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Aflevering 5: Sociale vaardigheden

Vragen vooraf

Ø Wat kun je goed?
Ø Wat kun je niet zo goed?

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. Tegegn komt uit Engeland.
waar / niet waar

2. Hij is vier jaar in Nederland.
waar / niet waar

3. De vrouw noemt drie dingen die belangrijk zijn voor werken in Nederland.
waar / niet waar

4. Tegegn kan niet tegen kritiek.
waar / niet waar

5. Tegegn kan goed samenwerken.
waar / niet waar
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Fragment 2

Korte inhoud

Milouska en Tegegn gaan bij de Macro 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. Hubert is zelf verantwoordelijk voor zijn werk.
waar / niet waar

2. De slager draagt een uniform omdat de klanten dan kunnen zien welk werk hij doet.
waar / niet waar

3. Het personeel bij de Macro moet er netjes uitzien.
waar / niet waar

4. De chef vindt het vervelend dat de vrouw het niet met hem eens is over wat er op de
planken moet staan.

waar / niet waar

Kijk nog een keer naar het fragment.

Wat zijn goede eigenschappen om bij de Macro te werken? 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. Mimoun heeft eerst in de beveiliging gewerkt.
waar / niet waar

2. Hij heeft in Nederland zijn chauffeursdiploma gehaald.
waar / niet waar

3. Mimoun vindt zijn werk niet leuk.
waar / niet waar

4. Mimoun wil in de toekomst taxichauffeur worden.
waar / niet waar
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Woordenschatoefeningen:

Oefening 1

Welke woord hoort er niet bij? Streep het door.

uitstraling / er netjes uitzien / genieten / schone schoenen

initiatief tonen / je mening geven / met ideeën komen / er naast grijpen

kritiek / eigenschappen / vaardigheden / werkervaring

Oefening 2

Wat hoort bij elkaar? Zet een streep.

er netjes   beloofd

je eigen mening  komen

met ideeën   uitzien

doen wat je hebt  geven

er naast   uitvoeren

initiatief   grijpen

eigen    nemen

opdrachten   verantwoordelijkheid

Opdracht 3

Vul in: kritiek, handen, eigenschappen, hoofd, onder tijdsdruk,

1. Een boekhoudster werkt met haar …………………………….

2. Een timmerman werkt met zijn ……………………………….

3. Mijn leraar heeft altijd ……………………….. op mij, ik kan nooit iets goed doen.

4. Ik moet nog heel veel werk afmaken voor vijf uur. Gelukkig kan ik  goed ………………

………………………… werken.

5. Mijn goede …………………………………. zijn geduld en initiatief.
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Competenties

Opdracht 1

Enkele weken geleden heb je een competentiespel gedaan. Voorbeelden van competenties
zijn:

onder stress werken – verkopen – initiatief tonen

Je gaat naar een paar beroepenfilmpjes kijken. Over welke competenties moet je voor deze
functie beschikken denk je? Schrijf hieronder op.

Beroep: _______________________________

Competenties:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Beroep: _______________________________

Competenties:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Beroep: _______________________________

Competenties:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Functie-eisen

Opdracht 2

Lees de advertentie hieronder. Welke functie-eisen staan er? Zet er een streep onder.

Wij zoeken voor ons gebouw in Utrecht een:

Interieurmedewerker m / v
die met enkele andere medewerkers

het dagelijkse onderhoud verzorgt in een kantoorgebouw.

Functie-inhoud en –eisen:
O leeftijd vanaf 20 jaar;
O minimaal 1 jaar werkervaring;
O flexibel;
O stressbestendig;
O kunnen samenwerken;
O initiatief tonen;
O dagelijks onderhoud in kantoren, kantines, vergaderzalen, toiletten

Wij bieden:
O een fulltime baan in een gezellige sfeer;
O uitstekend salaris;
O 8 % vakantiegeld;
O bedrijfskleding.

Interesse? Neem contact op met:
Cleaningservice B.V.
Mw. H. Kortekaas
Utrecht
030 1234567
E-mail: cleaningserevice@fictief.nl

Je krijgt nu een blad met advertenties van je docent.
Bekijk in groepjes de advertenties.
Welke functie-eisen worden gevraagd? Zet er een streep onder.
En welke competenties passen bij jou?

mailto:cleaningserevice@fictief.nl
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Beroepseisen

Opdracht 3

Wat vind jij belangrijk? Zet een kruisje voor die punten die jij belangrijk vindt.

1. graag iets nieuws leren
2. met je handen werken
3. veel praten
4. met mensen omgaan
5. zelfstandig werken

6. precies werken
7. organiseren
8. iets uitleggen
9. mensen helpen bij problemen
10.  iets verkopen

11.  met andere mensen samenwerken
12.  met apparaten werken
13.  schrijven
14.  mooie dingen maken
15.  leiding geven

16.  nette kleren dragen
17.  geduldig zijn
18.  initiatief tonen

Bij hoeveel punten heb je een kruisje gezet?
Zet nu en cirkel om die punten die je het allerbelangrijkste vindt.
Schrijf deze punten op het verzamelblad op.
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Lichamelijke eisen

Opdracht 4

In sommige sectoren moet je meer zitten dan in andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan
administratieve beroepen. In andere sectoren ben je meer lichamelijk actief. Dat is
bijvoorbeeld in de bouw. Hieronder zie je een lijst met lichamelijke eisen. Zet nu een kruisje
bij die lichamelijke eisen die je vervelend vindt.

1. zitten
2. staan
3. hurken
4. knielen
5. kruipen

6. lopen
7. trappen lopen
8. bukken
9. boven het hoofd werken
10.  met de handen werken

11.  tillen
12.  duwen
13.  dragen
14.  kijken
15.  luisteren

16.  praten
17.  onder stress werken
18.  snel werken
19.  veel bewegen
20.  weinig bewegen

Bij hoeveel punten heb je een kruisje gezet?
Zet nu een cirkel om die punten die je het belangrijkste/het vervelendst vindt.
Schrijf deze punten op het verzamelblad op.
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Arbeidsomstandigheden

Opdracht 5

De volgende lijst gaat over de arbeidsomstandigheden. Zet een kruisje voor die
arbeidsomstandigheden die voor jou prettig  zijn.

1. binnen
2. buiten
3. veel stof
4. stank
5. koud

6. warm
7. nat
8. droog
9. vuil
10. schoon

11. lawaai
12. kleine ruimten
13. hoge plaatsen
14. gevaarlijk
15. giftige stoffen

16. ploegendienst
17. vaste werktijden
18. alleen werken
19. samenwerken
20. alleen werken tussen anderen
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Hoeveel kruisjes heb je gezet? Zet een cirkel om die punten die echt belangrijk voor je zijn/
die je echt prettig vindt.

Nu ga je nog een keer naar de lijst kijken: naar die arbeidsomstandigheden die voor jou heel
vervelend zijn. Zet een streep onder die arbeidsomstandigheden.

Hoeveel strepen heb je gezet? Omcirkel nu de arbeidsomstandigheden die het belangrijkste
voor je zijn/die je echt niet wil.

Schrijf de arbeidsomstandigheden  op het verzamelblad op.
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Verzamelblad

Opdracht 6

Dit zijn voor mij de belangrijkste beroepseisen:

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------

2. -------------------------------------------------------------------------------------------------

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------

4. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: -------------------------------------------------------------------------------------------

Dit zijn de lichamelijke eisen die ik vervelend vind:

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. --------------------------------------------------------------------------------------------------

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: --------------------------------------------------------------------------------------------

Dit zijn de arbeidsomstandigheden die ik prettig vind:

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit zijn de arbeidsomstandigheden die ik echt niet wil:

5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hoe ziet een ander jou?

Opdracht 7

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: één schema vul je zelf in en één 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: beroepen

Overal om je heen werken mensen. Ze hebben allerlei functies. Kun je er een paar noemen?

Opdracht:
Kies een dag van de week waarop je naar school gaat.
Let op welke beroepen je allemaal tegenkomt.
Vul hieronder de beroepen in die je tegen bent gekomen.
Als je de naam van het beroep niet weet, leg je je docent uit wat je precies gezien hebt.

De beroepen die ik gezien heb:

___________________________    ______________________________

___________________________    ______________________________

___________________________    ______________________________

___________________________    ______________________________

___________________________    ______________________________
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Buitenschoolse opdracht 2: beroepen in een televisieprogramma

• Kies samen met een paar cursisten een Nederlandstalig televisieprogramma dat je deze
week gaat bekijken.

• Kijk naar het programma en schrijf op welke beroepen je hebt gezien.

Naar welk programma heb je gekeken?

___________________________________________________________________________
__

Welke beroepen heb je gezien? Schrijf ze hieronder op.

___________________________    ______________________________

___________________________    ______________________________

___________________________    ______________________________

___________________________    ______________________________

___________________________    ______________________________
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Buitenschoolse opdracht 3: beroepen en opleiding

Je hebt in opdracht 2 naar een Nederlands televisieprogramma gekeken.
Je hebt de beroepen opgeschreven die je in het programma hebt gezien.
Maak met een medecursist een lijst met alle beroepen die jullie samen hebben gezien.

Schrijf ze hieronder op:  Welk opleidingsniveau heb je voor dit
     beroep nodig denk je? Maak het
     juiste rondje zwart:

Beroepen:

___________________________    O laag       O midden       O hoog

___________________________    O laag       O midden       O hoog

___________________________    O laag       O midden       O hoog

___________________________   O laag       O midden       O hoog

___________________________    O laag       O midden       O hoog

___________________________    O laag       O midden       O hoog

___________________________    O laag       O midden       O hoog

___________________________    O laag       O midden       O hoog

___________________________    O laag       O midden       O hoog
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Buitenschoolse opdracht 4: 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 de vragen hieronder op.
Bijvoorbeeld:

Hoe lang duurt de cursus?
Welk niveau Nederlands heb je nodig voor de cursus?
Wat kost de cursus?

Bedenk zelf nog een paar vragen:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

http://www.rocmn.nl

