
Dit boekje gaat over werk zoeken.

Succes!

Op zoek naar werk

IN 5



Katern IN 05, Op zoek naar werk
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes!
Het niveau van dit boekje is Op weg naar Instroom (IN).

Taaltaken: 
-  een verhaal lezen
-  informatie over een baan lezen
-  je netwerk beschrijven
-  ervaringen lezen
-  een aanmeldingsformulier invullen
-  een folder lezen
-  een sollicitatieformulier invullen
-  informatie van het UWV lezen
-  een cv schrijven
-  een verhaal lezen
-  een gesprek voeren
-  een puzzel maken

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. Daarin staan algemene 
aanwijzingen en aanwijzingen bij sommige opdrachten.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.

IN 5
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VOORUITKIJKEN 

Bespreek de afbeelding.      

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal lezen - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 informatie over een baan lezen - Postbode gezocht voor de Zuidpool p. 5

 3 je netwerk beschrijven - Netwerken  p. 6

 4 ervaringen lezen - Mijn vrijwilligerswerk  p. 8

 5 een aanmeldingsformulier invullen - Ik meld me aan p. 10 

 6 een folder lezen - Naar het UWV  p. 12

 7 een sollicitatieformulier invullen - Solliciteren via internet p. 14 

 8 informatie van het UWV lezen - Vaak gestelde vragen p. 16

 9 een cv schrijven - Je cv schrijven  p. 18

 10 een verhaal lezen - Naar betaald werk  p. 20 

 11 een gesprek voeren - Hoe bereid je een sollicitatiegesprek voor? p. 21 

 12 een puzzel maken - Een kruiswoordpuzzel  p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Ben je op zoek naar werk?
-  Weet je waar je kan 

zoeken?
-  Hoeveel uur zou je willen 

werken?
-  Heb je hulp bij het vinden 

van werk?
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1
Kies 1 of 2.
Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.

1 
-  Heb je gewerkt?
-  Wat voor werk deed je?
-  Wat moest je doen bij dit werk?
-  Hoe lang heb je dit werk gedaan?
-  Paste het werk goed bij je? 
-  Waarom wel of niet?

2
-  Wat voor werk zou je willen doen?
-  Waarom wil je dit werk doen?
-  Waarom past dit werk bij jou?
-  Kun je dit werk vinden? Wat denk je?



IN 5 | Op zoek naar werk

5

2 Lezen: Postbode gezocht voor de Zuidpool

OPDRACHT 2A 

OPDRACHT 2B
Luister naar de tekst. Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 2C 
Bespreek samen de tekst.
Is dit een baan voor jou?
Waarom wel of niet?
Bestaat deze baan echt? Wat denk je? 
Vertel daarna de tekst kort na. 

Vind je het geen probleem om niet te douchen?
En kan je goed omgaan met pinguïns?
Dan is dit misschien de baan voor jou.

Vacature
Op een klein eiland bij de Zuidpool is een postkantoor.
Tussen november en maart is daar een postbode nodig.
In die maanden bezoeken 18.000 toeristen het eiland.
Zij versturen ongeveer 70.000 kaarten en brieven.
Alle postzakken gaan mee met schepen.

Pinguïns
Op het eiland is geen televisie.
Maar je kunt ’s avonds wel de gordijnen opendoen.
Dan kun je pinguïn-tv kijken.

Niet onder de douche
Er is geen stromend water.
En bijna geen elektriciteit.
Ook is het altijd licht op Antarctica.

Functie-eisen
De postbode moet sterk en fit zijn.
Hij of zij moet in de sneeuw een zware 
doos kunnen dragen.
En hij moet tussen wel 2000 pinguïns door 
durven lopen.
De postbode moet ook vriendelijk zijn.
Toeristen willen namelijk graag praten met 
de postbode.

Salaris
De postbode verdient bijna 1500 euro per 
maand. 
Sollicitanten kunnen zich tot 27 februari 
aanmelden.

Postbode gezocht voor de Zuidpool
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3 Schrijven: Netwerken

OPDRACHT 3A 
Bekijk het eerste stuk tekst.
Welk woord zie je vier keer?
Wijs het aan. 
Dat woord is belangrijk in de tekst.

OPDRACHT 3B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

Netwerken 

Wat is netwerken?
De meeste mensen vinden geen baan via een advertentie.
Ze vinden werk via hun contacten.
Dat kunnen contacten in de buurt zijn of op de sportclub.
Het kunnen ook contacten zijn op internet, bijvoorbeeld op Facebook.
Al deze contacten samen zijn je netwerk.
Netwerken is: contact maken met zoveel mogelijk mensen.

Hoe kun je netwerken?
Vertel iedereen dat je werk zoekt.
Sommige mensen hebben tips voor je.
Of ze kennen weer iemand anders die van een baan heeft gehoord.
Soms weten ze van een baan op hun eigen werk.
Zo kun je via je netwerk een baan vinden.
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OPDRACHT 3C 
Schrijf op wie er in jouw netwerk zit. 
Denk ook bijvoorbeeld aan bekenden op Facebook. 

OPDRACHT 3D
Met welke mensen zou je het eerst contact opnemen? 
Waarom? 
Wat kunnen ze voor je doen?
Praat daar samen over.

OPDRACHT 3E
Vul nu het schema in.

Met wie ga ik eerst contact opnemen? Waarom?

Ferry Hij kent veel mensen.

Ik

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Mijn vrijwilligerswerk  

OPDRACHT 4A 
Bekijk de foto’s van vrijwilligerswerk.
Welk werk doen deze mensen? Wat denk je?

OPDRACHT 4B
Luister naar de teksten.
Je begeleider leest de teksten voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de teksten stil voor jezelf. 

Ellie: ‘Ik werkte tien jaar bij de thuiszorg.
Maar sinds een paar maanden ben ik werkloos.
Een nieuwe baan heb ik nog niet.
Daarom doe ik vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis.
Ik breng bejaarden in een rolstoel naar de fysiotherapie.
Dat doe ik elke vrijdag.
Je moet wel geduld hebben voor dit werk.
Maar misschien komt hier wel een baan vrij voor mij!’

Ad: ‘Ik was afgekeurd voor mijn werk.
Ik zat thuis en deed niets meer.
Dat was niet goed.
Nu help ik elke woensdagavond bij het Repair Café.
Ik repareer hier kleine elektrische apparaten.
Een radio, een koffiezetapparaat of speelgoed.
Het is heel fijn om weer iets te doen.’

Mariska: ‘Ik ben de hele dag buiten op de kinderboerderij.
Dat is heerlijk en rustig!
Ik werk graag buiten, in de natuur.
Daarom ging ik hier vrijwilligerswerk doen.
Ik geef de dieren eten en maak hokken schoon.
Vorige week kreeg ik een groot compliment.
De boerderij kan niet zonder mij!
Ze hebben me echt nodig!’

Rodrigo: ‘Ik vind het leuk om voor veel mensen te koken.
Dat doe ik elke week in het buurthuis.
Samen met anderen bedenk ik het menu.
Daarna doen we boodschappen en gaan we koken.
Om half 7 komen de mensen uit de buurt hier eten.’
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OPDRACHT 4C 
1  In elk verhaal staat ‘dat’. Wijs ‘dat’ aan in elke tekst.

2  Wat betekent ‘dat’ in de volgende zinnen?
 Kijk eerst naar het voorbeeld hieronder. Vul dan het antwoord in.

 
OPDRACHT 4D 
1  In elke tekst staat ook ‘hier’. Wijs ‘hier’ aan in elke tekst.

2 Waar is ‘hier’ in de volgende zinnen?
 Kijk eerst naar het voorbeeld hieronder. Vul dan het antwoord in.

OPDRACHT 4E 
1  Ellie, Ad, Mariska en Rodrigo doen verschillende soorten vrijwilligerswerk.
 Wat vind jij van hun vrijwilligerswerk?
2  Welk vrijwilligerswerk lijkt jou het leukste?
3  Zou je het zelf willen doen?
4  Wat moet je kunnen voor dat vrijwilligerswerk?

OPDRACHT 4F 
Mariska zegt: ‘Ik kreeg een groot compliment.’
Een compliment krijgen voor je vrijwilligerswerk is fijn.
Wat bedoelt Mariska precies? Ben je het met haar eens? 

1 Ellie zegt: ‘Dat doe ik
elke vrijdag.’ 

Wat doet Ellie elke 
vrijdag?

‘Dat’ is Bejaarden in een 
rolstoel rijden.

2 Ad zegt: ‘Dat was niet 
goed.’ 

Wat was niet goed? ‘Dat’ is

3 Mariska zegt: ‘Dat is 
heerlijk.’ 

Wat is heerlijk? ‘Dat’ is

4 Rodrigo zegt: ‘Dat
doe ik elke week in het
buurthuis.’ 

Wat doet Rodrigo elke 
week in het buurthuis?

‘Dat’ is

1 Ellie zegt: ‘Misschien komt 
hier wel een baan vrij.’ 

Waar komt misschien 
een baan vrij?

In het verzorgingshuis.

2 Ad zegt: ‘ Ik repareer hier 
kleine  elektrische apparaten.’

Waar repareert hij 
apparaten?

3 Mariska zegt: ‘Daarom ging 
ik hier vrijwilligerswerk doen.’ 

Waar doet zij 
vrijwilligerswerk? 

4 Rodrigo zegt: ‘Om half 
zeven komen de mensen uit 
de buurt hier eten.’ 

Waar komen de 
mensen eten?
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5 Schrijven: Ik meld me aan 

OPDRACHT 5A
Stel, je wilt vrijwilligerswerk doen.
Dan kun je een formulier invullen.
Lees samen het formulier hieronder.

Wat wilt u?
Waar wilt u werken?

Waarom wilt u daar graag werken?  

Hee u ervaring in dit vrijwilligerswerk? 

Hoeveel uur per week wilt u vrijwilligerswerk doen?

Hee� u alles ingevuld? Druk dan op deze knop. 

Ik meld me aan!
Formulier voor vrijwilligerswerk. Vul alle vakken in. Dan kunnen wij goed voor u zoeken.

Wie bent u?
Voornaam  [vak met schrijflijn]

Achternaam  [vak met schrijflijn]

Geboortedatum                  /                    /   dd/mm/jjjj

Ik ben een        man    vrouw

Telefoonnummer [vak met schrijflijn]

E-mailadres  [vak met schrijflijn]

in een verzorgingshuis      buiten in de natuur
in de opvang voor daklozen     op een school
in een kringloopwinkel      ergens anders: 

Verzenden

http://www.vrijwilligerscentrale.nl Aanmelden

Zoekenvrijwilligerscentrale.nl

home  |  aanmelden  |  contact  |  informatie
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OPDRACHT 5B
1  Waar wil jij graag werken?
2 In het formulier moet je ook je motivatie geven.
 Dat betekent: schrijven waarom je daar graag wil werken.
 
 Wat is jouw motivatie?
 Denk bijvoorbeeld aan:
 - mijn vrienden doen dit ook;
 - ik heb hier goede dingen over gehoord;
 -  ik ben graag buiten;
 -  ik werk graag met dieren;
 -  ik hou van contact met mensen;
 -  ik ben hier goed in.

OPDRACHT 5C
Vul nu het formulier in.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 5D 
Bekijk je formulier nog eens goed.
Staat alles erin?
Heb je alle vakken ingevuld?
Bespreek het formulier daarna samen.

OPDRACHT 5E
Ken je mensen die vrijwilligerswerk doen?
Zo ja, wat doen ze?
En waar doen ze dat? 

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Naar het UWV

OPDRACHT 6A 
1  Wat kun je doen bij het UWV?
 Twee antwoorden zijn goed.
 Zet een cirkel om de letters van de twee goede antwoorden.
 a  Je kunt daar een opleiding volgen.
 b  Je kunt er een uitkering aanvragen.
 c  Je kunt er je paspoort verlengen.
 d  Je kunt hulp krijgen om werk te zoeken.

2  Wat is een cv?
 Zet een cirkel om de letter van het goede antwoord.
 a  een ander woord voor vacature
 b  een overzicht van je opleiding en werk
 c  een sollicitatiebrief

Hulp
Wilt u hulp bij uw Werkmap? 
Of heeft u vragen? 
Kom dan voor een gesprek langs op 
een Werkplein. 
Het Werkplein is elke dinsdag van 
12.00 tot 16.30 uur open. 
U hoeft geen afspraak te maken. 
Wilt u op een andere dag of tijd langskomen? 
Dat kan. 
Maak dan telefonisch een afspraak.

U bent op zoek naar werk. 
Het UWV kan u daarbij helpen.
U kunt kijken op www.werk.nl. 
Daar vindt u uw Werkmap. 
In de Werkmap kunt u uw cv plaatsen
en vacatures zoeken. 
U kunt daar ook online solliciteren. 

Naar het UWV

U kunt ons bereiken op: 

UWV 
Bezoekadres: 
Dierenweg 1
7283 XX Emmen
tel. 0900-090

Postadres: 
Postbus 11
7283 XY Emmen
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OPDRACHT 6B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 6C 
Zet een cirkel om de letter van het goede antwoord.
1  Waar is je Werkmap?
 a  In een map bij het UWV.
 b  Online, op internet.
2  Wat moet je met je cv doen?
 a  In de Werkmap zetten.
 b Op het Werkplein brengen.
3  Je wilt op woensdagmiddag met iemand praten. 
 Wat doe je? 
 a  Je belt eerst en maakt een afspraak. 
 b  Je gaat naar het Werkplein; een afspraak. is niet nodig.
4  Je wilt iets opsturen naar het UWV in Emmen. 
 Waar stuur je het naartoe? 
 a  Dierenweg 1, 7283 XX Emmen.
 b  Postbus 11, 7283 XY Emmen.

OPDRACHT 6D 
1  Ben je weleens bij het UWV geweest?
 Hoe was dat?
2 Heb jij een Werkmap bij het UWV?
 Staat je cv in je Werkmap?
3  Wat doe jij liever?
 Op dinsdag langsgaan bij het UWV of eerst een afspraak maken?
 Waarom?

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Solliciteren via internet

OPDRACHT 7A 
Bekijk het formulier.
Wat denk je?
 -  Wat is SUPER voor soort bedrijf?
 -  Welke afdelingen heeft SUPER? 

http://www.super.nl Solliciteren

 HOME         VACATURES         HOOFDKANTOOR         LOGISTIEK         SUPERMARKT

Super ZoekZoek op trefwoord Plaats

Werken bij SUPER
Solliciteer nu 
makkelijk via 
internet.

Geef uw gegevens 
door en wij nemen 
contact met u op!

Op welke dagen ben  maandag  dinsdag         
je beschikbaar?  woensdag   donderdag    
    vrijdag   zaterdag
    zondag  

Kun je ook ’s avonds werken?          ja                    nee

Ik kan ’s avonds werken op

Bij welke afdeling wil je werken?

Waarom wil je bij die afdeling
werken? 

   Persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum 

Geslacht             man         vrouw

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

    Andere gegevens
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OPDRACHT 7B
Lees het formulier. 
Stel, jij gaat solliciteren bij de SUPER.
 - Op welke afdeling wil je dan graag werken?
 - Waarom wil je op die afdeling werken?

Bijvoorbeeld:
Ik wil graag bij de bakkersafdeling werken.
Ik hou van al die verschillende broden.
En ik kan daar ook klanten helpen.

Schrijf je antwoord op.

OPDRACHT 7C
Vul het sollicitatieformulier nu in.

OPDRACHT 7D
Lees je sollicitatieformulier stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Is het duidelijk op welke afdeling je wilt werken?
En ook waarom?
Bespreek daarna samen je formulier.

OPDRACHT 7E
Bij welk bedrijf zou jij willen werken?
Kun je op internet een formulier vinden van dat bedrijf?
Ja? Bespreek dat formulier dan samen.

                                                         
mijn aantekeningen

Denk aan: 
-  aardige mensen op die afdeling
-  de producten op die afdeling
-  het contact met klanten
-  het werk dat je op die afdeling 

moet doen
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8 Lezen: Vaak gestelde vragen

OPDRACHT 8A 
Kijk naar de tekst.
Waar gaat de tekst over?
Wat denk je?

Amina: ‘Ik werkte bij de receptie van een hotel.
Nu ben ik werkloos.
Ik kan werk krijgen in de schoonmaak.
Maar dat is werk voor iemand zonder opleiding.
Moet ik dat doen?’
UWV: Ja, dit moet u doen.
Dit is passend werk.
Wij kijken wat passend werk voor u is.
Bent u langer dan 9 maanden werkloos?
Dan moet u misschien werk doen voor mensen zonder opleiding. 
We noemen dat dan toch passend werk.

Rob: ‘Ik heb via het UWV een baan gevonden.
Daar ben ik blij mee.
Maar: ik moet nu twee uur per dag reizen.
Moet ik dit doen?’
UWV: Ja, dit moet u doen.
We hebben geen maximum voor de reistijd.
We bekijken samen met u wat kan.
Maar een uur heen en een uur terug is heel normaal.

Joyce: ‘Ik kan een baan krijgen in een magazijn.
Dan moet ik de hele dag met dozen sjouwen.
Dat kan niet, want ik heb veel pijn aan mijn rug.
Moet ik dit werk doen?’
UWV: Nee, deze baan is niet passend voor u.
Er zijn regels over passend werk.
Te zwaar werk is niet goed voor uw rug.
Daarom hoe� u dit werk niet te doen.

http://www.uwv.nl Vaak gestelde vragen

Zoeken

Home Particulieren Werkgevers Over UWV

Vaak gestelde vragen
Het UWV krijgt veel vragen van mensen die werk zoeken.
Hier leest u drie vragen met de antwoorden van het UWV.

Vaak gestelde vragen

AFB 17
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OPDRACHT 8B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor. 
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 8C 
1  Welk problemen staan er in de tekst?
 Wijs de zinnen aan waar het probleem staat. 
2  Wat is het antwoord van het UWV?
 Schrijf het probleem en het antwoord kort op.

Vraag van Het probleem is Het antwoord is

Amina 

Rob

Joyce

OPDRACHT 8D
Kijk nog eens naar de antwoorden van het UWV.
Wat vind jij van deze antwoorden?
En waarom vind je dat?

   

                                                         
mijn aantekeningen
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9: Schrijven: Je cv schrijven

OPDRACHT 9A 
Bij het solliciteren heb je een cv nodig. 
Lees het cv hieronder.
Wat voor informatie staat erin? 
Bespreek dit samen.

CV van Metin Arslan

   Persoonlijke informatie
Achternaam      Arslan
Voornamen      Metin
Adres         De Ruijterstraat 119
Postcode en woonplaats  1706 FR Heerhugowaard
Telefoonnummer(s)    072 589878 / 06 1458796
E-mailadres      m_arslan90@yahoo.com
Geboortedatum     23 mei 1990
Geboorteplaats     Heerhugowaard
Nationaliteit      Nederlands en Turks

   Opleidingen en cursussen
2011 -  2013 Opleiding Automonteur bij MBO Holland  
     in Alkmaar.
2010 -  2011 Opleiding Technisch Assistent bij MBO Holland  
     in Alkmaar.

   Werkervaring
2013 - 2015  Automonteur bij Garage Divendal  
     in Den Helder.
     Ik werkte zelfstandig aan personenauto’s.
     Ik had ook contact met klanten.
2009 - 2011  Kok in restaurant Venetië  
     in Alkmaar.

   Andere persoonlijke informatie
Ik kan snel en precies werken.
Ik spreek Nederlands, Turks en een beetje Engels.
Mijn hobby’s zijn: voetballen, koken en films kijken. 

Controleer je gegevens goed. 
Er moeten geen spelfouten in 
staan.

Je laatste opleiding zet je 
bovenaan.

Schrijf hier bijvoorbeeld over je 
talen en je hobby’s.
Je kunt ook schrijven over iets wat 
je goed kunt.
Heb je een rijbewijs?
Dat kun je hier ook opschrijven.

Schrijf hier op: 
je functie en waar je werkte.
Schrijf ook op wat je deed.
Je laatste werk zet je bovenaan.
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OPDRACHT 9B
Schrijf nu samen met je begeleider je cv.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 9C
Lees je cv stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je cv.

CV van

   Persoonlijke informatie

Achternaam      

Voornamen      

Adres        

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer(s)    

E-mailadres     

Geboortedatum   

Geboorteplaats    

Nationaliteit      

   Opleidingen en cursussen

   Werkervaring

   Andere persoonlijke informatie
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10 Lezen: Naar betaald werk

OPDRACHT 10A
Van welk bedrijf is deze folder?
Waar gaat de folder over?

OPDRACHT 10B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 10C
Bespreek de tekst samen.
Wat heeft Tamara in het vrijwilligerswerk geleerd?

Bent u op zoek naar werk? Maar weet u niet wat u 
wilt doen? Of weet u niet wat u kunt? Begin dan 
met vrijwilligerswerk. U werkt samen met 
collega’s. Het werk biedt u een vaste structuur. U 
doet ervaring op en daar krijgt u meer 
zelfvertrouwen door.

Zo ook Tamara. Ze was vier jaar geleden op zoek 
naar werk. Ze schreef veel sollicitatiebrieven, maar 
ze kreeg nooit een baan. Het UWV hielp haar toen 
aan werk: ze werd vrijwilliger bij de Stichting 
Kringloop. Ze werkte er 1,5 jaar. 
Tamara: “Het werk bij de Stichting heeft me veel 
zelfvertrouwen gegeven. Ook leerde ik in een vast 
ritme te leven en werken. Ik heb geleerd in een 
team te werken. Ook kan ik nu veel beter omgaan 
met klanten. Sinds vorige maand werk ik achter de 
kassa bij de Albert Heijn. Ik ben zó blij dat ik van 
het UWV, met mijn WW-uitkering, vrijwilligerswerk 
mocht gaan doen.”

Naar betaald werk
Heeft u ook een WW-uitkering? 
En wilt u vrijwilligerswerk doen?
Kom dan naar onze informatieavond op 22 
september om 19.00 uur op een van onze 
kantoren. U krijgt informatie hoe u 
vrijwilligerswerk kan vinden en welke regels er 
voor u gelden. Schrijf u nu in via www.uwv.nl/
informatieavond-over-vrijwilligerswerk of
bel met het UWV in uw woonplaats.
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11 Spreken: Hoe bereid je een sollicitatiegesprek voor? 

OPDRACHT 11A  
Hoe bereid je een sollicitatiegesprek voor? 
Luister naar de tekst. 
Je begeleider leest de tekst voor.

OPDRACHT 11B
Stel, je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Kies eerst een baan waarop je solliciteert: in een winkel, een supermarkt, een garage of …
Bedenk dan samen antwoorden op de vragen van 11A.

OPDRACHT 11C
In een sollicitatiegesprek kun je zelf ook vragen stellen.
Wat kan jij vragen? 
Wat is belangrijk om te weten? 

Bedenk samen vragen.
Denk bijvoorbeeld aan:
-  de werktijden;
-  wat je precies moet doen;
-  of je speciale kleding moet dragen;
-  of je in het weekend moet werken.

OPDRACHT 11D
Bespreek de opdracht samen na.
Kon je gemakkelijk antwoord geven op de vragen van 11A?
Kon je gemakkelijk vragen stellen?
Nee? Oefen dan nog een keer.
Bespreek ook samen: welke kleren zou je aandoen bij een sollicitatiegesprek?

Vragen bij een sollicitatiegesprek

In een sollicitatiegesprek stellen ze 
vaak dezelfde vragen.
Bijvoorbeeld:
1. Wat kun je goed en wat kun je  niet     
 zo goed?
2. Wat voor werk heb je gedaan en     

 wat deed je in dat werk?
3. Waarom ben je nu op zoek naar     

 (ander) werk?
4. Waarom wil je hier komen werken?
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12 Woorden: Een kruiswoordpuzzel

OPDRACHT 12  
Vul de woorden op de goede plek in.

mijn aantekeningen

1

3

4

5

2

6 7

Van links naar rechts
1.  Het geld dat je krijgt als je werkt
3. Een lijst met je gegevens, opleiding en werk
5.  Hier doe je boodschappen
6. Een papier waarop je iets moet invullen

Van boven naar beneden
1.  Proberen om een baan te krijgen
2. Alle mensen die je kent
4. Iemand die geen werk heeft
7.  Hier moet je naartoe voor een uitkering of om werk te zoeken
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TERUGKIJKEN 

Kijk terug naar het begin van het boekje.
Blader nog eens door het boekje. 

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? Heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meeste geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
-  Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
 Vul de woordenlijst in je map aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? 
Bespreek met je begeleider:
-  welke oefeningen je nog kunt doen;
-  welke boeken je kunt lezen.
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WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat 
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van 
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke 
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje ge-
oefend kunnen worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke op-
drachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer 
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een 
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen 
oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of 
woordenschat. In de Taalhulp vindt u een hele reeks Taal-
kaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en oe-
fensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer de 
Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment het 
meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelnemer 
vervolgens opnemen in zijn map. (We gaan ervan uit dat 
de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij eigen 
lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel 
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en 
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproble-
men van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeel-
den hoe u feedback kunt geven op een schrijftekst van 
een deelnemer.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende 
activiteiten, zoals: 
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
-  bespreken van de schrijfproducten
-  werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de 
 Taalhulp
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 
uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dagelijks 
leven of het werk van een deelnemer.
Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 

eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van huis of het werk teksten 
of formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen 
belangrijke websites. Dit kan het toepassen van het ge-
leerde in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook 
vaak heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoor-
beeld denken aan online aanmeldingsformulieren voor 
vrijwilligerswerk of sollicitatieformulieren van  bedrijven of 
van uitzendorganisaties, de website van het UWV 
(www.uwv.nl of www.werk.nl), het bekijken van de 
 vacaturebank van een vrijwilligerscentrale.
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of Whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan Facebook of Twitter. 

ICOON 
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon . Dit 
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de 
begeleider te vinden zijn.  

MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moei-
lijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of 
zinnen op te schrijven etc. 

VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt. 
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die 
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

OPDRACHT 1
Het gaat er bij deze opdracht ook al een beetje om of 
de baan die de deelnemer ambieert realistisch is of niet. 
Niet-realistische ambities hebben vaak te maken met het 
opleidingsniveau of de benodigde diploma’s, of er mo-
menteel werk in die branche is, of de afstand tot het werk 
reëel is, of het werk in deeltijd gedaan kan worden en of 
de gezondheid van de deelnemer dit werk toelaat.

INSTRUCTIE BEGELEIDER
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OPDRACHT 2A
Het artikel is een bewerking van http://www.ad.nl/ad/
nl/1014/Bizar/article/detail/3853152/2015/02/17/Postbo-
de-gezocht-die-tegen-stinkende-pinguins-kan.dhtml

OPDRACHT 3A
De tekst is gebaseerd op http://www.carrieretijger.nl/car-
riere/solliciteren/banenjacht/netwerken. De tekst introdu-
ceert de term ‘netwerk’ en ‘netwerken’. De eerste vraag is 
bedoeld om via het herhaalde woord ‘contacten’ al een idee 
te krijgen van de inhoud van de term: netwerken is iets met 
‘contacten.’ Geef samen na het lezen inhoud aan de term 
door een voorbeeld te geven van uw netwerk. Benoem 
mensen die u goed kent, maar ook die u niet goed kent in 
uw netwerk. Maak dan de overstap naar opdracht 3B, waarin 
u het netwerk van de deelnemer duidelijk maakt.

OPDRACHT 4A
In deze tekst gaat het over het doen van vrijwilligerswerk. 
Als de deelnemer een uitkering ontvangt via het UWV, is hij 
soms aan regels gebonden of hij vrijwilligerswerk mag doen. 
Kijk voor meer informatie en uitleg van de regels op www.
uwv.nl, zoek op ‘vrijwilligerswerk’. Zo moet je bijvoorbeeld 
wel blijven solliciteren naast het doen van vrijwilligerswerk.

OPDRACHT 4C 
Antwoorden: 2 Ad: thuis zitten/niet werken; Mariska: buiten 
werken/op de kinderboerderij zijn; Rodrigo: koken voor een 
grote groep

OPDRACHT 4D
Antwoorden: 2 Ad: in het Repair Café; Mariska: op de kinder-
boerderij; Rodrigo: in het buurthuis

OPDRACHT 4E
Bespreek met de deelnemer welk type vrijwilligerswerk hij 
interessant vindt. De voorbeelden in de tekst zijn: verzor-
ging, techniek, werken met dieren, horeca. Er zijn veel meer 
soorten vrijwilligerswerk. Is de deelnemer geïnteresseerd, 
bezoek dan samen online of in het echt de vrijwilligerscen-
trale in de woonplaats van de deelnemer. 

OPDRACHT 4F
Deze vraag is bedoeld om te praten over het belang van 
vrijwilligerswerk, zowel voor degene die vrijwilligerswerk 
ontvangt (‘zonder vrijwilligers gebeuren veel activiteiten 
niet’), als ook voor degene die vrijwilligerswerk doet. De 
personen in de tekstjes geven daar nog meer voorbeelden 
van. Het gesprek kan gaan over complimenten ontvangen, 
je nuttig voelen, een dag- of weekindeling hebben, mensen 
ontmoeten, een verhaal hebben als je ’s avonds weer thuis 
komt, iets goed doen voor iemand anders/de maatschappij, 
iets doen voor je uitkering etc.

(Voor opdracht 5 zijn er geen aanwijzingen)

OPDRACHT 6A
Antwoorden: 1 b en d; 2 b

OPDRACHT 6C
Antwoorden: 1 b; 2 In je Werkmap; 3 a; 4 b

OPDRACHT 7B
De tweede opdracht gaat al licht in op het verwoorden van 
de motivatie. Veel mensen vinden dit lastig: waarom wil je 
die baan, behalve voor salaris? Probeer of u met de deel-
nemer hier al iets voor kan bedenken. De tweede stap is 
dan om de motivatie zo  te verwoorden dat de werkgever 
het ook begrijpt en het een goede motivatie vindt. Bij de 
vervolgopdrachten moet de motivatie kort opgeschreven 
worden.

OPDRACHT 8A
De tekst is een voorbeeld van pagina’s met veelgestelde 
vragen. Meer informatie en andere vragen zijn te vinden 
op www.uwv.nl. Rond het vinden van werk zijn veel regels. 
Bespreek de regels waar uw deelnemer mee te maken heeft 
bij het maken van deze opdrachten.

OPDRACHT 8C 
Antwoorden:

Vraag van Het probleem is Het antwoord is

Amina Ze vindt dat werk 
niet leuk en niet bij 
haar passen.
Het is te makkelijk. 

Ze moet het werk 
doen.

Rob Het werk is ver weg. Hij moet het werk doen.

Joyce Het werk is te 
zwaar. 

Ze hoeft het werk niet 
te doen.

OPDRACHT 9A
Voor veel deelnemers is het zelf schrijven van een cv te 
ingewikkeld. In dat geval schrijft u het hele cv en bespreekt 
u elke stap goed met de deelnemer. Of u schrijft hem en de 
deelnemer schrijft hem over, of u schrijft een klein stukje en 
de deelnemer schrijft de rest. Doel in elk geval is dat de deel-
nemer een kort en goed cv aan het einde van de opdracht 
heeft. U kunt de opdracht ook over meerdere bijeenkomsten 
uitspreiden.

(Voor opdracht 10 zijn er geen aanwijzingen)

OPDRACHT 11A
De bedoeling is dat u samen met de deelnemer bedenkt hoe 
een gesprek zou kunnen verlopen. Welke vragen er aan de 
deelnemer gesteld zouden kunnen worden, welke antwoor-
den hij kan geven, welke vragen hij kan stellen. Op internet 
zijn veel lijsten te vinden met sollicitatievragen, bijvoorbeeld 
op http://www.nationalevacaturebank.nl, zoek naar sollicita-
tievragen.
 
OPDRACHT 12
Antwoorden:  Van links naar rechts
1 salaris; 3 cv; 5 supermarkt; 6 formulier
Van boven naar beneden
1 solliciteren; 2 netwerk; 4 werkloos; 7 uwv



ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het 
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de be-
geleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de 
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven. 
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de op-
dracht in een denkballon een paar hulpvragen. De op-
dracht kan hiermee voorbereid worden door samen over 
het onderwerp en de vragen te praten. 

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema: 
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuws-
berichtje of een verhaal dat past bij het thema. 
Daarbij staat een lichte verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

VANAF OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling 
van lezen en schrijven. 

LEESOPDRACHTEN
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën 
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen 
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt, hangt onder 
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg 
de instructie bij de opdrachten; dan komen de verschillen-
de leesstrategieën vanzelf aan bod.

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud 
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden 
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil 
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daar-
voor geldt de volgende algemene leidraad:
1. Begin altijd met een compliment.
2. Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat 

goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.
3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element 

of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taal-
hulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

4. Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten 
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een vol-
gende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een 
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die 
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende 

opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig 
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenko-
men. De tekst is dus in de meeste gevallen boven het 
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie, 
het vlot inschatten om wat voor soort tekst het gaat etc. 
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus niet 
intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent bijvoorbeeld met een gesprek met een 
leidinggevende, deelname aan een discussie, een mening 
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in 
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal 
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag 
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang 
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend 
hoeft te worden en wat nog wel.

OVERIG MATERIAAL 

Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die  
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen  
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. Sommige 
van deze lesmaterialen zijn ook digitaal beschikbaar 
waarmee u bijvoorbeeld thuis kunt laten oefenen en vaak 
ook in een bibliotheek in de buurt. Wilt u meer weten over 
geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s), vraag het dan 
aan uw contactpersoon bij de organisatie waar 
u vrijwilliger bent. Of neem een kijkje op  
http://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.
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Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 023 44 44

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

Met de boekjes van Succes! ga je 
aan de slag met beter leren lezen en 
schrijven en oefen je met spreken. 
Je kunt ook oefenen met rekenen 
en beter leren omgaan met de 
computer en het internet. 
Succes! is uitgewerkt in drie 
niveaus. De methode bestaat uit 
een groot aantal boekjes rond 
situaties uit het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten 
en taalvrijwilligers. 


