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 Aflevering 3: Werken en leren

Vragen vooraf:

Ø Heb je in je eigen land een beroepsopleiding gevolgd?
Ø Wil je in Nederland nog een opleiding volgen? Zo ja, welke?
Ø Spreek je u al genoeg Nederlands voor het werk dat je wilt gaan doen?

Hoofditem

Korte inhoud:

Milouska gaat met Antonio kijken op zijn opleiding voor elektromonteur.

Fragment 1

Woordenschat:

de elektromonteur iemand die voor zijn beroep elektrische leidingen in een gebouw
aanlegt en maakt

Luistervragen:

1. Antonio is vijftien jaar in Nederland. waar / niet waar

2. Antonio heeft al een jaar geleerd voor assistent-monteur maar leert nu verder voor
elektromonteur. waar / niet waar

4. Antonio was in Angola automonteur. waar /niet waar

5. Antonio is verder gaan leren omdat hij meer wil verdienen. waar/ niet waar
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Fragment 2

Korte inhoud:

Milouska gaat met Antonio mee naar zijn werkplek.

Woordenschat:

aan de slag kunnen een baan krijgen, gaan werken
de buis de pijp, een lang, rond, hol voorwerp waar iets doorheen kan,

bijvoorbeeld water of elektriciteitsdraden
haaks met een hoek van 90°

Luistervragen:

1. Antonio gaat drie dagen per week naar school. waar / niet waar

2. Antonio werkt drie dagen per week in de praktijk. waar / niet waar

3. Antonio vindt zijn praktijk belangrijk omdat hij daar meer ervaring opdoet.
waar / niet waar

4. Antonio vindt werken leuker dan leren. waar / niet waar

5. Vaktaal zijn woorden die speciaal bij een bepaald soort werk horen. waar / niet waar
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Subitem

Fragment 3

Korte inhoud

Abdel Fallouk uit Marokko vertelt over zijn werk bij een supermarkt.

Woordenschat:

bestellen   laten komen en daarvoor betalen
er op af stappen  er zelf naar toe gaan, zelf het initiatief nemen
het filiaal vestiging van een bedrijf dat op meerdere plaatsen winkels heeft,

bijvoorbeeld de HEMA of Albert Heijn
de functie  de taken die horen bij een baan
groeien binnen het filiaal een hogere functie krijgen binnen het filiaal
leidinggeven andere mensen vertellen wat ze moeten doen en hoe ze dat

moeten doen
vakken vullen artikelen in de winkel zetten
verantwoordelijk voor je moet zorgen dat alles goed gaat
voorraadbeheer zorgen dat er genoeg artikelen in de winkel en in het magazijn

zijn

Luistervragen

1. Abdel heeft in Marokko een opleiding voor winkelassistent gedaan. waar / niet waar

2. Hij volgt nu een opleiding voor verkoopspecialist. waar / niet waar

3. Welke taken heeft Abdel in de supermarkt? Kruis de goede antwoorden aan:
 a. vakken vullen
 b. bestellen
 c. de kassa bedienen
 d. voorraadbeheer
 e. opruimen en schoonmaken
 f. leidinggeven

4. Adbel heeft zijn baan bij de supermarkt gekregen via zijn broer. waar / niet waar

5. Adbel wil in de toekomst een hogere functie bij deze supermarkt. waar / niet waar

6. Abdel hoeft geen cursus Nederlands meer te volgen. ja / nee
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Woordenschatoefeningen

Oefening 1
Wat hoort bij elkaar? Zet een streep.

vakken      de buis

elektromonteur    af stappen

aan de       elektrische leidingen

er op      slag komen

de pijp      vullen

groeien     de baan

de functie     een betere baan krijgen

voorraad    90°

haaks      initiatief nemen

er op af stappen    artikelen in het magazijn

Oefening 2

Zet de woorden in de goede volgorde. Begin met een hoofdletter. Eindig met een punt.

1. caissière / is / Een / de kassa / voor / verantwoordelijk

2. elektrische / Een / maakt / elektromonteur / leidingen

3. direct / Ik / met / huiswerk / ga / aan de slag / mijn

4. drie / van / de HEMA / zijn / In Utrecht / filialen

5. In / verdien / meer / je /een / hogere / functie

6. er zelf/ Je / niet afwachten / moet / maar / op af / stappen
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Het kennismakingsgesprek

Opdracht 1:

In verschillende beroepsopleidingen is het volgen van een stage een onderdeel van de
opleiding. Een eerste keer dat je naar een stagebedrijf gaat, zul je een kennismakingsgesprek
voeren. Je oefent met dit werkblad zo een kennismakingsgesprek. Bedenk eerst wat je wilt
zeggen over jezelf en wat je wilt vragen.

Welke informatie kan interessant zijn voor een stagebedrijf? Kijk naar de vragen hier onder.
Bedenk nog meer dingen die je kunt zeggen.

Wie ben je?
Waar kom je vandaan?
Welke opleiding / werkervaring heb je?
Waarom heb je deze stageplaats gekozen?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Wat wil je vragen? Maak de rondjes zwart. Bedenk eventueel nog meer dingen die je wilt
vragen.

O Op welke tijden word je verwacht?
O Wat zijn je taken?
O Wat moet je precies doen?
O Wie is je contactpersoon?
O _____________________________________________________
O _____________________________________________________
O   _____________________________________________________

Werk met zijn tweeën en oefen het gesprek.
- Cursist A speelt zichzelf. Je oefent je eigen vragen.
- Cursist B speelt een medewerker van het bedrijf. Dat is bijvoorbeeld een

stagebegeleider.

Wat ging goed?
Wat ging niet zo goed?

Speel het gesprek voor de hele groep.
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Een interview

Opdracht 2:

Om een idee te krijgen van ‘werken en leren’ binnen een bedrijf kan het goed zijn eens een
gesprek te hebben met een werknemer. (Zie de buitenschoolse opdracht 2)
Bedenk in groepjes welke vragen je kunt stellen. Bijvoorbeeld:

1. Hoe lang werk je / werkt u hier al?
2. Wat waren je / uw taken toen je / u net begon met deze baan?
3. Welke opleidingen / cursussen heb je / heeft u binnen het bedrijf gevolgd?
4. Wat zijn je / uw taken nu?
5. Wat zijn je / uw verdere carrièremogelijkheden?
6. _________________________________________________________
7. _________________________________________________________
8. _________________________________________________________

Laat de vragen controleren door de docent.

Oefen dan het stellen van de vragen.

Als dat goed gaat kun je het hele gesprek oefenen. :
- cursist A stelt de vragen. Probeer niet meer op het werkblad te kijken.
- cursist B geeft de antwoorden (met behulp van een rollenkaart).

Wat ging goed?
Wat ging niet zo goed?
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Buitenschoolse opdracht 1: opleiding werken en leren

Onderzoek of voor jou een opleiding ‘werken en leren’ interessant zou kunnen zijn. Informeer
bij het ROCMN of vraag je trajectbegeleider, je mentor of je cursistenbegeleider naar een
adres bij jou in de buurt.

Bedenk welke vragen je gaat stellen.

- Welk niveau Nederlands moet je hebben voor de opleiding?
- Hoe lang duurt de opleiding?
- Hoe lang moet je stage lopen?
- ____________________________
- ____________________________

Je kunt ook via internet zoeken op bijvoorbeeld www.ROCMN.nl . Klik op:

‘Middelbaar Beroepsonderwijs‘.
Hier kun je verschillende beroepsrichtingen aanklikken.
Hier vind je allerlei informatie over verschillende soorten opleidingen. Bekijk de
mogelijkheden in de sector waar je belangstelling voor hebt.

(Op het MBO kun je beginnen met een assistentenopleiding die 6 maanden tot één jaar duurt.
Vraag ook eens naar de “Instap”cursussen / Geïntegreerde Trajecten: je krijgt vaktaal en extra
Nederlands.)

http://www.ROCMN.nl
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Buitenschoolse opdracht 2: werken en leren

Bedrijven geven vaak de mogelijkheid aan het personeel om opleidingen / cursussen te
volgen. Zo kan het goed zijn om ergens op een laag niveau te beginnen en binnen het bedrijf
steeds een stapje hoger te komen.

Opdracht:

Zoek (eventueel met hulp van je trajectbegeleider, mentor, cursistbegeleider) een adres waar
je een werknemer kunt interviewen. Zoek iemand in een werkomgeving die jou ook
interessant lijkt en waar je misschien ook zou willen werken. Bedenk welke vragen je wilt
stellen. Bijvoorbeeld:

9. Hoe lang werk je hier al?
10. Wat waren je taken toen je net begon met deze baan?
11. Welke opleidingen / cursussen heb je binnen het bedrijf gevolgd?
12. Wat zijn je taken nu?
13. Wat zijn je verdere carrièremogelijkheden?
14. _______________________________________________
15. _______________________________________________


