpt u wat er staat ? 
nee  ga naar de docent. 
 
Zoiets moet je niet doen. 
Als ik je een raad mag geven: niet doen. 
Ik moet u deze auto echt afraden. 
Ik zou dat nooit doen. 
Je kunt het beter niet doen. 
Je moet het maar laten. 
 
 
opdracht 6:  aanraden en afraden
 
1 Een vriend van u wil een auto kopen. Hij moet daarvoor 25.000 euro lenen. 
 Raadt u het aan of raadt u het af ?  Wat zegt u tegen uw vriend ? 
 _____________________________________________________________ 
 
2 Een kennis van u wil een opleiding volgen van 2 jaar. Hij is 32 jaar. 
 Raadt u het aan of raadt u het af ?  Wat zegt u tegen uw kennis ? 
 _____________________________________________________________ 
 
3 Een vriendin van u heeft ruzie met een collega. Zij wil naar die collega gaan 

om het uit te praten. De collega is iemand die snel ruzie maakt. 
 Raadt u het aan of raadt u het af ?  Wat zegt u tegen uw vriendin ? 
 _____________________________________________________________ 
 
4 Een broer van u is erg moe. Hij wil een week op vakantie. Om op vakantie 

te gaan leent hij wat geld. 
 Raadt u het aan of raadt u het af ?  Wat zegt u tegen uw broer ? 
 _____________________________________________________________ 
 
5 Uw vader zit zonder werk. Hij wil terug naar zijn geboorteland. 
 Raadt u het aan of raadt u het af ?  Wat zegt u tegen uw vader ? 
 _____________________________________________________________ 
 



opdracht 7:  Welke vraag is passend ? 
  
Welke vraag past het best in een situatie ? 
Soms is het nodig om formeel (extra beleefd) om advies te vragen. 
Vaak is dat niet nodig. 
Meestal is het voldoende om netjes om advies te vragen. 
 
 
1 Een jongen moet naar een sollicitatiegesprek. Hij weet niet wat voor kleren 

hij zal aantrekken. Hij vraagt het zijn vriend. 
 a Mag ik u om raad vragen ? Welke kleding raadt u me aan ? 
 b Wat zou ik nu het beste aan kunnen doen ? 
 
 
2 Een cliënt is bij de tandarts. De tandarts heeft een kies geboord. 
 De cliënt vraagt: 
 a Kan ik vanavond weer eten met mijn kies ? 
 b Wat vind je, kan ik straks al weer eten ? 
 

 
     een gat boren

 
3 Een werknemer moet een gat boren. Hij weet niet goed 

welke boor hij moet gebruiken. Hij vraagt het zijn collega. 
 a Welke boor moet ik nemen ? Weet jij dat ? 
 b Welke boor raadt u me aan ? 
 
 
4 Pedro heeft ruzie met Milos.  
 Pedro vraagt zijn andere collega's wat hij moet doen. 
 a Het gaat niet goed tussen mij en Milos. Wat moet ik doen ? 
 b Ik heb een probleem met Milos. Wat kunt u me aanraden ? 
 
 
5 Jan werkt in een magazijn. Hij heeft een probleem en vraagt zijn chef om 

hulp. 
 a Hé, kan je me even helpen ? 
 b Zou u me even kunnen helpen? 
 
 
6 Olga werkt in een winkel. Een vrouw wil een tas ruilen zonder bon. 
 Olga weet niet wat ze moet doen en vraagt een collega om advies. 
 a Mag ik u om advies vragen ? Wat moet ik doen ? 
 b Wat raad je me aan ? Wat moet ik doen ? 
 

________________________________________________________________ 

les 3 OM RAAD VRAGEN pagina 5 
 



________________________________________________________________ 

les 3 OM RAAD VRAGEN pagina 6 
 

opdracht 8:  geef nu zelf goede raad 
 
 
1 Ahmed is uw collega. Hij heeft ruzie op zijn werk met iemand met wie 

hij moet samenwerken. Ahmed vraagt u raad. 
 Wat zegt u tegen uw collega ? Welke raad geeft u Ahmed ? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
2 U werkt in een winkel. U verkoopt radio's. 
 U weet dat de goedkope radio's van Samsung goed zijn. De duurdere 

van Sony zijn  
 ook goed. Een klant vraagt u advies. 
 Wat zegt u tegen de klant? Welk advies geeft u de klant ? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
3 Sandra is uw collega. Zij heeft last van haar rug. Op haar werk moet 

zij veel tillen. 
 Sandra vraagt u om advies. 
 Wat zegt u tegen uw collega ? Welke raad geeft u Sandra ? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
4 Een collega van u komt altijd te laat. Hij komt altijd met de auto en 

staat veel in de file. Zijn chef is erg boos geworden.  
 Uw collega vraagt u wat u zou doen. 
 Wat zegt u tegen uw collega ? Welk advies geeft u uw collega ? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
5 Een vriend van u slaapt erg slecht.  
 Hij vraagt u om advies. 
 Wat moet uw vriend volgens u doen ? Welke raad geeft u uw vriend ? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
 



opdracht 9:  spreken 1 
in tweetallen      

 
Zoek een cursist om deze opdracht mee te doen. 
Spreek af wie cursist 1 is en wie cursist 2. 
 
Cursist 1 vraagt om raad. 
Cursist 2 geeft raad.  
 
Lees eerst goed de opdracht. 
 
Begrijpt u wat er staat ? 

 nee: ga naar de docent. 
 ja:  maak dan de opdracht. 

 
CURSIST 1 

 
U bent op bezoek bij een vriend(in). U volgt op dit moment een  
cursus Nederlands.  
Als u  klaar bent met de cursus moet u kiezen: een opleiding 
volgen of werk zoeken. U weet niet wat u moet doen.  
 
Vraag uw vriend (in) om advies. 
 
 

CURSIST 2 
 
Een vriend(in) is bij u op bezoek. Deze vriend(in) moet kiezen  
tussen een opleiding volgen of werk zoeken.  
 
U wil graag snel geld verdienen. Maar met een diploma kunt u 
gemakkelijker werk winden. 
 
Als uw vriendin nu gaat werken, zal zij geld verdienen. 
Als zij eerst een opleiding volgt, zal zij straks beter werk  
kunnen vinden. 
 
Geef uw vriend(in) advies. 
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opdracht 10:  spreken 2 
in tweetallen      

 
Zoek een cursist om deze opdracht mee te doen. 
Spreek af wie cursist 1 is en wie cursist 2. 
 
Cursist 1 vraagt om raad. 
Cursist 2 geeft raad.  
 
Lees eerst goed de opdracht. 
 
Begrijpt u wat er staat ? 

 nee: ga naar de docent. 
 ja:  maak dan de opdracht. 

 
 

CURSIST 1 
 
U werkt in een fabriek. U bent niet meer tevreden met het  
werk dat u doet. Het werk is zo zwaar.  
Graag zou u ander werk willen doen. 
 
U gaat naar uw chef. U vraagt hem/haar advies. 
 
 
 

CURSIST 2 
 
U bent chef in een fabriek.  Een werknemer komt bij u. Hij wil 
ander werk gaan doen.  
 
De werknemer kan op een andere afdeling gaan werken.  
Maar daar is het werk ook zwaar. Om echt ander werk te  
kunnen krijgen moet hij zijn Nederlands verbeteren. 
Ook kan hij leren om met andere machines te werken.  
De werknemer zou cursussen moeten volgen. 
Hij kan ook vragen of het bedrijf deze cursussen wil betalen. 
  
U wilt hem/haar helpen en u geeft advies. 
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opdracht 11:  spreken 3 

in tweetallen      

 
Zoek een cursist om deze opdracht mee te doen. 
Spreek af wie cursist 1 is en wie cursist 2. 
 
Cursist 1 vraagt om raad. 
Cursist 2 geeft raad.  
 
Lees eerst goed de opdracht. 
 
Begrijpt u wat er staat ? 

 nee: ga naar de docent. 
 ja:  maak dan de opdracht. 

 
 

CURSIST 1 
 
U bent een klant in een groentewinkel. U wilt 1 kilo appels  
kopen. De appels die u vraagt zijn uitverkocht. 
 
U vraagt de verkoper advies.  
U wilt weten welke appels u wel kunt kopen. 
 
 
 

CURSIST 2 
 
U werkt groentewinkel. Een klant wil 1 kilo appels.  
De appels die de klant vraagt zijn er niet meer.  
 
U geeft de klant advies. 
 
Kijk goed naar de plaatjes. 
 

 zoet   € 2,50  kilo  zuur € 2  kilo 
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