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Aflevering 1: Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Vragen vooraf:

Heb je wel eens werk gezocht in je eigen land? Hoe deed je dat?
Welke manieren ken je om in Nederland werk te zoeken?

Hoofditem

Fragment 1

Korte inhoud:

Milouska en Hassan gaan naar het CWI om werk te zoeken voor Hassan.

Woordenschat:

de loodgieter  iemand die voor zijn beroep leidingen maakt voor water, gas e.d.
het magazijn  een ruimte bij een kantoor of winkel waar dingen worden bewaard
de timmerman  iemand die voor zijn beroep dingen maakt met hout en spijkers
de vacature  een baan waarvoor iemand gezocht wordt
de verwarmingsmonteur  iemand die voor zijn beroep de centrale verwarming installeert

en repareert

Luistervragen:

1. Hassan komt uit Siërra Leone. Hoe lang is hij in Nederland?
a. 2 jaar
b. 3 jaar
c. 3 maanden

2. Hassan moet zelf op de vacatureborden en in de computer naar vacatures zoeken
waar / niet waar

3. Welke beroepen noemt Milouska bij het vacaturebord? Kruis de goede antwoorden aan:

1. administratief medewerker
2. loodgieter
3. monteur
4. winkelassistent
5. leerling-verwarmingsmonteur
6. timmerman
7. magazijnmedewerker

4. Hassan wil in de computer zoeken naar een baan als productiemedewerker.
waar  / niet waar

5.   Hassan wil alleen parttime werken.
waar / niet waar
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Fragment 2 en 3

Korte inhoud:

Milouska en Hassan krijgen een rondleiding bij IKEA. Een medewerker laat zien welk werk
daar gedaan wordt. Op de video zien we nog meer manieren om naar werk te zoeken.

Woordenschat:

het dekbed  een zak gevuld met bijvoorbeeld veren, om onder te slapen
de heftruck rijdende machine om zware dingen op te tillen en naar een andere plaats

te rijden
het misverstand het feit dat je elkaar verkeerd begrijpt
op het randje maar net voldoende
de pallet houten bodem met gaten, waar je iets op kunt zetten om het met de

heftruck te verplaatsen
de pompwagen een kleine machine waarmee je zware dingen omhoog kunt brengen
het showmodel een voorbeeldexemplaar in de winkel van een artikel dat je daar kunt

kopen
de spierbal verdikking in de bovenarm bij mensen met sterke armen
de sprei mooi kleed voor over het bed
het uitzendbureau een bedrijf dat werknemers ergens korte tijd laat werken en dat daarmee

geld verdient

Luistervragen

1.De eerste medewerkster verkoopt dekbedden.
waar / niet waar

2. Ze vindt het werk leuk.
waar / niet waar

3. Hoe laat begint ze ‘s morgens met werken?
  a. om zes uur

b. om negen uur

4. De tweede medewerker zet de hele dag showmodellen in elkaar.
waar  / niet waar

5. Je hebt een rijbewijs nodig om met een vorkheftruck te rijden.
waar / niet waar

6. Een kassamedewerker moet goed Nederlands kunnen spreken.
waar  / niet waar

7. Hassan spreekt niet genoeg Nederlands om bij IKEA te werken.
waar / niet waar
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Subitem

Korte inhoud:

Anna Ke uit China vertelt over haar taalstage in een schoolkantine en over haar
toekomstplannen.

Woordenschat:

de boekhouder  iemand die de financiële administratie van een bedrijf doet
goed kunnen opschieten met iemand  een goede relatie met iemand hebben
stage lopen   in een bedrijf werken om er iets te leren, meestal zonder salaris

Luistervragen:

1. Anna Ke heeft in China een opleiding voor kantinemedewerkster gedaan.
waar / niet waar

2. In Nederland moet ze nog een opleiding volgen om als boekhoudster te kunnen werken.
waar / niet waar

3. Ze loopt stage omdat ze later een vaste baan in een schoolkantine wil zoeken.
waar / niet waar

4. Anna Ke wil in de toekomst een eigen bedrijf beginnen samen met haar man.
waar / niet waar
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Woordenschatoefeningen:

Oefening 1

Welke woord hoort er niet bij? Streep het door.

verwarmingsmonteur / dekbed / loodgieter / boekhouder

vacature / uitzendbureau / werk / spierbal

sprei / misverstand / slapen / dekbed

timmerman / opschieten / loodgieter / productiemedewerker

heftruck / magazijn / pallet / sprei

Oefening 2

Wat hoort bij elkaar? Trek een lijn.

loodgieter    slapen

timmerman    magazijn

verwarmingsmonteur   leidingen

boekhouder    verkeerd begrijpen

heftruckchauffeur   geld

dekbed     hout

misverstand     centrale verwarming
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Hoe kom je aan een baan?

Opdracht 1

Misschien heb je in je eigen land al gewerkt (betaald of onbetaald). Vertel aan het groepje
waarin je zit hoe je dat werk hebt gevonden. Bijvoorbeeld via familie, een kennis, via een
uitzendbureau, etc.

Je kunt op verschillende manieren naar een baan zoeken. Werk in groepjes van drie of vier.
Noem zoveel mogelijk manieren om werk te vinden. Schrijf hieronder op.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Een interview

Opdracht 2

Als je veel wilt weten over een beroep of sector kan het goed zijn wat vragen te stellen aan
iemand die dat beroep heeft of in die bepaalde sector werkt.

Bedenk in een groepje de vragen die je kunt stellen. Bijvoorbeeld:

1. Wat is je beroep?
2. Welke opleiding heb je gedaan?
3. Wat vind je leuk in jouw beroep?
4. Wat vind je niet leuk in jouw beroep?
5. Wat vind je moeilijk?
6. Wat moet je goed kunnen voor je beroep?

7. ____________________________________________________

8. ____________________________________________________

Zoek iemand in de school waarbij je het interview wilt afnemen. Noteer de antwoorden kort.

Hoe ging het interview? Wat ging goed? Wat ging niet zo goed?

Zoek ook een adres waar je iemand kunt spreken over een beroep/sector die je interessant
vindt. Dit kan via familie, kennissen, medecursisten, etc.
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Buitenschoolse opdracht 1: vacatures

Ga naar een CWI bij jou in de buurt. Onderzoek welke vacatures er zijn. Noteer de vacatures
die je interessant vindt hieronder. Schrijf er ook bij hoe je kunt reageren als je de baan wilt.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Je kunt natuurlijk ook op internet kijken. Op de internetsite www.werk.nl kun je onderzoeken
of er vacatures zijn in de door jou gezochte sector of beroep.

Typ www.werk.nl.
Klik op ‘werk zoeken’;
Klik op ‘snel zoeken’;
Typ het beroep in wat je wilt onderzoeken, bijvoorbeeld timmerman;
Vul het formulier verder in en klik op ‘zoek die baan’;
Je ziet dan ook beroepen die op ‘timmerman’ lijken. Klik op het beroep dat je zoekt;
Nu verschijnen de vacatures. Je kunt klikken op die vacature die interessant lijkt. Je ziet ook
hoe je kunt solliciteren.
Maak een print van interessante gegevens.

http://www.werk.nl
http://www.werk.nl
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Buitenschoolse opdracht 2: de kijkstage 1

Als je al een idee hebt in welke sector je wilt werken kan het heel informatief zijn om eens
een kijkstage te doen. Een stage kan je veel informatie geven over het soort werk, de cultuur
etc. en een goede opstap zijn voor een betaalde baan.

Je zult eerst een adres moeten vinden waar je de kijkstage kunt doen. Gebruik je ‘netwerk’
(kennissen, familie, medecursisten) en laat iedereen weten wat voor soort werk/kijkstage je
zoekt. Hieronder een paar ideeën ter ondersteuning bij een (telefoon)gesprek voor de
kijkstage:

1. Wie ben je?
2. Welke opleiding volg je of heb je gedaan?
3. Welke werkervaring heb je?
4. Waarom wil je een kijkstage bij dit bedrijf?
5. Wie wil je spreken?
6. Wat voor soort stage wil je doen en waarom?
7. Bij wie moet je je op de afgesproken dag melden en hoe laat?

Zoek (met hulp van een mentor of trajectbegeleider) een paar bedrijven waar je een kijkstage
zou willen doen. Bereid het gesprek voor en voer het gesprek.

Maak een verslag van het gesprek. Wat ging goed? (Bijvoorbeeld: Ik heb de bedoeling goed
uitgelegd, ik sprak duidelijk, ik gaf voldoende informatie.) Wat ging niet goed?
( Bijvoorbeeld: Men begreep mij niet, ik sprak te snel.)
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Buitenschoolse opdracht 3: de kijkstage 2.

Je gaat een (halve) dag meelopen in een bedrijf. Wat kun je doen? Bedenk van tevoren goed
wat je wilt weten / onderzoeken. Bijvoorbeeld:

• Onderzoek de cultuur in het bedrijf.
• Interview een collega.
• Wat voor een bedrijf is het?

Onderzoek de cultuur in het bedrijf.
- Wat voor kleding dragen de mensen?
- Hoe is het contact tussen de leidinggevende en de collega’s?
- Wordt de leidinggevende met de voornaam aangesproken?
- Wordt er veel gelachen en/of gesproken op de werkvloer?
- Is het contact tussen de collega’s formeel of informeel?
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________

Interview met een collega.
(Collega’s onder elkaar zeggen vaak ‘je’. Een eerste keer kan het goed zijn om tegen iemand
‘u’ te zeggen. Je kunt ook aan het begin van het gesprek vragen of je ‘u’ of ‘je’ moet zeggen.)

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van vragen die je kunt stellen. Bedenk zelf nog een
paar vragen.

- Hoe lang werkt u hier?
- Wat vindt u leuk aan het werk?
- Wat zijn uw taken?
- Wat moet je goed kunnen voor dit beroep?
- Welke opleiding heeft u gedaan?
- Kun je een opleiding binnen het werk krijgen?
- Wat zijn de leuke / minder leuke kanten van dit werk?
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________

Wat voor een bedrijf is het?
- Wat is het voor een bedrijf?
- Hoeveel mensen werken er?
- Werken de mensen op vaste tijden of in wisseldiensten?
- Hoe is de hiërarchie?
- Moeten er vaak overuren gemaakt worden?
- Wat moet je goed kunnen voor dit beroep?
- Welke opleiding heb je nodig?
- Zijn er opleidingsmogelijkheden binnen het werk?
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________

Oefen de vragen die je wilt stellen. Je kunt dit in de klas doen met een medecursist, maar ook
met een kennis, partner, etc. Maak na de kijkstage een schriftelijk verslag.
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Buitenschoolse opdracht 4: uitzendbureau

Er zijn voor verschillende sectoren verschillende uitzendbureaus.
Wat voor soort (tijdelijk) werk zou bij jou passen?

Ga eens bij een uitzendbureau naar binnen.
Voor welke beroepen zijn er vacatures?
Schrijf een paar beroepen op die misschien voor jou interessant zijn.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


