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Deze gids voor vrijwilligers hoort bij de re-integratiecursus Werk ze! Deze gids en de tien delen van 
Werk ze! zijn een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. Het is onderdeel van het 
ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Informatie over Werk ze! is beschikbaar via de 
website www.taalvoorhetleven.nl.
 
Fijn dat je de instructie bij Werk ze! wilt gebruiken. De module is zo veel mogelijk afgestemd op de 
behoefte van de deelnemer en zo ontwikkeld dat vrijwilligers er goed mee kunnen werken. Voor het 
begeleiden van deelnemers die willen oefenen met basisvaardigheden is een training voor 
vrijwilligers beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger.
 
Indien je (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of kopiëren, werken we hier graag aan mee.  
Wij vragen je dit vooraf met ons af te stemmen. Mocht je suggesties hebben voor het lesmateriaal 
dan horen wij dat graag.
 
Stichting Lezen & Schrijven
Parkstaat 105
2514 JH Den Haag
info@lezenenschrijven.nl
070 302 26 60
 
Deze uitgave is gefinancierd door de Rijksoverheid.
 
Ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven of wil je iemand anders helpen als 
taalvrijwilliger? Bel dan naar onderstaand telefoonnummer voor advies.
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Organisaties en instellingen die mensen begeleiden tijdens een re-integratietraject 
hebben als doel zo snel mogelijk passend werk te vinden voor hen. Dit gebeurt vanuit een 
uitkeringssituatie of vanuit een niet meer passende baan, door welke oorzaak dan ook. 
Als werkzoekenden moeite hebben met lezen en schrijven en het omgaan met een 
computer, is het vinden van werk een extra uitdaging. Daarom is Werk ze! ontwikkeld. 

Werk ze! is een methode speciaal voor mensen die op zoek zijn naar een baan.  
In Werk ze! zijn taalvaardigheden, zoals lezen en schrijven, gekoppeld aan arbeids-
competenties en aan vaardigheden die nodig zijn bij het zoeken en vinden van een baan, 
al dan niet vanuit een uitkeringssituatie. 

Deze gids geeft meer achtergrondinformatie over Werk ze! en praktische aanwijzingen 
voor optimaal gebruik van het materiaal. 
Voor het vinden van de juiste scholing in de buurt van jouw cursisten, kun je 
gebruikmaken van 

 www.taalzoeker.nl

In deze gids vind je:

• de uitgangspunten van Werk ze!

• tips voor de eerste bijeenkomst

• een overzicht van het materiaal Werk ze!

• achtergrondinformatie over Taal voor het Leven

• algemene aanwijzingen

• een overzicht van aanwijzingen en tips ter voorbereiding van de les.
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In het kort

Werk ze! is een re-integratiecursus die speciaal is ontwikkeld voor mensen die op zoek 
zijn naar een baan en wordt gegeven door docenten en/of getrainde taalvrijwilligers. De 
cursus is geschikt voor personen met een Nederlandse en anderstalige achtergrond die 
moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en het omgaan met een computer. 
Anderstaligen die met Werk ze! willen werken, moeten zich mondeling kunnen redden in 
de Nederlandse taal. Het taalniveau van de lessen ligt rond niveau 1F. 
Mochten anderstaligen eerst hun spreekvaardigheid willen oefenen, kijk dan voor de 
juiste scholing in de buurt op 

  www.taalzoeker.nl

Met het lesmateriaal werken de deelnemers aan hun werknemersvaardigheden en hoe zij 
een nieuwe baan kunnen vinden. Gelijktijdig oefenen ze ook hun lees-, schrijf- en 
mondelinge vaardigheden en leren ze de computer beter kennen. 

Uitgangspunten van Werk ze! 

1. Taal is het middel
De cursus is bedoeld om mensen te helpen die op zoek zijn naar (betaald) werk. De 
accenten verschillen per les/onderwerp, maar er wordt altijd geoefend met schrijven, 
lezen en mondelinge vaardigheden.
Taal is het middel, geen doel. Ongemerkt draagt de cursus natuurlijk wel bij aan 
verhoging van het taalniveau van de deelnemers en stimuleren de lessen de cursisten om 
verder te leren.

2. Inhoud staat centraal
De cursus is bedoeld om deelnemers vaardigheden te leren die ze nodig hebben bij het 
zoeken en vinden van werk (les 1 tot en met 7).
De laatste drie lessen gaan over werknemersvaardigheden. Deze lessen zijn dus bedoeld 
voor deelnemers die een baan hebben gevonden.

3. Eigen inbreng is belangrijk
Het startpunt is altijd de eigen beginsituatie. Deelnemers worden aangesproken als 
verantwoordelijke volwassenen met eigen ervaringen en meningen. Deelnemers leren 
ook van elkaar. Deze benadering draagt bij aan versterking van hun eigenwaarde en 
betrokkenheid.
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4. Leren door doen
In de bijeenkomsten wordt veel concreet geoefend met de vaardigheden die 
aangeboden worden. Het is belangrijk dat deelnemers naast de bijeenkomsten zelf 
verdergaan met oefenen. Zij kunnen opdrachten nog eens thuis doen.

Eerste bijeenkomst 

Misschien vinden deelnemers het spannend om aan de cursus mee te doen. Zorg daarom 
voor een enthousiast en warm welkom. Laat de deelnemers(s) zichzelf voorstellen en 
vergeet jezelf niet. 
Tips voor tijdens de eerste bijeenkomst zijn:

•  Probeer een losse sfeer te creëren door luchtige vragen te stellen. Bijvoorbeeld: wat 
wilde je als kind graag worden?

•  Leg uit wat de deelnemer de komende tijd gaat doen. Laat het materiaal zien. Vraag 
ook naar de wensen van de deelnemer. 

•  Wat wil de deelnemer graag? Wat kan de deelnemer aan en wat niet? Pas eventueel 
werkvormen aan. 

•  Vertel regelmatig wat de rode draad is, vat samen en vertel wat er nog gaat komen.
•  Sluit altijd af door samen te vatten wat er die bijeenkomst aan de orde is geweest. 

Vraag ook hoe de deelnemer de bijeenkomst heeft ervaren.
• Bespreek wat de deelnemer eventueel thuis kan doen.

Overzicht materiaal Werk ze!

Het lesmateriaal bestaat uit:

•  Een lesmap voor deelnemers, met daarin tien verschillende hoofdstukken met elk een 
eigen thema en bijbehorende taken en vaardigheden;

•  Extra oefenbladen voor mensen met een anderstalige achtergrond  
(zie hoofdstuk 4 in deze gids);

•  Een gids voor vrijwilligers;
• Geluidsfragmenten bij dialogen en langere teksten, te downloaden via:

 www.taalvoorhetleven.nl/werkze 

Gids voor vrijwilligers
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Werk ze! als onderdeel van Taal voor het Leven

De re-integratiecursus Werk ze! is onderdeel van het ondersteuningsprogramma Taal 
voor het Leven. Dit programma helpt gemeenten, organisaties en bedrijven met het 
organiseren van taalscholing voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, 
spreken, rekenen of het omgaan met een computer. 

Taal voor het Leven vormt een onderdeel van het landelijke actieprogramma Tel mee met 
Taal en heeft als doel dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Om goed mee te 
kunnen doen in de samenleving, moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. 
Je moet ook kunnen rekenen en omgaan met een computer. Taalvaardigheid is geen doel 
op zich, maar een middel. Het helpt mensen vooruit. Als je bijvoorbeeld een (online) 
sollicitatieformulier kunt invullen, is het gemakkelijker om een baan te vinden. 

Meer informatie over Taal voor het Leven en beschikbare materialen en instrumenten vind 
je op 

 www.taalvoorhetleven.nl

Gids voor vrijwilligers
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Inhoud

Les Titel Waar gaat het over

Les 1  Ik stel me voor:  
dit ben ik

Feiten en meningen, praten over 
eigenschappen, de ‘elevator pitch’

Les 2  Alles uit de kast Zoeken op banensites en er kritisch 
naar leren kijken

Les 3  Heb ik dat? Sollicitatieformulier, motivatie(s)  
formuleren

Les 4  Hoe schrijf  
ik het?

Sollicitatiebrief

Les 5  De telefoon: uhh, hallo … 
met wie?

Telefoon opnemen, gesprek  
voorbereiden, informatie vragen en 
geven, voicemailberichten

Les 6  Ik vraag me af … Interviews, objectief en subjectief,  
open en gesloten vragen

Les 7  Neem mij nou! Het sollicitatiegesprek

Les 8  Een beetje van mij en een 
beetje van jou

Overleggen

Les 9  Geven en nemen Samenwerken

Les 10  Met beide benen
op de werkvloer

Rechten en plichten

Les 8, 9 en 10 zijn bedoeld voor deelnemers die al een baan hebben gevonden.

Gids voor vrijwilligers
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Algemene aanwijzingen 

Leren lezen en schrijven vereist een intensief leertraject. Daarom hebben laaggeletterden 
veel begeleiding nodig. Het uitvoeren van de opdrachten kan beter samen of met een 
maatje gebeuren dan alleen (zie ook Les 9 in deze gids). Voor anderstaligen geldt dit 
natuurlijk ook. Een goede, aan het niveau aangepaste uitleg is essentieel. 

Sommige opdrachten vereisen digitale vaardigheid. Wanneer een cursist deze niet heeft, 
laat hem dan samenwerken met iemand uit de groep die wel digivaardig is en de 
handelingen voor kan doen. Verwijs zo nodig naar een computercursus in de buurt, 
die vind je op

 www.taalzoeker.nl 

Via het internet kun je ook verwijzen naar het programma ‘Klik en Tik” (programma van 
ETV) of naar het platform Eva en ik. 

 http://oefenen.nl/programma/serie/klik_en_tik 

 www.evaenik.nl

Woorden gemarkeerd met een asterisk* staan aan het einde van de betreffende les in de 
woordenlijst. Wijs de cursisten daarop. De lesmap is losbladig. Deelnemers kunnen dus 
ingevulde werkbladen invoegen, maar ook hun cv toevoegen en bijwerken wanneer 
nodig. Daarnaast kunnen ze bladen waar fouten in werden gemaakt eruit halen en er een 
nieuwe voor in de plaats doen. Veel deelnemers hebben er een hekel aan als er ‘fouten’ in 
hun werk zitten!

Bereid de bijeenkomsten goed voor. Zorg voor een goede ruimte, zodat de deelnemer(s) 
zich welkom voelen. Zorg dat alle materialen klaarliggen. Kijk van tevoren of er gebruik 
kan worden gemaakt van internet. Als dit niet mogelijk is, kan de deelnemer de 
opdrachten waarbij een computer nodig is in de bibliotheek of thuis maken. 

Specifieke aanwijzingen per les

Op de volgende pagina’s vind je per les tips en kopieerbladen. Ook staan er per les 
suggesties voor hoe je deze kunt aanpakken. Let wel: dit zijn suggesties. Je kunt de 
lessen natuurlijk op jouw eigen manier invullen.

Gids voor vrijwilligers
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Voorbereiden

Zorg dat er een paar woordenboeken aanwezig zijn. Bij de presentatie van de 
‘liftgesprekjes’ is het prettig om de cursisten als toehoorder(s) in een halve cirkel te 
formeren.

Open vast het geluidsfragment 1 van Les 1 op 
 

 www.taalvoorhetleven.nl/werkze

In deze eerste les leren de cursisten naar zichzelf te kijken. Welke eigenschappen hebben 
ze, wat zijn hun kwaliteiten en hoe presenteren zij zich? Dit betekent meteen dat ze elkaar 
en jou leren kennen. Het bevordert het groepsproces en het maakt het makkelijker om 
met anderen samen te werken. Dat samenwerken gebeurt regelmatig bij de verschillende 
opdrachten in de lessen. Leg uit dat deze drie lesdoelen in de les behandeld worden.

Luister samen naar fragment 1 van Les 1. Laat de cursisten de tekst 
meelezen.
Wie ben jij eigenlijk? 
Lees de tekst gezamenlijk. Je kunt (om een en ander duidelijker te maken) wat feiten over 
jezelf geven. Cursisten vullen in hun werkmap feiten over zichzelf in.

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | Samen 
Maak groepjes van twee of drie personen en leg de opdracht over feiten en meningen 
nog een keer uit, zodat iedereen snapt wat de bedoeling is. Vertel er wel bij dat de 
verhaaltjes niet te lang mogen zijn. Geef bijvoorbeeld een minuut per praatje. 
Bespreek samen en draai daarna de rollen om.

Als de groep klein is, kun je de praatjes ook klassikaal beluisteren.
Laat dan wel één of twee luisteraars feedback geven. 

Leg het verschil uit tussen feiten en meningen door voorbeelden van beide te geven. Ook 
hier schrijven de cursisten in hun werkmap.
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OPDRACHT 2 | Samen
Maak groepjes van twee of drie personen en leg de tekst over eigenschappen nog een 
keer uit. Dan kan bijvoorbeeld met andere voorbeelden dan die in de les ter sprake 
komen. 

OPDRACHT 3 | Samen
Bespreek met de hele groep de antwoorden die gevonden zijn.

OPDRACHT 4 | Samen
Maak groepjes van twee of drie personen en leg de tekst over eigenschappen nog een 
keer uit. Dan kan bijvoorbeeld met andere voorbeelden dan die in de les ter sprake 
komen. 

OPDRACHT 5 | Alleen
Laat iedereen het gesprekje individueel op papier zetten.
Bied hulp aan diegenen die er moeite mee hebben.
Let vooral op anderstaligen. Eventueel kunnen cursisten elkaar helpen.
Oefenen kan in de lesruimte of thuis gebeuren.

Het voordeel van de lesruimte is dat mensen elkaar feedback kunnen geven.  
Geef als huiswerk het oefenen van het liftgesprekje.
Tot slot vult iedereen de evaluatie in.

Les 1 | Ik stel me voor: dit ben ik
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Voorbereiden

In deze les leren cursisten te zoeken op banensites.
Ze vergelijken de sites door er kritisch naar te kijken.
Zij leren digitaal te solliciteren.

Lesdoelen noemen, maar niet bespreken.
Begin deze les met het presenteren van de liftgesprekjes uit Les 1.

 Zoek wat relevante banensites op, vooral de lokale sites als die er zijn.  
Zoek eventueel wat gespecialiseerde sites die kunnen aansluiten bij de banenwens van 
de cursisten.
Zorg dat er voldoende computers zijn om met twee à drie cursisten te kunnen werken.
Zorg voor grote vellen papier.

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | Samen
De resultaten van de schrijfopdracht kun je op een bord schrijven.
Lees samen het stukje over vacaturesites.
Vul de lijst op het bord aan met lokale en gespecialiseerde vacaturesites.
Deze lijst kun je later uitwerken en iedereen geven.

OPDRACHT 2 | Samen
Maak kleine groepjes van twee of drie personen en laat ze de vacaturesites bekijken. 
Loop rond en help waar dat nodig is. Het is de bedoeling dat de sites alleen ‘verkend’ 
worden.

OPDRACHT 3 | Samen
In deze opdracht gaan we met dezelfde groepen gericht zoeken naar een baan. 
Hier heb je als begeleider een belangrijke rol.
Je kunt rondlopen en adviseren maar de cursisten wel zo veel mogelijk zelf laten 
oplossen.

Elk groepje schrijft de bevindingen op.
Het is de bedoeling dat de ervaringen en problemen met een site kort op papier komen. 
Deze papieren hangen naast elkaar in de lesruimte.
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OPDRACHT 4 | Samen
In een groepsgesprek bespreek je de ervaringen en op een leeg vel schrijf jij de meest 
werkbare sites op. Deze lijst voeg je toe aan de lijst die je zelf al hebt gemaakt en die 
wordt uitgedeeld in de groep. Zo hebben de deelnemers straks een uitgebreide lijst met 
mogelijkheden.

OPDRACHT 5 | Samen of huiswerk
Als je ervoor kiest om het in de klas te doen, dan heb jij als begeleider de mogelijkheid om 
mensen te helpen. Lees gezamenlijk de teksten over de sociale media. Laat geen ruimte 
voor discussie. Daarvoor is meer ruimte tijdens de gezamenlijke opdracht 6.

OPDRACHT 6 | Samen
Als de opdracht in verschillende groepjes gedaan is, moet de hele groep een 
eindresultaat maken. Dan is het goed om de verschillende resultaten gezamenlijk te 
bespreken en op papier te zetten. Een voorbeeld vind je in de werkmap.

Lees samen de tekst over persoonlijk netwerken.

Sluit de les af met het invullen van de evaluatie.
Deel de volgende les de lijst met werkbare en relevante vacaturesites uit.
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Voorbereiden 

In deze les wordt zowel schriftelijk als digitaal geoefend met het invullen van 
sollicitatieformulieren.
Dit kan klassikaal gebeuren.
Geef wel ruimte voor vragen en geef voorbeelden om te verduidelijken.
Onder de vragenlijst staan alle vragen uitgelegd.

Maak voldoende kopieën van sollicitatieformulieren.
Sollicitatieformulieren zijn bijvoorbeeld te verkrijgen in winkels, uitzendbureaus en 
ketenrestaurants. Je kunt daar een paar van halen en kopiëren als oefenmateriaal. Een 
voorbeeld van een sollicitatieformulier vind je aan het einde van deze lesuitleg.
Zorg dat er voldoende computers zijn.

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | Huiswerk
Uitleggen wat de bedoeling is:
• namen van de scholen van de cursisten
• plaatsen waar ze staan of stonden
• eventueel in welke landen (als niet in Nederland)
• datum van het diploma
• kopie maken van het diploma

OPDRACHT 2 | Samen
Leg de begrippen ‘motivatie’ en ‘kwaliteiten’ nog een keer uit.

Laat de cursisten de zinnen aanvullen en vergelijken met de zinnen van hun buurman of 
buurvrouw. De beste zinnen schrijven ze bij ‘mooiste zinnen’. Je kunt klassikaal die 
‘mooiste zinnen’ bespreken.
Vragen die je kunt stellen zijn: waarom is dit een goede zin? Of zou je nog iets aan die zin 
willen veranderen?
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OPDRACHT 3 | Alleen
Dit kan op internet: via Google, zoeken op zogenoemde banensites. Hier worden 
meerdere banensites genoemd. Help zo nodig met het kiezen van een site. Natuurlijk mag 
er eventueel op papier ‘gesolliciteerd’ worden. 
Gebruik hiervoor het voorbeeld op de volgende pagina of andere sollicitatieformulieren 
(zie voorbereiding). 
Wanneer een cursist dit voorbeeldformulier invult, leg dan van tevoren uit wat de 
volgende zin betekent:
 
‘Heeft u bezwaar tegen het reeds telefonisch inwinnen van referenties?’
 
Laat de cursisten zo vaak oefenen als zij dat zelf nodig vinden. Benadruk dat de cursisten 
via internet de sollicitatie niet verzenden. Dat kunnen ze wel doen als ze serieus op de 
baan willen solliciteren. Ze kunnen het formulier printen en bewaren als voorbeeld. Tot 
slot wordt de evaluatie ingevuld.

Les 3 | Heb ik dat?
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Naam en voornamen

Geboortedatum

Nationaliteit

Correspondentieadres

Straat

Postcode

Plaats

Telefoonnummer overdag

Voor welk type werk of voor welke functie heeft u belangstelling?

Bent u, indien dit voor de werkzaamheden nodig is, bereid in 
ploegendiensten te werken waarbij avond-, nacht- en weekenddiensten 
voorkomen? 

Welk onderwijs heeft u gevolgd? 
Periode/jaar  Vakkenpakket  Soort/type en diploma

Sollicitatieformulier – voorbeeld

Les 3 | Heb ik dat?
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Heeft u stage(s) gelopen? Zo ja, bij welk bedrijf en hoe zou u de 
werkzaamheden omschrijven?

Jaar  Soort werk in stage  Bedrijf

Omschrijving werkzaamheden

Jaar  Soort werk in stage  Bedrijf

Omschrijving werkzaamheden

Jaar  Soort werk in stage   Bedrijf 

Omschrijving werkzaamheden

Heeft u aanvullende cursussen en/of opleidingen gevolgd?
Zo ja, welke?

Jaar/periode Cursus/ Bij welk Afgesloten met
   opleiding instituut? een diploma?

Les 3 | Heb ik dat?
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Heeft u eerder gewerkt en zo ja bij wie, hoelang en in welke functie?
 
Jaar/periode Naam werkgever/   Duur arbeidsrelatie   
   omschrijving functie

Heeft u bezwaar tegen het reeds telefonisch inwinnen van referenties?  
Zo niet, geef dan naam, functie, adres en telefoonnummer of e-mailadres 
van referenten op.

Naam Functie/bedrijf   Telefoonnummer en/  
      of e-mail 

* Eventueel aanvullende opmerkingen van uw kant:

Les 3 | Heb ik dat?
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Aantekeningen

Mijn aantekeningen
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Voorbereiden

In deze les oefenen de cursisten met het schrijven van een sollicitatiebrief en het maken 
van een cv. Lees gezamenlijk de inleiding over Lisa.
Lees de sollicitatiebrief van Lisa. 

Ga meteen door met de uitleg over de indeling. Bespreek elk onderdeel apart. Bespreek 
de andere voorbeelden van zinnen die gebruikt kunnen worden. Je kunt een ander 
voorbeeld van een sollicitatiebrief kopiëren uit deze instructie.

• Maak kopieën van het kopieerblad ‘Kladversie sollicitatiebrief’.
• Maak kopieën van de het kopieerblad ‘Kladversie cv’.
• Zorg voor schrijfblaadjes voor het schrijven van de sollicitatiebrief.

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | Samen 
Lees en bespreek de theorie.
Cursisten maken in hun werkmap de kladversie.
Zij kunnen een nieuw blad krijgen als het niet gelukt is, zie ‘Kladversie sollicitatiebrief’ in 
de instructie.
Elke cursist kijkt samen met een medecursist de kladversie na.
Zij vergelijken hun werk en bespreken dat.

Let erop dat de brief past bij de functie waarop gesolliciteerd wordt. Een lasser, 
schoonmaker of schilder hoeft echt geen academische brief te schrijven. Integendeel, de 
brief moet passen bij de persoon die hem schrijft. 

Bekijk alle brieven en help waar dit nodig is. Hierna moet immers de definitieve brief 
geschreven worden. De cursisten schrijven hun definitieve versie in hun werkmap of 
werken deze uit op de computer.
Print digitale versies wel uit en bewaar deze in de werkmap.
Deze brief is een goed voorbeeld voor het schrijven van volgende sollicitatiebrieven.
Bied aan andere voorbeelden te geven, zoals de voorbeeldbrief voor een sollicitatie aan 
het eind van de aanwijzingen bij deze les.

Een cv
Lees samen de theorie. Vertel dat cv een veelgebruikte afkorting is.
Iedereen begrijpt wat het is. Je hoeft dus de term ‘curriculum vitae’
niet te gebruiken. Curriculum vitae is een Latijns begrip en betekent levensloop.
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Bespreek de onderdelen die aan bod komen op een cv.
Betrek de cursisten erbij door te vragen wat zij zouden schrijven.

OPDRACHT 2 | Alleen
De cursisten schrijven hun cv in een kladversie. Je kunt personen individueel ondersteunen.
Daarna bekijk je alle versies. Zijn er veel dezelfde problemen? Leg het dan nog een keer 
klassikaal uit.
Geef zo nodig een extra kladversie. 
Je kunt het opzoeken van diploma’s, adressen van opleidingen en dergelijke als huiswerk 
meegeven. Geef in dat geval ook een extra kladversie mee. De volgende les begint met het 
nakijken van deze gegevens.

Daarna wordt het cv in de werkmap opgeschreven.
Kijk alle cv’s apart na.

Tot slot wordt de evaluatie ingevuld.

Les 4 | Hoe schrijf ik het?
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Sollicitatiebrief – voorbeeld

Cateringbedrijf De Paplepel
De Look 44
1234 AM Eemsburg

Rotterdam, 1 januari 2015

Betreft: vacature cateringmedewerker

Geachte mevrouw, meneer,

Al geruime tijd ben ik op zoek naar een nieuwe baan. 
Bij mijn zoektocht kwam ik uw vacature voor cateringmedewerker tegen.  
In mijn cv kunt u lezen dat ik reeds enkele jaren ervaring heb in de catering. 
Na sluiting van het cateringbedrijf waar ik enige jaren werkte, ben ik op zoek 
naar een nieuwe baan. 
 
Vanzelfsprekend sta ik open voor alle werkzaamheden waarvan u vindt dat 
ik daarvoor geschikt ben.
Ik heb mijn cv bijgesloten.

Ik kijk uit naar een eerste, oriënterend gesprek.

Hoogachtend,

Benny van Dalen
Buitenhaven 4
1234 BB Rotterdam
e-mailadres: bvandalen@…
telefoonnummer  0123456789

Les 4 | Hoe schrijf ik het?
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Kladversie sollicitatiebrief

Naam bedrijf: 
Adres bedrijf: 
 
 
 
Plaatsnaam en datum:

Betreft:

Aanhef:

Brief inhoud:

 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluitende zin:

Ondertekening:

Naam + adres + e-mailadres + telefoonnummer:

Les 4 | Hoe schrijf ik het?
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Kladversie cv

Cv van 

Persoonlijke gegevens:

Werkervaring:

Opleidingen:

Cursussen:

Hobby’s en interesses:

Les 4 | Hoe schrijf ik het?
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Voorbereiden 

In deze les wordt er geoefend met:

• het correct gebruik van de telefoon;
• een telefoongesprek voorbereiden;
• telefonisch informatie vragen en geven;
• een afspraak maken;
• een bericht inspreken;
• een eigen voicemailbericht inspreken.

Alle cursisten luisteren naar de telefoongesprekjes.

De geluidsfragmenten van Les 5 zijn te vinden op:
  

 www.taalvoorhetleven.nl/werkze

Eerst alle gesprekjes achter elkaar. Daarna een voor een. Bespreek deze gesprekjes kort 
met de cursisten. Waarom zijn ze onhandig?
Ga er niet te diep op in, alles wordt uitgebreid in de les behandeld.

Zorg voor voldoende computers waarop de fragmenten kunnen worden beluisterd of  
zorg voor geluidsversterking zodat iedereen kan meeluisteren.  
Zorg voor wat folders van een sportschool of fitnessclub of zoek voorbeelden daarvan  
op internet.
Kopieer voor iedereen de volgende kopieerbladen: ‘Telefoongesprek met uitzendbureau’, 
kopieerblad: ‘Voorbeeldvoicemail van een ander inspreken’, kopieerblad: ‘Voicemail - 
voorbeeld’ en kopieerblad ‘Telefoonalfabet - voorbeeld. 
 
Hoe neem je op?
Bespreek de tekst punt voor punt.
Geef zelf voorbeelden van correcte zinnen.
Vraag de cursisten naar de zin die zij meestal gebruiken als ze de telefoon opnemen. 
Bespreek gezamenlijk.
Laat de cursisten hun zin opschrijven in de werkmap.

Als je zelf belt:
• Lees de tekst gezamenlijk.
• Bespreek elk onderdeel.
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Aanwijzingen

ODRACHT 1 | Samen
Lees eerst samen de opdracht door. Maak dan groepen van drie met twee spelers en een 
luisteraar. Bespreek de opdracht. Controleer of iedereen de opdracht begrijpt.
Dan speelt elk groepje het gesprek drie keer.
Wissel de rollen na elk gesprek.
Iedere keer bespreken de deelnemers met elkaar hoe het ging, dat kan ook met de hele 
groep.

Informatie vragen
Cursisten lezen individueel de folder of de tekst op de site.
Iedereen moet een paar vragen bedenken.
Wat wil je weten?
Het is niet erg als het antwoord in de folder staat. Het gaat immers  
om het oefenen met het stellen van vragen via de telefoon.

Bespreek de vraagwoorden samen.
Laat cursisten zinnen bedenken met deze vraagwoorden. Er mag nog niets opgeschreven 
worden.

OPDRACHT 2 | Alleen 
Laat cursisten hun vragen zo compleet mogelijk opschrijven.
Lees de lijst.
Lees gezamenlijk de theorie.
Leg uit dat het handig is om de antwoorden op te schrijven. Kort en simpel, geen zinnen 
maar woorden.

OPDRACHT 3 | Samen 
Laat cursisten deze opdracht rustig ergens met z’n tweeën
doen. Dat kan ook in een andere ruimte. Het gaat om de ervaring.
Lees de theorie gezamenlijk.
Bespreek de tekst met de hele groep.

OPDRACHT 4  | Samen
Geef ‘Kopieerblad Telefoongesprek met uitzendbureau’ (achter in dit hoofdstuk) aan de 
‘medewerker van het uitzendbureau’. Hij of zij kan van de lijst een aantal vragen kiezen 
om te stellen aan de ander.
Het gesprek wordt gespeeld.
Het gaat hier alleen om een oefening, er komt dus geen beoordeling.
Je kunt wel rondlopen om mee te luisteren.

Les 5 | De telefoon: uhhh hallo… met wie?
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De voicemail
Bespreek de tekst gezamenlijk.
Bij ‘Doe het zo’ kun je cursisten wat voorbeelden laten geven. 
Geef zelf ook wat voorbeelden.

OPDRACHT 5 | Alleen  
Laat iedereen zijn eigen tekst maken. Laat de cursisten na afloop de teksten met elkaar 
vergelijken. Pas na controle van jou zetten ze de voicemail in hun telefoon.
Bespreek de tekst gezamenlijk.
Deel het kopieerblad ‘Voorbeeldvoicemail van een ander inspreken’ uit.
Lees de voorbeelden gezamenlijk. 

OPDRACHT 6 | Samen 
Iedere cursist spreekt een eigen voicemailbericht in. En iedereen spreekt een bericht in bij 
een ander.
Daarna vullen alle cursisten het evaluatieschema in.

Help bij het invullen van de evaluaties.

Tot slot
Lees en luister samen het telefoonalfabet.
Deel het kopieerblad uit met het telefoonalfabet.
Laat cursisten hun eigen naam invullen.

Les 5 | De telefoon: uhhh hallo… met wie?
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Degene die gebeld wordt, kan direct antwoorden of even de tijd nemen.
Je mag ook vragen om meer duidelijkheid. 
Dan moet de medewerker van het uitzendbureau wat meer uitleggen.

A: Met      van uitzendbureau De Werkbij.

 Spreek ik met        ?

B:

A: U heeft gisteren bij ons een vragenlijst ingevuld.
 Ik heb daar nog wat extra vragen over. Komt het gelegen?

B:

A: Is     uw volledige naam? (hele naam)

 Dus is     uw voornaam?

 En     is uw achternaam of familienaam?

B:

A:  U heeft opgegeven dat u de beroepsgerichte leerweg op het VMBO 
heeft gevolgd (mag ook een andere opleiding noemen).  
Heeft u daar een diploma voor gehaald?

B:

A: In welk jaar was dat?

B:

A: Hoeveel uur bent u beschikbaar per week?

B:

A: Dank u wel voor de antwoorden. Nu is het allemaal duidelijk.
 U hoort zo snel mogelijk van ons. Tot ziens.

B:

De medewerker van het uitzendbureau mag natuurlijk ook zelf vragen 
bedenken, mits deze passen in het bedoelde gesprek.

Kopieerblad: Telefoongesprek met uitzendbureau

Les 5 | De telefoon: uhhh hallo… met wie?
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Kopieerblad: Voorbeeldvoicemail van een 
ander inspreken

Dit zijn voorbeelden van berichten.
Je kunt ze zo gebruiken.
Je kunt ook de zinnen uit de gesprekjes halen en die aan elkaar plakken.

Hallo, met Ibrahim.
Ik merk dat je er niet bent.
Zou je me terug willen bellen?
Het is belangrijk.

Mijn nummer is 
Dankjewel.

Goedemorgen, met Joris Verkerk.
Ik wil u graag spreken over de vacature voor verkoper.

Zou u mij terug kunnen bellen op nummer  ?
Dank u wel.

Dag mevrouw/meneer 
Dit is Jan van Veen.
U heeft mij gebeld en ingesproken op mijn voicemail.
Ik probeer u terug te bellen, maar u bent er niet.
Vanmiddag ben ik te bereiken tussen 14.00 en 17.00 uur.
Vriendelijke groeten, 

Les 5 | De telefoon: uhhh hallo… met wie?
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Voicemail – voorbeeld

Open geluidsfragment 1 van Les 5 op: 

 www.taalvoorhetleven.nl/werkze

Haaii, met Leo … Je merkt het al: ik ben er niet … Ik ben even ergens 
anders … en jij wil me zeker eff e spreken … Jammer joh …
Als ik zin heb, bel ik je wel even terug … Nou, doei.

Ja hoi … met Amrita … Uhh … ik wou eff e iets weten … over dat baantje 
… uhhh … dat op het raam hangt … Uhhh is dat al weg? 
Nou … ik hoor het wel … Dag.

Met Ben Versluis. Ik wou even iets weten over de baan als chauff eur.
Hoeveel uur is dat per week? … Oké bedankt, dag.

Ja hallo, met Ben Versluis weer. Ik vergat te vragen of ik ook 
’s avonds en ’s nachts moet rijden? … Bedankt, dag.

Ja … Weer even met Ben. Ik heb net gebeld, maar ik bedacht me
ineens: is het tijdelijk werk of voor langere tijd?

O jee, dat is jammer. 
Nou weer bedankt. 

Nee … Nu weet ik wel genoeg. Dag.

Haaii, met Leo … Je merkt het al: ik ben er niet … Ik ben even ergens 
anders … en jij wil me zeker eff e spreken … Jammer joh …
Als ik zin heb, bel ik je wel even terug … Nou, doei.

Ja hoi … met Amrita … Uhh … ik wou eff e iets weten … over dat baantje 
… uhhh … dat op het raam hangt … Uhhh is dat al weg? 
Nou … ik hoor het wel … Dag.

Ja … Weer even met Ben. Ik heb net gebeld, maar ik bedacht me
ineens: is het tijdelijk werk of voor langere tijd?

O jee, dat is jammer. 
Nou weer bedankt. 

Nee … Nu weet ik wel genoeg. Dag.

Met Ben Versluis. Ik wou even iets weten over de baan als chauff eur.
Hoeveel uur is dat per week? … Oké bedankt, dag.

Ja hallo, met Ben Versluis weer. Ik vergat te vragen of ik ook 
’s avonds en ’s nachts moet rijden? … Bedankt, dag.

Les 5 | De telefoon: uhhh hallo… met wie?
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Telefoonalfabet – voorbeeld

Luister met zijn allen naar het telefoonalfabet. Het geluidsfragment is te 
vinden op: 

 www.taalvoorhetleven.nl/werkze

A  Anna / Anton 
B  Bernard 
C  Cornelis 
D  Dirk 
E  Eduard 
F  Ferdinand 
G  Gerard 
H  Hendrik 
I  Izaak 
J  Jan / Johannes 
K  Karel 
L  Lodewijk / Leo 
M  Maria / Martinus 
N  Nico 

O  Otto 
P  Pieter 
Q  Quotiënt / Quirinus 
R  Rudolf / Richard 
S  Simon 
T  Tinus / Teunis / Theodoor 
U  Utrecht  
V  Victor 
W  Willem 
X  Xantippe 
IJ  IJmuiden / IJsbrand 
Y  Ypsilon / I-grec 
Z  Zaandam / Zacharias

Vul hieronder jouw naam in. Voorbeeld: J van Jan (zie brontekst).

Voornaam:

 van 

 van 

 van 

 van 

 van 

 van 

 van 

 van 

Achternaam:

 van 

 van 

 van 

 van 

 van 

 van 

 van 

 van

Les 5 | De telefoon: uhhh hallo… met wie?
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Voorbereiden

In deze les staan het stellen en het beantwoorden van vragen centraal.
Het verschil tussen objectief en subjectief wordt uitgelegd en geoefend.
Er wordt geoefend met open en gesloten vragen voor het afnemen van een kort 
interview.

Benoem de lesdoelen, maar bespreek ze niet.
Lees de introductietekst gezamenlijk.

Objectief en subjectief
Bespreek de verschillen tussen de teksten. Geef zelf wat voorbeelden van objectieve en 
subjectieve opmerkingen.
Laat cursisten datzelfde doen en bespreek de verschillen met elkaar.

• Zorg voor kopieën van het kopieerblad ‘Extra formulier voor interviewaanvragen’.
• Zorg voor opnameapparatuur om de interviews op te nemen.
 Dit mag ook met de mobiele telefoon.

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | Alleen
Laat iedereen zelf een schema maken. 
Vergelijk de antwoorden met elkaar of behandel het samen. 

OPDRACHT 2 | Samen
Laat de groepjes de opdrachten met elkaar vergelijken en bespreken.
Loop zelf rond. Help waar nodig.

Vragen stellen en beantwoorden
Bespreek met de hele groep de tekst.
Geef zelf voorbeelden van open en gesloten vragen.
Laat cursisten zelf ook voorbeelden bedenken.
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OPDRACHT 3 | Samen
De cursisten maken de opdracht en vergelijken de antwoorden met elkaar. Dit kan ook 
met de hele groep.

Interview
Lees en bespreek de theorie.
Verzin meer voorbeelden met elkaar.

OPDRACHT 4 | Samen 
In groepen van twee bedenken de cursisten vragen. Je kunt helpen bij het maken van de 
vragen. 
Cursisten zijn in principe vrij in de onderwerpen waar zij vragen over willen stellen. Te 
persoonlijke vragen mogen echter niet. 

De interviews worden opgenomen. De cursisten bespreken daarna het interview met 
elkaar en vullen de evaluatie in. 
Controleer de evaluaties in de werkmappen en bespreek met de cursisten hoe het is 
gegaan. Bespreek of het open of gesloten vragen waren. En of er feiten en/of meningen 
gegeven zijn. Dit kan individueel of in de hele groep. Sluit de les af. Reik eventueel een 
extra vragenformulier aan.

Les 6 | Ik vraag me af ...
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kopieerblad: Extra formulier voor interviewvragen

Les 6 | Ik vraag me af ...
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Voorbereiden

In deze les wordt het sollicitatiegesprek voorbereid en uitgevoerd als oefening. 
‘Motivatie’ wordt besproken en uitgediept. Er wordt nagedacht over de vragen die tijdens 
een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden.

Benoem de leerdoelen, maar bespreek ze niet.
Lees de inleiding gezamenlijk.
Bespreek de voorbereiding.
Voor deze les is het noodzakelijk dat er computers zijn die aangesloten zijn op het internet. 

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | Samen
Dit is geen makkelijke opdracht. Het gaat over motiveren en motivatie. De cursisten 
moeten zich verplaatsen in de rol van werkgever. 
Wat kan er gevraagd worden aan de sollicitant? Laat de cursisten hun sollicitatiebrief 
erbij nemen. Deze staat in hun werkmap bij Les 4. Het motivatielijstje wordt in de 
werkmap ingevuld.

Laat cursisten het lijstje met elkaar vergelijken in kleine groepjes of in de hele groep.
Het is de bedoeling dat hun motivatie uitgebreider wordt beschreven.
Op deze manier zijn ze beter voorbereid op motivatievragen die gesteld kunnen worden.

OPDRACHT 2 | Alleen
Lees gezamenlijk de tekst. Cursisten zoeken individueel informatie over het bedrijf 
waaraan zij hun sollicitatiebrief geschreven hebben. Dit kan tijdens de groepsbijeenkomst 
of als huiswerk meegegeven worden. De resultaten kunnen thuis in de werkmap 
geschreven worden bij opdracht 2. In dat geval volgt de rest van de verwerking in de 
volgende groepsbijeenkomst.

Zelf vragen stellen
Aan de hand van de informatie die gevonden is over het bedrijf, kunnen de cursisten nu 
zelf vragen bedenken die zij willen stellen.
Help eventueel, zodat er minstens twee vragen zijn. 
Waarom wil je bij deze werkgever werken?
De vraag is eigenlijk: waarom specifiek bij deze werkgever?
Het gaat in dit geval niet om de functie op zich, maar meer om het bedrijf, de branche, de 
uitstraling of andere, meer algemene redenen.
Deze redenen worden in de werkmap geschreven.
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Vragen die gesteld kunnen worden
Lees samen de tekst en de vragen.
Laat cursisten met elkaar antwoorden verzinnen.
Dit kan ook in kleine groepjes.
De antwoorden mogen opgeschreven worden.

OPDRACHT 3 | Samen
Opmerkingen en aantekeningen kunnen worden opgeschreven in de werkmap.
Lees met de groep de tekst over kleding. 
Oefen in een rollenspel de vragen en de antwoorden.
Bespreek dit met elkaar.
Lees over de voorbereiding voor de reis naar het bedrijf.
Dit moet elke cursist zelf altijd kunnen voorbereiden.
Bespreek dit en geef eventueel een voorbeeld.

Het gesprek
Lees met de groep de tekst.
Vraag steeds of iedereen het begrijpt.
Laat vragen stellen, geef antwoord of bespreek het samen.
Geef voorbeelden.

OPDRACHT 4 | In groepen
Als begeleider heb jij bij deze opdracht een belangrijke taak.
Het is aan te raden om zelf aan de sollicitatiecommissie deel te nemen.
Jij kunt dus sturen tijdens het gesprek.
De gesprekken mogen niet te lang duren.
Het hangt van de groepsgrootte af of de gesprekken gezamenlijk bekeken worden of in 
kleine groepjes geoefend en bekeken worden.
Houd een kort afsluitend praatje over het verloop van de gesprekken.
Daarmee eindigt deze les.

Les 7 | Neem mij nou!

38



Bent u bereid tot bijscholing?

Kent u ons bedrijf?

Bent u per      (datum) beschikbaar? 

Bent u bereid te verhuizen?

Wat was uw laatste salaris?

Hecht u aan bepaalde arbeidsvoorwaarden?

Wilt u een of meerdere dagen thuiswerken?

Wilt u gebruikenmaken van regelingen voor kinderopvang?

Heeft u een rijbewijs?

Hoe lang heeft u dit rijbewijs? 

Beschikt u over een eigen auto?

Heeft u thuis opslagruimte?

Bent u bereid tot overwerk?

Wilt u parttime werken?

Heeft u thuis een computer?

Kunt u goed overweg met internet en e-mail?

Heeft u een typediploma?

Welke talen spreekt u vloeiend?

In welke talen kunt u zelfstandig brieven schrijven?

Bent u bereid buiten juli en augustus zomervakantie op te nemen?

Bent u gebonden aan de schoolvakanties van de kinderen?

Kunt u ons enkele voorbeelden van uw werk sturen?

Heeft u het diploma?

Kopieerblad: Mogelijke sollicitatievragen

Les 7 | Neem mij nou!
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• Hij of zij heeft zijn of haar brief nog eens goed doorgelezen.  
 ja / nee / niet duidelijk 

• Hij of zij heeft zichzelf voorgesteld aan de commissie.   
 ja / nee
 
• Hij of zij had zijn of haar brief (en andere stukken) bij zich.  
 ja / nee

• Hij of zij heeft duidelijk antwoord gegeven op de vragen.  
 ja / nee 

• Als hij of zij iets niet begreep, heeft hij of zij dat gezegd.  
 ja / nee 

• Hij of zij heeft zelf ook vragen gesteld.  
 ja / nee  

Wat ik goed vond gaan: 

Wat minder goed ging:

Tip voor de sollicitant:

Kopieerblad:  
De sollicitant heeft het gesprek voorbereid

Les 7 | Neem mij nou!

40 Werk ze!www.taalvoorhetleven.nl 



41

Voorbereiden

In deze les maken de cursisten kennis met overleg, functioneringsgesprek en 
beoordelingsgesprek.
Doelen noemen, maar niet bespreken. Hoogstens de woorden met een asterisk alvast in 
woordenboek (in cursusboek) opzoeken. 

Overleg
De tekst in het werkboek gezamenlijk lezen.
Maak er meer een gesprek van door vragen te stellen als:
• Hebben jullie wel eens een overleg op jullie werk gehad?
• Wat was de reden van dat overleg of gesprek?
• Met wie had je dat overleg?

Zorg dat de geluidsfragmenten beluisterd kunnen worden.  
Dit kan individueel of in de groep. De geluidsfragementen zijn te vinden op:

 www.taalvoorhetleven.nl/werkze

Geluidsfragment 1
Laat de cursisten luisteren naar het geluidsfragment. Dit kun je het beste met iedereen 
doen. Je kunt dan, na ieder fragment, met de hele groep het fragment bespreken.
Bespreek het fragment. 
Bespreek de tekst over de gespreksleider.

Geluidsfragment 2
Laat dit fragment een keer horen.
Neem de vragen in de werkmap met de cursisten door. Nog niet laten invullen. 
Daarna geluidsfragment nog een keer laten horen.  
Hierna worden de vragen ingevuld.
Bespreek de antwoorden.

Geluidsfragment 3
Op dezelfde manier als fragment 2.
Lees en bespreek wel de tekst over de gespreksleider.

Geluidsfragment 4
Ook weer op dezelfde manier als bij 2 en 3.

8 | Een beetje van mij en 
 een beetje van jou



Geluidsfragment 5 (laatste fragment)
Luisteren en bespreken.
De TIP in het werkboek lezen en bespreken.

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | In groepen
Per groepje van vijf of zes mensen moet er een observant zijn die het gesprek bekijkt en 
beluistert. Twee observanten mogen natuurlijk ook.  
De observant gebruikt het observatieformulier.
De groep bepaalt zelf het gespreksonderwerp en de gespreksleider. Dit onderwerp moet 
wel een besluit vragen. Er moet dus een besluit genomen worden.
 
Laat de groepjes het overleg voeren. Geef daarvoor een bepaalde tijd (10 minuten tot 
een kwartier).
Bewaak de tijd en geef aan hoe lang het nog duurt.
De observanten bespreken met de groepjes het verloop van de gesprekken.
Jij kunt als begeleider meepraten als je het overleg gevolgd hebt.
Wanneer je het overleg niet gevolgd hebt, kun je meeluisteren.

Werkgesprek
Lees de inleidende tekst gezamenlijk.

OPDRACHT2 | Alleen
Laat de vragen in het werkmap maken, laat ze voorlezen en bespreek ze in de groep. 
Lees daarna samen de rest van de tekst.

OPDRACHT 3 | Samen
Daarna de vragen beantwoorden in de werkmap.
Hier mag natuurlijk samengewerkt worden.

Beoordelingsgesprek
Lees en bespreek de tekst hierover.
Bij dit onderdeel zijn geen opdrachten.
Wel moeten cursisten begrijpen wat een beoordelingsgesprek is  
en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Evaluatie
Cursisten vullen de evaluatie in de werkmap in.
Daarna wordt de les afgesloten.

Les 8 | Een beetje van mij en een beetje van jou
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Voorbereiden

In deze les worden de basisregels op het werk besproken.
De cursisten oefenen met hulp vragen en geven op het werk.
De cursisten denken na over en oefenen met het omgaan met problemen. Het begrip 
‘taalmaatje’ wordt geïntroduceerd.

Lees de leerdoelen, maar bespreek ze niet.
Lees gezamenlijk de tekst over collega’s.
Lees de basisregels en bespreek ze, geef en vraag voorbeelden.

• Maak kopieën van het kopieerblad ‘Voorbeelden van andere situaties’.
•  Probeer wat informatie te vinden over NT2-cursussen of lees- en schrijfcursussen in de 

buurt, liefst met een telefoonnummer.

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | Samen 
Laat de deelnemers samen praten over de hulpvraag. Als begeleider heb je dan meer 
kans om de gespreken te sturen.
Lees samen de tekst over discrimineren en ongewenste intimiteiten. 
Geef ruimte voor gesprek hierover. Cursisten zullen hun ervaringen willen vertellen. Houd 
het gesprek wel ‘veilig’. Cursisten mogen zich niet ongemakkelijk gaan voelen.

Opkomen voor jezelf / omgaan met problemen
Lees de tekst met hele groep. Bespreek eventuele ervaringen met  
de cursisten.

OPDRACHT 2 | Alleen
Nadien bespreken de cursisten hun antwoorden met elkaar.
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OPDRACHT 3 | In groepen van drie
In dit rollenspel oefenen we situaties. Er zijn twee spelers en een observeert. Na afloop 
bespreekt de groep het verloop van het gesprek. 
Mochten mensen meer willen oefenen, deel dan de extra opdrachten uit.
(zie kopieerblad).

Als de Nederlandse taal een probleem is 
Lees met elkaar de tekst. Verdeel de groep in tweetallen. Probeer de groepjes zo samen 
te stellen dat de ene cursist de andere kan ondersteunen in het formuleren en schrijven 
van de Nederlandse taal.
Er is dan al min of meer sprake van een taalmaatje. Natuurlijk hangt deze samenstelling af 
van de achtergrond van de cursisten.
 
Wanneer je vermoedt dat een cursist überhaupt moeite heeft met  
lezen en schrijven, koppel hem of haar dan met iemand die kan helpen. Het taalmaatje 
helpt ook bij het bespreken met andere groepsleden van opdracht 2.

• Bespreek in de groep de tekst over het taalmaatje. Verwijs naar opdracht 2 en hoe 
jullie dat gedaan hebben.

• Bespreek het maken van een woordenboek voor je werk.
• Geef een voorbeeld van hoe je dit in een schrift kunt schrijven.
• Adviseer individuele groepsleden met taalachterstand een cursus te volgen. 
• Geef folders of adressen van dit soort cursussen. 
• Kijk op:  

 

 www.taalvoorhetleven.nl 

  www.taalzoeker.nl

• Of geef het nummer van de bellijn:
 0800 023 44 44

OPDRACHT 4 | Samen
Je kunt de deelnemers eerst laten schrijven. Praat daarna met de hele groep over de 
antwoorden.
Je kunt er ook voor kiezen eerst te praten en daarna pas de antwoorden op te laten 
schrijven. Dit laatste kan handiger zijn in een groep met veel anderstaligen. Door eerst te 
praten, komen er veel woorden aan bod. Je kunt de wat moeilijkere woorden op het bord 
schrijven.
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Kopieerblad: Voorbeelden van andere situaties

Jouw directe collega rookt. Er mag natuurlijk niet gerookt worden op de werkvloer. Dat 
betekent dat jouw collega om het uur even buiten een sigaret gaat roken. Jij ergert je 
daaraan. Hij is steeds tien minuten weg. 

Wat doe je?

Wat zeg je tegen hem?

Je collega zegt dat hij echt niet zonder dat sigaretje kan.
Wat doe je nu? Hoe reageer je?
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Jouw collega komt vaak te laat op zijn of haar werk. Hij of zij heeft altijd wel een excuus. 
Hij of zij vraagt aan jou om niets tegen de leidinggevende te zeggen. Jij voelt je daardoor 
een soort medeplichtige. Dat vind je niet leuk.

Wat doe je?

Wat zeg je tegen hem of haar?

Je collega vertelt dat hij of zij elke morgen de kinderen naar het dagverblijf 
moet brengen. Dat kost steeds weer veel tijd.
Wat doe je nu? Hoe reageer je?
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Voorbereiden

Voor deze les is geen extra materiaal nodig.
Het is wel handig iets meer te weten over de Arbowet.  
Dit kun je vinden op:

  www.arboportaal.nl

en andere sites.

In deze les komen de verschillende regels van de Arbowet voorbij.
Er wordt veel informatie gegeven. Cursisten raken vertrouwd met de rechten en plichten 
van de werkgever en de werknemer. 
 
Lees de tekst gezamenlijk. Verduidelijk waar nodig of geef voorbeelden.

Aanwijzingen

OPDRACHT 1 | Alleen
Laat de cursisten de vragen beantwoorden in de werkmap. Bespreek daarna de 
antwoorden in de groep. Cursisten die niet met arbeidsmiddelen te maken hebben 
gehad, kunnen luisteren naar de ervaringen van anderen.
Lees de tekst verder door.
Lees verder over werkruimte en kou. 
Verduidelijk ook hier als dat nodig is.

OPDRACHT 2 | Samen
Laat de cursisten in tweetallen werken. Iedereen noteert de antwoorden in de werkmap. 
Daarna kun je de antwoorden bespreken in de groep. Antwoorden kunnen zijn:

• Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.
 Dus ook: zorgen voor warme kleding. 
• De duur van de werkzaamheden verkorten. Dus ook vorstverlet,  

bijvoorbeeld in de bouw. 
• Werkzaamheden afwisselen met werk op een warme plek.
• Scherm de werkplek af van kou, wind of regen. 
• Laat werknemers pauzeren in een warme ruimte. 
• Verstrek warme dranken. 
• Schaf gereedschap aan dat is voorzien van isolerend materiaal.
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• Laat gereedschap niet liggen op een koude plek (vooral ’s nachts niet).
• Verstrek ‘heat packs’. Een heat pack is een warmtebron die via een chemische reactie 

warmte produceert en die je in je zak kunt stoppen.

Praat in de groep over de verschillende maatregelen die de werkgever kan nemen en wat 
de ervaring van de cursisten hiermee is.

Zonlicht en lichamelijke belasting
Ook hier kun je een groepsgesprek over houden.
Iedereen heeft hier wel ervaring mee of ideeën over.

Werken met een beeldscherm
Waarschijnlijk is de ervaring hiermee persoonlijk.

Brandpreventie
Lees gezamenlijk de tekst en laat de cursisten hun ervaringen uitwisselen.
Beschermende kleding kun je punt voor punt bespreken.
Verduidelijk waar nodig.
Het onderwerp veiligheidshelm is belangrijk.
Praat daarover in de groep. Wellicht zijn er cursisten die daar ervaring mee hebben.
 
Sluit de les af met de laatste tekst.
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Aantekeningen

Mijn aantekeningen
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Mijn aantekeningen
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Aantekeningen

Mijn aantekeningen
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De re-integratiecursus Werk ze! is een methode 
speciaal voor mensen die op zoek zijn naar een 
baan. In Werk ze! zijn taalvaardigheden zoals 
lezen en schrijven gekoppeld aan arbeids-
competenties en aan vaardigheden die nodig  
zijn bij het zoeken en vinden van een baan. 

Deze gids voor vrijwilligers geeft meer 
achtergrondinformatie over de methode en  
bevat praktische aanwijzingen over optimaal 
gebruik van het materiaal. 
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