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Aflevering 4: Diploma’s uit je eigen land. Wat kun je ermee?

Vragen vooraf:

Ø Welke diploma’s heb je?
Ø Kun je die diploma’s in Nederland gebruiken?
Ø Heb je wel eens stage gelopen?

Hoofditem

Fragment 1

Korte inhoud:

Milouska en Siriporn gaan kijken wat Siriporn met haar buitenlandse diploma’s in Nederland
kan doen. We zien hoe ze te weten kan komen wat haar diploma’s waard zijn in Nederland en
wat ze kan doen om meer werkervaring te krijgen.

Woordenschat:

de basisschool  de school waar kinderen het eerst naartoe gaan en waar ze o.a. leren.
lezen, schrijven en rekenen. In Nederland voor kinderen van 4 tot 12
jaar

de ervaring   iets wat je kunt omdat je het vaak gedaan hebt
geldig    geldige papieren kunnen officieel gebruikt worden
De middelbare school De school tussen de basisschool en het beroepsonderwijs of de

universiteit. Op een middelbare school worden meerdere algemene
vakken gegeven.

stage lopen Werken als deel van je opleiding. Je krijgt er meestal geen geld voor.
het vakgebied dat wat dat bij een bepaald beroep hoort

Luistervragen:

1. Uit welk land komt Siriporn ?

2. Wat is haar beroep?

3. Hoeveel diploma’s heeft Siriporn meegebracht?

4. Zijn haar diploma’s geldig in Nederland?

5. Wat kan Siriporn doen om meer ervaring te krijgen in haar beroep?
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6. Wat moet Siriporn doen als ze wil weten wat haar diploma’s waard zijn in Nederland?

7. Wil Siriporn stage lopen?           ja / nee

Fragment 2

Korte inhoud:

Milouska en Siriporn krijgen een rondleiding op het bedrijf waar Siriporn stage kan gaan
lopen.

Woordenschat:

de functie  de taken die horen bij je baan
hogerop komen een betere baan krijgen
de presentatie  iets op een bepaalde manier laten zien aan anderen
de vergadering een bijeenkomst voor overleg

Luistervragen:

1. Hoeveel afdelingen laat de vrouw zien aan Milouska en Siriporn ?

2. Op welke afdeling gaat Siriporn achter de computer zitten?

3. Lijkt het bedrijf op het bedrijf waar Siriporn in Thailand gewerkt heeft?

4. Wil Sirirporn ook op een lager niveau beginnen met werken?
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Subitem

Fragment 3

Korte inhoud

Akif Aydinhan vertelt over zijn werk bij een afvalverwerkingsbedrijf.

Woordenschat

Het afval  Alles wat je weggooit
Het bedrijf  Een onderneming die met handel geld verdiend
Verwerken:  Iets gebruiken om er iets van te maken
Zorgvuldig  Precies, nauwkeurig. Het tegenovergestelde van slordig.

Luistervragen

1. Hoe lang werkt Akif al bij het afvalverwerkingsbedrijf?

2. Is hij bij dit bedrijf direct begonnen als kraanmachinist?

3. Heeft hij een diploma als kraanmachinist?

4. Wat wil Akif in de toekomst gaan doen?
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Woordenschatoefening:

Vul in: vergadering, hogerop komen, basisschool, geldig, vakgebied, middelbare school,
functie, ervaring, stage lopen, presentatie

1. Toen ik vier jaar was, ging ik voor het eerst naar de …………………………. in het dorp.

2. Toen ik twaalf jaar was, ging ik in de stad naar de ……………………………………….

3. Elk jaar hadden de leraren een …………………………….. waarin ze besloten welke

kinderen naar de volgende klas mochten en welke kinderen niet.

4. Ik wil zelf geen leraar worden, ik wilde liever de …………………………. van directeur..

5. Ik maakte nooit mijn huiswerk en daarom heb ik nu niet één …………………. diploma.

6. Mijn moeder was erg boos. Ze zei: Ga jij dan maar werken om ………………………te

krijgen.

7. Niemand wilde mij een baan geven dus ging ik eerst maar ………………………………..in

de winkel van de buren,  ook al verdiende ik daar niets mee.

8. Zo deed ik toch nog veel ervaring op in mijn……………………………………………….

9. Zo kon ik in de loop der jaren toch nog ………………………………….…en ik ben nu

directeur van een grote supermarkt.

10. Ik geef nu regelmatig een ………………………………….. op middelbare scholen om de

leerlingen te laten zien hoe ze aan hun toekomst kunnen werken.

Schrijfopdracht:

Schrijf een verhaal over je eigen schoolloopbaan. Je kunt de volgende vragen daarbij
gebruiken:
Ø Hoe oud was je toen je naar de basisschool ging? Wat leerde je daar?

Ø Welke diploma's heb je gehaald?

Ø Heb je ook een vakdiploma? Voor welk beroep?

Ø Weet je wat je diploma's waard zijn in Nederland?

Ø Wat wil je in de toekomst gaan doen?
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Het Nederlandse onderwijssysteem
Opdracht 1
In het schema kun je zien hoe het Nederlandse onderwijssysteem eruit ziet.
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Het onderwijsschema uit je eigen land.
Opdracht 2

Teken hieronder (globaal) het onderwijssysteem uit je land van herkomst. Benoem daarna de
grootste verschillen met het systeem in Nederland.
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Diplomawaardering

Opdracht 3

In veel gevallen heeft een diploma in een ander land niet precies dezelfde waarde als een
diploma in Nederland. Wat in jouw land een afgeronde studie is die met een diploma wordt
afgesloten, kan in Nederland gelijk staan met een aantal jaar opleiding in die bepaalde
richting. Logisch natuurlijk, want de opleidingen zijn anders ingericht. Het kan dus zo zijn dat
je voor een soortgelijk diploma in Nederland eerst nog een (deel van een) studie moet volgen.

Bekijk de lijsten van het ‘Nuffic’. (www.idw.nl )
Wat is jouw opleiding / diploma volgens deze lijsten in Nederland waard?

http://www.idw.nl
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Buitenschoolse opdracht 1: de beroepenbeeldbank

Op de internetsite www.kennisnet.nl kun je informatie krijgen over verschillende beroepen.
Typ het adres in.
Zie hieronder de pagina die dan verschijnt.
Kies dan onder “Overige BVE-sites” de ‘Beroepenbeeldbank’.

Daarna kun je op verschillende manieren verder zoeken: via opleidingen of via beroepen.

http://www.kennisnet.nl
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Buitenschoolse opdracht 2: Internationale Diplomawaardering

Onderzoek op de site www.idw.nl of een diplomawaardering voor jou interessant is.
Bespreek het eventueel met je trajectbegeleider of contactpersoon.
Vraag zonodig een formulier diplomawaardering aan.

http://www.idw.nl

