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Aflevering 5: Sociale vaardigheden

Vragen vooraf:

Ø Wat kun je goed?
Ø Wat zijn je slechte eigenschappen?

Hoofditem

Fragment 1

Korte inhoud:

Milouska en Tegegn kijken naar de sociale vaardigheden van Tegegn. Waar is hij goed in?
Wat vindt hij leuk om te doen?

Woordenschat:

de eigenschap   iets wat typisch is voor iets of iemand
de kritiek   de situatie dat je zegt dat iets niet goed is
met je hoofd werken   in een beroep werken waarbij je veel moet nadenken
met je handen werken  in een beroep werken waarin je praktisch bezig bent
onder tijdsdruk werken zo werk je als iets snel klaar moet zijn
de vaardigheid  iets wat je goed kunt
het vak    het beroep

Luistervragen:

1. Waar komt Tegegn vandaan?
 a. Engeland
 b. Ethiopië
 c. Soedan

2. Hoeveel jaar is hij in Nederland?

3. Welke drie dingen noemt de vrouw die belangrijk zijn voor werken in Nederland?

4. Kan Tegegn tegen kritiek?         ja / nee

5. Wat kan Tegegn het beste?
 b. samenwerken
 a. alleen werken



Aan het werk Aflevering 5: Sociale vaardigheden HO

45

Fragment 2

Korte inhoud:

Milouska en Tegegn gaan bij de Makro kijken. De chef geeft een rondleiding. De werknemers
vertellen wat ze aan het doen zijn. De chef vertelt welke eigenschappen belangrijk zijn als je
bij de Macro werkt.

Woordenschat:
de eigen verantwoordelijkheid:   je moet er zelf voor zorgen dat iets goed gaat
dingen oppakken die je ziet  doen wat nodig is zonder dat iemand je een opdracht
     geeft. Zie ook: initiatief tonen
ergens naast grijpen   je wilt iets hebben, maar het is er niet meer
flexibel    iemand die flexibel is, past zich gemakkelijk aan
herkenbaar voor de klant  de klant kan zien wat je functie is
initiatief tonen    doen wat nodig is zonder dat je daartoe opdracht krijgt
uitstraling    de indruk die iemand maakt

Luistervragen:

1. Welke eigenschappen worden in de rondleiding bij de Makro positief genoemd? Kruis de
goede antwoorden aan.

 0 eigen verantwoordelijkheid
 0 opdrachten goed uitvoeren
 0 eigen initiatief
 0 doen wat je hebt beloofd
 0 er netjes uitzien
 0 je eigen mening geven
 0 met ideeën komen
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Subitem

Fragment 3

Korte inhoud:

Mimoun uit Marokko vertelt over zijn werk als buschauffeur

Woordenschat:

de inburgering  nieuwkomers in Nederland vallen onder Wet op de Inburgering.
Ze krijgen een jaar les in Nederlandse taal, maatschappij oriëntatie en
beroepenoriëntatie.

genieten  plezier hebben
de werkgarantie een vaste baan

Luistervragen:

1. Welke werk heeft Mimoun eerst gedaan?

2. Waarom is hij daarmee gestopt?

3. Welke diploma heeft hij in Nederland gehaald?

4. Vindt hij zijn werk leuk?       ja / nee

5.  Wat wil hij in de toekomst gaan doen?
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Woordenschatoefeningen:

Oefening 1

vul in: werkgarantie, vak, hoofd, eigenschappen, geniet, handen, onder tijdsdruk, kritiek

1. Mijn vrouw is boekhouder, zij werkt graag met haar ………………………….

2. Ik ben meubelmaker. Ik werk liever met mijn……………………..

3. Dat is een mooi……………….

4. Soms wil een klant heel snel een kast hebben. Dan werk ik …………………………

5. Gelukkig kan ik dat goed, het is één van mijn ……………………………………….

6. Ik heb ook slechte eigenschappen. Als een klant mijn meubels niet mooi vindt, word ik

vaak boos. Ik kan niet tegen……………………………….

7. Omdat ik een eigen zaak heb, heb ik jammer genoeg geen …………………………….

8. In de zomer ga ik altijd drie weken op vakantie. Daar……………………. ik dan van de

rust en de zon.

Oefening 2

vul in:  uitstraling,  initiatief tonen, naast grijpen, vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid,

flexibel, herkenbaar

1. Om als verpleegster in een ziekenhuis te werken moet je over veel ……………………….

beschikken.

2. Je moet ………………………………. zijn, want je hebt steeds andere werktijden.

3. Ook moet je ………………………………… Als er iets fout gaat met een patiënt  moet je

snel iets doen en niet wachten tot je een opdracht krijgt.

4. In de nachtdienst heb je veel …………………………………………………. Je hebt dan

de zorg over een hele afdeling.

5. Door je uniform ben je goed……………………….. voor de patiënten.

6. Ook je ……………………………………. is belangrijk, als je er fris en netjes uitziet maak

je een betere indruk op de patiënten.

7. Je moet er altijd voor zorgen dat de patiënten iets te drinken naast hun bed hebben, zodat ze

er niet …………………………………….. als ze dorst hebben.
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Oefening 3

Schrijfopdracht

Waar bent u goed in? Schrijf tekst van minstens 10 regels over uzelf. U kunt de volgende

vragen gebruiken:

Ø Welke goede eigenschappen heeft u?

Ø In welke situaties gebruikt u deze eigenschappen?

Ø Welke slechte eigenschappen heeft u?

Ø In welke situaties blijkt dat?

Ø Wat vinden anderen van u?

Ø Wat wilt u aan uzelf verbeteren?

Ø Hoe gaat u dat doen?
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Competenties vergelijken

Opdracht 1

Je gaat in deze opdracht de benodigde competenties van jouw beroep in je eigen land
vergelijken met de vereiste competenties van een soortgelijk  beroep in Nederland. Bekijk
daarvoor relevante beroepenfilmpjes. Vraag eventueel de docent welke beroepen je het beste
kunt bekijken.

Over welke competenties moet je beschikken in jouw beroep in je eigen land?
Schrijf hieronder de meest belangrijke op.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Bekijk een relevant beroepenfilmpje.
Over welke competenties moet je beschikken in dit beroep in Nederland?
Schrijf hieronder op.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Wat zijn de overeenkomsten? En wat zijn de verschillend?
Schrijf hieronder op.

Overeenkomsten:     Verschillen:

_______________________________  ________________________________

_______________________________  ________________________________

_______________________________  ________________________________
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Advertenties

Opdracht 2

Voor deze les heb je een aantal kranten en / of advertenties meegenomen.
Werk in kleine groepjes met cursisten die zoveel mogelijk in dezelfde sector geïnteresseerd
zijn.

Bekijk de kranten en vacatures.
Zoek een paar vacatures in jouw sector.

Geef mondeling antwoord op de volgende vragen:

- Welke functie-eisen worden er gevraagd?
- Passen deze functie-eisen bij jou?
- Zo ja, waarom denk je dat?
- Over welke competenties beschik je al?
- Kun je voorbeelden geven waaruit dat blijkt?
- Wat moet je nog leren?
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Hoe ziet een ander jou?

Opdracht 3

Het kan heel interessant zijn eens te horen hoe anderen over jou denken.
Je kunt het bijvoorbeeld eens aan een vriend(in) of familielid vragen hoe ze jou zien.
Je kunt het natuurlijk ook aan een medecursist vragen.

Hieronder zie je tweemaal een schema: een schema vul je zelf in en een schema kun je in
laten vullen door een ander.

Wat zijn de overeenkomsten?
Wat zijn de verschillen?

Wat past bij jou? Zet een cirkel om het juiste cijfer: een 1 als het echt niet bij jou past en een 7
als het helemaal bij jou past. Meestal zul je er ergens tussenin zitten.

   klopt helemaal niet                                        klopt helemaal

monteren   1   2    3     4      5            6        7
leiding geven   1   2    3     4      5            6        7
goed uitleggen   1   2    3     4      5            6        7
verzorgen   1   2    3     4      5            6        7
problemen oplossen  1   2    3     4      5            6        7
adviseren   1   2    3     4      5            6        7
doorzetten   1   2    3     4      5            6        7
initiatief tonen   1   2    3     4      5            6        7
motiveren   1   2    3     4      5            6        7
onder stress werken  1   2    3     4      5            6        7
verkopen   1   2    3     4      5            6        7
goed kunnen rekenen  1   2    3     4      5            6        7
nauwkeurig   1   2    3     4      5            6        7
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Buitenschoolse opdracht 1: omgangsvormen

Ga eens naar de site www.omgangsvormen.nl.
Je vindt er diverse rubrieken die misschien wat interessante informatie opleveren.
Ga bijvoorbeeld eens naar de rubriek ‘kantoor’.

http://www.omgangsvormen.nl
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Buitenschoolse opdracht 2: beroepenoriëntatie

Informeer of er in jouw buurt een cursus beroepenoriëntatie gegeven wordt.
Je kunt dat op verschillende manieren doen:

1. vraag jouw trajectbegeleider / mentor een adres;
2. kijk op internet: www.rocmn.nl en zoek het informatienummer;
3. ga naar een ROC in de buurt en vraag een adres.

Wat ga je precies vragen?
Schrijf je vragen hieronder op.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

http://www.rocmn.nl

