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Taal voor het Leven – Werk ze!  



In deze les
• Leer je wat feiten* en meningen* zijn
• Praat je over eigenschappen*
• Houd je een kort verhaal over jezelf

1 IK STEL ME VOOR:  
 DIT BEN IK
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Luister naar fragment 1 van Les 1. 

Peter komt zijn oude vriend Willem tegen.  
Willem ziet er wat gespannen uit.

LES 1
Ik stel me voor: dit ben ik 

Peter: Hé Willem, lang niet gezien. Hoe gaat-ie?

Peter: Hoezo? Wat is er spannend?

Peter: Waar?

Willem: Goed, ja goed. Spannende tijd!

Willem: Ik heb zo een sollicitatiegesprek.

Willem: Bij Flits-Electronics. Als servicemonteur*.
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Als je (weer) wilt gaan werken is het natuurlijk handig als je een 
diploma hebt. Ook je ervaring met werk is belangrijk. 
Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is:

Wie ben jij eigenlijk?

Elk mens is anders. 
We hebben allemaal ons eigen verhaal. 
De een is in een ander land geboren. 
De ander heeft altijd in dezelfde stad gewoond. 
De een heeft heel veel met z’n handen gewerkt. 
De ander houdt meer van zittend werken. 
Of je nou in de bouw wilt werken of met kinderen, het heeft te maken 
met wat jij leuk of fijn vindt om te doen. En … wat je tot nu toe hebt 
gedaan. 
 
Je kiest voor een bepaald beroep of vak. 
Misschien vind je dat er niets te kiezen valt. 
Toch is het goed om na te denken wat je wilt. 
Maar ook wat je zou kunnen doen. 
Dus … wat de mogelijkheden zijn. 
We gaan dat doen op een paar manieren. 
Stap voor stap.

Peter: Jij werkte toch in een magazijn bij een bouwmarkt?

Peter: Dus toen heb je maar gewoon gesolliciteerd?

Peter: Jij bent ook een makkelijke prater. Dat is handig als je een 
sollicitatiegesprek hebt!

Willem: Ja joh. Maar dat bedrijf is failliet gegaan. Stond ik mooi 
op straat. Toen dacht ik: waarom zou ik niet iets proberen in de 
elektronica? Ik heb op school elektronica gehad. Heb er examen in 
gedaan.

Willem: Ja. Het is wel een tijdje geleden dat ik elektronica heb 
gedaan. Maar ik ben leergierig. Ik leer het vast weer snel.
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Feiten en meningen

Informatie kun je krijgen en geven. 
Als jij iets over jezelf vertelt, geef je informatie. 
Dat kun je op twee manieren doen:

Je geeft feiten
Ik ben een man. Ik ben een vrouw.
Ik ben in 1960 geboren.
Ik heb altijd in Den Haag gewoond.
Enzovoort.

Een feit kun je controleren.
Dat je in 1960 geboren bent, staat ergens opgeschreven.
Je kunt het bewijzen.
 
Je kunt ook op een andere manier informatie geven.

Je geeft een mening
Ik vind mezelf heel netjes.
Ik kan goed met andere mensen opschieten.
Tegen vreemden ben ik altijd beleefd.
Ik ben een beetje rommelig.

Dat vind je zelf. 
Niet iedereen hoeft het daarmee eens te zijn. 

Feiten over jezelf

Schrijf eens wat feiten over jezelf op. 
Wanneer je geboren bent. 
Waar je gewoond hebt. 
Waar je nu woont. 
Hoe jouw gezin (als je dat hebt) eruitziet. 
Wat je voor werk hebt gedaan.

Als je klaar bent, lees je het stukje nog eens goed door. 
Zijn het allemaal feiten? 

Is er niet per ongeluk een mening tussengekomen? 
Haal die dan weg.

Als je het moeilijk vindt om zinnen te schrijven, schrijf dan alleen 
woorden op.
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Feiten over mezelf

Ik ben 

 
Voorbeeld: 
Joop vertelde dat hij in Rotterdam geboren is. 
Dat hij 40 jaar oud is. 

Bespreek het met elkaar. 
Heeft de ander goed geluisterd? 
Was je duidelijk. 
Klopten de feiten (voor zover jullie weten)?

Draai nu de rollen om. 
Iemand anders vertelt over zichzelf. 
De ander luistert. 
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Werk met z’n tweeën of drieën.
Vertel aan iemand iets over jezelf.
Doe dit uit je hoofd (denkende aan wat je net hebt opgeschreven).
Geef alleen de feiten.
Geef geen mening. Dus zeg niet wat je er zelf van vindt.
Vertel alleen de feiten. De dingen die je kunt bewijzen.
Wees duidelijk.
De ander luistert goed.
Als jij klaar bent, vertelt de ander wat hij of zij heeft gehoord.
Ook weer alleen de feiten. 

Meningen over jezelf

Natuurlijk heb je een mening over jezelf.
Je kent jezelf best goed.
Andere mensen hebben ook vast wel eens iets over jou gezegd.
Vrienden of familie. Of collega’s.

Meningen zijn moeilijker dan feiten.
Ze hebben te maken met gevoel.
Je vindt iets van iemand of van jezelf.

Zij is altijd zo vrolijk.
Hij is vaak onvriendelijk.
Mijn moeder was altijd erg zorgzaam.
Die leraar maakte me bang, hij was zo streng.

Allemaal meningen.

Misschien is zij wel helemaal niet zo vrolijk. Doet ze alleen maar zo. 
Is ze vaak heel verdrietig!

Schrijf eens op wat je van jezelf vindt.
Je kunt ook opschrijven wat anderen van je vinden of vonden.
Maar dan alleen die dingen waar jij het mee eens bent.

Meningen over mezelf
Ik vind mezelf 

Opdracht 1Opdracht 11
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Opdracht 2

Anderen zeggen wel eens dat ik 

Dat klopt wel, want 

Werk met z’n tweeën of drieën.
Vertel aan iemand wat je van jezelf vindt.
Wees eerlijk. Denk aan wat je hebt opgeschreven.
Vertel ook wat anderen van je vinden.
En waarom je het daarmee eens of oneens bent.
De ander luistert goed.
Hij of zij vertelt wat jij net verteld hebt. Klopt het?
Ben je duidelijk geweest?
Als dat niet zo is, leg het nog een keer uit.
Draai daarna de rollen om.

Eigenschappen

Er is natuurlijk veel meer te vertellen over jezelf.
Mensen hebben een karakter, talenten, goede en minder goede 
eigenschappen.

We zetten een paar eigenschappen op een rij:

• vriendelijk
• geduldig
• rommelig
• rustig
• trouw
• zorgzaam
• leergierig

Wat betekenen deze eigenschappen?
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Opdracht 3 Werk met iemand samen.
Schrijf achter elke eigenschap wat het betekent als je deze 
eigenschap hebt.
Doe dit met iemand samen. Twee weten meer dan één! 

Geduldig: 

  

Bescheiden: 

  

Praktisch: 

  

Creatief: 

  

Pietje precies: 

  

Handig: 

  

Sociaal: 

  

Komen jullie er niet uit?
Gebruik dan een woordenboek of zoek op internet naar het woord.
Ga naar ‘woordenboek’. Bijvoorbeeld: http://www.vandale.nl.
Typ het woord in. Je krijgt dan de betekenis te zien.
Of zoek het op in je eigen woordenboek 
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Werk met iemand samen.
De volgende eigenschappen hebben veel met werk te maken.
Je kunt ze in bepaald werk goed gebruiken. 
Eronder staan voorbeelden van banen/werk.
Welk werk past bij de eigenschappen?
Schrijf die nummers achter de eigenschap. 

Kinderverzorgster staat al ingevuld.

Technisch 

Klantvriendelijk 

Creatief  1 
Zorgzaam  1 
Sociaal  1 
Sterk (lichamelijk) 

Sportief 

Goed tegen stress kunnen 

De woorden hieronder kun je eerst opzoeken.

1  kinderverzorger crèche 6 conciërge
2  magazijnmedewerker 7 uitsmijter
3  lasser 8 telefonist
4  verkoper 9 kantinemedewerker
5  automonteur 10 lopendebandmedewerker

Als je alles hebt ingevuld, kun je met iemand anders de antwoorden 
vergelijken.

Opdracht 4

TIP
Het Van Dale 
pocketwoordenboek NT2
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Opdracht 5Opdracht

Je hebt geoefend met personalia*, feiten, meningen en 
karaktereigenschappen.

Alles bij elkaar is dat veel informatie over jezelf.
Al deze informatie stoppen we nu in één verhaaltje.
Zo’n verhaaltje noemen we een elevator pitch.
Dat betekent: een liftgesprekje.

Al deze informatie moet je geven binnen één minuut. (Zo lang als een lift 
er ongeveer over doet om je naar een andere verdieping te brengen.)

Voorbeeld

Ik ben Joris Derksen. Ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren in Rotterdam. 
Sinds 3 jaar woon ik in Leiden. Ik heb een vriendin. 
Wij hebben nog geen kinderen. Als jongetje was ik al bezig met alles 
wat met elektriciteit te maken heeft. Na de middelbare school heb ik 
MBO Elektrotechniek gedaan. Ik liep in het derde jaar stage bij 
Van Veen Electro. Daar heb ik veel geleerd.

Ik moest bij mensen thuis werken en dat vind ik heel leuk. Ik ben 
sociaal en heel geduldig. Ik heb 1 jaar gewerkt als magazijnbediende. 
Door een reorganisatie ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Nu zoek ik een 
nieuwe baan. Ik zou toch wel weer graag elektricien* willen zijn. 
Het liefst bij een woningbouwvereniging.

Werk alleen.
Je gaat nu zelf een liftgesprekje maken.
Je kunt een bepaalde volgorde gebruiken:
• wie je bent 
•  wat je kunt 
• goede eigenschappen 
•  wat je zou willen doen
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Het stukje van Joris heeft ook die indeling.

Joris stelt zich voor, hij vertelt wie hij is.

Ik ben Joris Derksen. Ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren in Rotterdam. 
Sinds 3 jaar woon ik in Leiden. Ik heb een vriendin. Wij hebben nog 
geen kinderen.

Hij vertelt wat hij kan.

Als jongetje was ik al bezig met alles wat met elektriciteit te maken 
heeft. Na de middelbare school heb ik MBO Elektrotechniek gedaan. 
Ik liep in het derde jaar stage bij Van Veen Electro. Daar heb ik veel 
geleerd.

Hij noemt zijn goede eigenschappen. Die zijn handig bij zijn werk.

Ik moest bij mensen thuis werken en dat vind ik heel leuk. Ik ben sociaal 
en heel geduldig.

Hij legt uit waarom hij nu geen werk heeft.

Ik heb 1 jaar gewerkt als magazijnbediende. Door een reorganisatie ben 
ik mijn baan kwijtgeraakt. 

Als laatste vertelt hij wat hij wil. Wat voor baan hij zoekt.

Nu zoek ik een nieuwe baan. Ik zou toch wel weer graag elektriciën 
willen zijn. Het liefst bij een woningbouwvereniging.

Ga eerst maar eens schrijven. Je kunt dezelfde indeling gebruiken.
Je bent natuurlijk vrij om een andere indeling te maken.
Je kunt zinnen maken of alleen de belangrijkste woorden opschrijven.

Als je het verhaaltje af hebt, ga je oefenen.
Doe dat thuis of op een plek waar niemand je hoort.

Doe het een paar keer en neem de tijd op.
Je verhaal mag niet langer dan 1 minuut duren. 
Is het te lang, dan moet er geschrapt worden.
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Laat je verhaal nu aan iemand horen.
De luisteraar beantwoordt de volgende vragen:

Versta je me? 

Begrijp je me? 

Praat ik te snel of juist te langzaam? 

Wat voor baan denk je dat ik zoek? 

Als dat allemaal goed ging, ben je klaar voor de grote elevator pitch-
bijeenkomst.

TOT SLOT

Iedereen heeft zijn of haar tekst genoeg geoefend.
Jullie vertellen een voor een jullie eigen verhaal.
De rest van de groep luistert.
Vind je het best eng?
Laat eerst een aantal medecursisten voorgaan.
Onthoud dat het voor iedereen de eerste keer is.
En iedereen verdient applaus!
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Evaluatie: informatie geven over jezelf

Ik weet het verschil tussen
feiten en meningen ja / nee / wil ik nog oefenen
Ik kan mijn eigenschappen noemen ja / nee / wil ik nog oefenen
Ik kan kort en duidelijk informatie
over mezelf geven ja / nee / wil ik nog oefenen
Ik kan een ‘liftgesprekje’ 
voeren ja / nee / wil ik nog oefenen

 
 
*Woordenlijst

elevator pitch Kort praatje over jezelf
 
servicemonteur Iemand die bij mensen thuis iets repareert
 
elektricien Monteur van elektrische installaties
 
feit Iets wat je kunt bewijzen
 
mening Iets wat je vindt van iets of iemand
 
eigenschap Onderdeel van je karakter
 
personalia Naam, adres, geboortedatum
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In deze les
• Tekst

2 TEKST

In deze les
• Zoek je op de computer naar banen
• Werk je met vacaturesites
• Vergelijk je de vacaturesites
• Maak je kennis met sociale media

2 ALLES UIT DE KAST
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Opdracht 1

LES 2
Alles uit de kast 

Als je een baan zoekt, hoe doe je dat?

Groepje van 3 of met de hele groep.
Heb je wel eens op internet naar een baan gezocht?
Waar heb je gekeken?
Praat met elkaar over de verschillende mogelijkheden.
Heb je nooit op internet een baan gezocht?
Luister goed naar de anderen die dit wel gedaan hebben.

Schrijf de verschillende mogelijkheden op:

Taal voor het Leven – Werk ze!
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Vacaturesites*

Je hebt vast al op vacaturesites gekeken. Er zijn er veel. 
Op Google vind je er een heleboel. 

Je hebt heel algemene vacaturesites. 
Die zijn voor alle soorten banen. 

Sommigen zijn er voor een bepaald soort banen. 
Bijvoorbeeld: www.baanindehoreca.nl. 

Anderen gaan weer meer over een bepaalde regio. 
Bijvoorbeeld: www.vacaturebank-noordnederland.nl. 
Dus de banen die er zijn in een bepaalde stad of streek.

Praat met elkaar over vacaturesites. 
Welke hebben jullie bezocht? Waren ze makkelijk te vinden? 
Kon je een baan vinden die geschikt was voor jou? 
Heb je wel eens gesolliciteerd via een vacaturesite?

DOOR TOENEMENDE WERKZAAMHEDEN 
HEBBEN WE PER DIRECT PLAATS VOOR EEN

ERVAREN AUTOTECHNICUS
OF

LEERLING 1E AUTOTECHNICUS

REACTIE TELEFONISCH OF PER E-MAIL.

Autobedrijf van Dijk
Kerkweg 25 – Zeebruggen
Telefoon 0348 - 167856
www.vandijk-mobiel.nl
E-mail info@vandijk-mobiel.nl

Hoofdstuk 2 – Alles uit de kast
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Opdracht 1Opdracht 13

Opdracht 1Opdracht 12 Werk in groepjes van twee of drie.
Zoek op Google naar vacaturesites. Kies er een uit. 

Nu wordt er vaak gevraagd in welke branche* je een baan zoekt.
Bijvoorbeeld: horeca, bouw, winkel, groenvoorziening.

Dan wordt er gevraagd naar je opleidingsniveau*.
Dat betekent: wat voor soort school/opleiding heb je gedaan?
Bijvoorbeeld: lbo (lagere beroepsopleiding zoals VMBO-kader) 
mbo (middelbare beroepsopleiding).

Soms vragen ze nog veel meer.

Wat voor soort aanstelling* zoek je? 
Dat betekent: Wil je een vaste of een tijdelijke baan?
En hoeveel uur per week je wilt werken.

Wanneer kun je beginnen?
Heb je een rijbewijs?

En als je dan alles hebt ingevuld, kun je de banen bekijken die er zijn.
Het kan ook best zijn dat er geen banen op de website staan.
Dan probeer je een andere vacaturesite.

Werk in groepjes van twee of drie.
Kies een vacaturesite.
Kies een vacature voor een van jullie.
Volg de stappen die je moet nemen.
Overleg steeds samen wat te doen en wat in te vullen.
Probeer alles in te vullen.
Let op: niet versturen! 

Schrijf op waar je tegenaan loopt. Dus wat moeilijk is.
Beoordeel de site: schrijf jullie ervaring* op een groot vel papier.
Alle beoordelingen (ervaringen) worden opgehangen in het lokaal.
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Social media en netwerken

Steeds meer mensen vinden een baan via social media. 
Social media zijn socialenetwerksites* op het internet, zoals Facebook. 
Zo kun je contact krijgen met werknemers en werkgevers. 
Je laat mensen weten dat je op zoek bent naar werk. 
Je ontmoet mensen die ook werk zoeken.
Je kunt elkaar dan tips geven.

Facebook
Wat kun je doen?
• Maak een persoonlijk profi el aan.
• Zoek contact met vrienden, bekenden, ex-collega’s.
• Laat iedereen weten dat je een baan zoekt.
• Als je ergens een vacature ziet, bekijk dan het bedrijf op internet.
Kijk of je iemand kent (in je netwerk) die daar werkt. Vraag of diegene 
jou kan helpen. Jouw kans is dan groter om een gesprek te krijgen.

TIP
Kijk goed waar je solliciteert. 
‘Waar’ betekent hier: is het voor jou goed bereikbaar?
Heb je vervoer hiervoor?
Je moet er immers vaak naartoe!

Hele groep.
Bespreek met elkaar wat jullie ervaringen zijn.
Leg de sites naast elkaar.
Zijn er moeilijke vragen?
Probeer met elkaar een antwoord te vinden.
Maak een lijst met de meest werkbare sites.

Opdracht 4

Werk alleen (als je erg onzeker bent, doe het met iemand samen).
Zoek een vacature op een vacaturesite die bij jou past.
Vul die in.
Gebruik de resultaten van opdracht 2.

Opdracht 5
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Twitter
Ook Twitter is een sociaal netwerk. Via Twitter kun je duidelijk maken 
dat je werk zoekt. Je ziet vacatures. Je volgt een organisatie of bedrijf.
Je leest er dat iemand een nieuwe baan heeft. Dan komt er dus ook 
een baan vrij. Wil je met Twitter werken? Zoek dan op: 
www.werkbladmagazine.nl/artikel/handleiding-aan-de-slag-met-twitter

Taal voor het Leven – Werk ze!

Werk met een kleine groep.
Maak een lijstje met de media die jullie gebruiken of kunnen 
gebruiken.

Laat bij elk voorbeeld ruimte open voor opmerkingen.
Bespreek bij elk onderdeel wat de voor- en nadelen zijn,
maar ook de gevaren.

Opdracht 6 

TIP
Bedenk wel dat je niet alles op jouw Facebookaccount* kunt zetten.
Werkgevers zoeken je soms op als je solliciteert. 
Ze weten dan jouw naam.

Dus ‘Alle nachten weer lekker losgegaan!!!’ Is niet handig om op te 
schrijven.
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Facebook

Voordelen 

Nadelen 

Valkuilen/gevaren 

Kies zelf een ander social media kanaal  

Voordelen 

Nadelen 

Valkuilen/gevaren    

Vergelijk jullie resultaten. Praat erover.
Naast de sociale media bestaat er ook zoiets als persoonlijk 
netwerken*.
 
Persoonlijk netwerken 
Je laat aan veel mensen weten dat je een baan zoekt. Net als op het 
internet. Maar dan in een persoonlijk gesprek. In Les 1 ‘Wie ben ik?’ 
hebben we geoefend met dit soort gesprekjes. 

Je hebt nu geoefend met het zoeken naar banen op websites. 
Je weet welke sociale media je kunt gebruiken. 
Nu kun je ook thuis aan de slag!
 

Hoofdstuk 2 – Alles uit de kast
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Evaluatie zoeken naar banen op internet en via social media

Ik heb naar banen gezocht 
op vacaturesites. ja / nee / wil ik nog oefenen
 
Ik ken de social media die ik 
kan gebruiken. ja / nee / wil ik nog oefenen
 

 
*Woordenlijst

 
vacaturesite Hier kun je banen zoeken op internet.
 
ervaring Je hebt iets gedaan waar je van geleerd hebt.
 
netwerksite Site waar veel mensen aan meedoen.
 
Facebook-account Een pagina op Facebook die van jou is.  
 Hierop staat jouw profiel.
 
netwerken Met andere mensen praten, mailen of bellen  
 over werk.
 
branche Soort werk, bijvoorbeeld horeca of bouw.
 
opleidingsniveau Soort school, bijvoorbeeld vmbo of mbo.
 
aanstelling Vast of tijdelijk? Hoeveel uur? Wat staat er in  
 jouw contract?
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In deze les
• Leer je hoe je een vragenlijst/sollicitatie-
 formulier invult
• Verzamel je alle gegevens die je nodig hebt
• Oefen je met het opschrijven van jouw motivatie*

3 HEB IK DAT?

Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 3 – Heb ik dat?
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Peter is op zoek naar een baan. Hij heeft in de krant gekeken. Hij heeft 
op internet gezocht. Hij is naar een paar uitzendbureaus* geweest. Er 
zijn een paar vacatures* die hij leuk vindt. De eerste vacature is bij een 
schoonmaakbedrijf. Dat betekent dat hij veel ’s avonds moet werken. 
Peter vindt dat niet erg.  
 
De tweede baan is nog fijner. Er wordt een lasser gevraagd.  
Peter heeft een opleiding tot lasser gevolgd. 
Voor deze baan moet Peter een vragenlijst invullen

Een vragenlijst/formulier

In Les 2 hebben we geoefend met het zoeken naar banen. Dat kan in 
de krant, bij het UWV*, via een uitzendbureau, maar ook via internet. 
Als je een vacature op internet vindt, moet je meestal een vragenlijst 
invullen. Dit kan vaak direct op de computer. Soms stuurt een bedrijf 
zo’n vragenlijst op. Die moet je dan invullen en terugsturen.

LES 3
Schrijven voor een baan

Taal voor het Leven – Werk ze!Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 3 – Heb ik dat?
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Geslacht man   vrouw   
 
Naam   
 
Tussenvoegsel   
 
Voornaam   
 
Geboortedatum   
 
Straat   
 
Huisnummer    Toevoeging   
 
Postcode en plaats   
 
Telefoonnummer (privé)   
 
Telefoonnummer mobiel   
 
E-mailadres   
 
Beschikbaar vanaf   
 
Motivatie   
 
Opleiding   
 

 
 

 
 
Ervaring   
 

 
 
Vragen/opmerkingen   
 

Hier onder zie je zo’n vragenlijst.

VOORBEELD

LES 3 – Heb ik dat?Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 3 – Heb ik dat?
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Laten we eens kijken naar de punten op de lijst:

Geslacht 
Wat ben jij? Een man of een vrouw? Dit moet je aankruisen of 
opschrijven.
 
Achternaam 
Je hele achternaam. Bijvoorbeeld Davids of Yilderim of Gerritsen.
 
Tussenvoegsel 
Bijvoorbeeld: van of van de of op den. Heet je van Rossem, dan is 
Rossem je achternaam en van het tussenvoegsel.
 
Adres  
Straatnaam en huisnummer.
 
Toevoegsel 
Soms staat er iets bij het nummer. Een letter als A, B of C of iets 
anders. Dat schrijf je er ook bij.
 
Postcode en plaats 
De postcode bestaat uit 4 cijfers en 2 hoofdletters. Daarachter schrijf  
je de woonplaats, bijvoorbeeld 1012 BC Haarlem.
 
Telefoonnummer 
Dit is het vaste telefoonnummer van de huistelefoon. Woon je 
bijvoorbeeld in Den Haag, dan begint dat nummer met 070. Een 
telefoonnummer in Rotterdam begint met 010.
 
Telefoonnummer mobiel 
Begint met 06. Daarna nog 8 cijfers. 
 
Soms wordt er gevraagd naar jouw Burgerservicenummer 
Dit is jouw persoonlijke nummer voor alle officiële zaken. Het nummer 
staat in je legitimatiebewijs. Een uitzendbureau kan daarom vragen. 
Vaak is dit nummer pas nodig als je een contract krijgt.

Beschikbaar vanaf 
Betekent Wanneer kun je beginnen? Je kunt een datum opschrijven, 
bijvoorbeeld 01-09-2014 (1 september 2014). Als je meteen kunt 
beginnen, schrijf je: per direct.
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Motivatie 
Waarom wil je deze baan graag hebben? Bijvoorbeeld omdat je goed 
kunt schoonmaken, je graag in de avond wilt werken, of je hebt al 
eerder schoongemaakt en vindt dat fijn werk.
 
Opleiding 
Welke school heb je gedaan? Welke cursussen heb je gedaan? Schrijf 
op welk soort school. Bijvoorbeeld mavo of VMBO-kader of  
VMBO-beroeps of basisschool.
 
Wanneer heb je je diploma gehaald?  
Bijvoorbeeld in mei 1995.  
Heb je de school in een ander land gevolgd, schrijf dan op in welk land.
 
Ervaring 
Wat voor werk heb je al gedaan? Bijvoorbeeld: schoonmaken bij …,  
of in winkelbedrijf … kassawerk (met de naam van de winkel).  
Schrijf alles op wat je gedaan hebt. Schrijf ook de datum op waarop je 
begon en waarop je stopte.  
Bijvoorbeeld:  
van 01–01–2000 tot 15–12–2010 Schoonmaakwerk bij De Bonte Hond  
van 01–01–2011 tot 01–01–2012 Vakken vullen bij Klein. 
 
Vragen en/of opmerkingen  
Hier kun je de vragen opschrijven die je wilt stellen. 
Bijvoorbeeld: is het tijdelijk werk of voor lange tijd? Of werk ik alleen of 
in een groep? 
Of je schrijft wat meer over jezelf: 
Ik vind in een groep werken fijn. 
Ik vind alleen werken fijn. 
Ik ben een harde werker.

Hoofdstuk 3 – Heb ik dat?LES 3 – Heb ik dat?Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 3 – Heb ik dat?
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Hier onder zie je dezelfde lijst, maar dan ingevuld. 

Taal voor het Leven – Werk ze!

 
Geslacht man   vrouw   
 
Naam  
 
Tussenvoegsel   
 
Voornaam   
 
Geboortedatum   
 
Straat   
 
Huisnummer    Toevoeging   
 
Postcode en plaats   
 
Telefoonnummer (privé)   
 
Telefoonnummer mobiel   
 
E-mailadres   
 
Beschikbaar vanaf   
 
Motivatie   
 
Opleiding   
 

 
 

 
 
Ervaring   
 

 
 
Vragen/opmerkingen   
 

Wit
de

Peter
12-03-1978

Kuiperslaan

1234 AB Meerdijk

086-2351765
06-98765432

peter.wit@hallo.nl
maandag 11-07-2014

Ik wil graag werken in mijn vak lassen
VMBO-kader Techniek

Wiesencollege Meerdijk 
Diploma mei 1996

Van 01-02 -1996 tot 01-06-2000
Lasser bij IJzerenhein Breda

Ik werk graag in een team 
Overwerken is voor mij geen enkel probleem

45 A
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Opdracht 1 Deze opdracht kun je ook thuis maken.
Zoek de namen en plaatsen van de scholen waar je op gezeten hebt. 
De basisschool is niet nodig. Wel alle scholen na de basisschool. 
Schrijf erbij of en wanneer je een diploma gehaald hebt. 

Voorbeeld
VMBO-kader Techniek 
Wiesencollege Meerdijk. 
Diploma mei 1994.

Heb je in een ander land op school gezeten? 
Zet dan het land bij de plaats.

Scholen:

Maak tot slot kopieën van jouw diploma(s). 
Vaak moet je een kopie opsturen met de cijferlijst.

Hoofdstuk 3 – Heb ik dat?LES 3 – Heb ik dat?Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 3 – Heb ik dat?
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Ik wil graag 

Ik vind het prettig om 

Ik houd van 

Het liefst zou ik 

Taal voor het Leven – Werk ze!

Werk alleen maar kijk samen na.
Opschrijven waarom je een baan graag wilt hebben, noemen we 
motivatie plus kwaliteiten*.

Een nieuwe baas wil natuurlijk iemand aannemen die het fi jn vindt 
bij hem of haar te werken. Iemand die gemotiveerd is en hard wil 
werken voor het bedrijf. Iemand die goed past in het bedrijf.

Peter de Wit uit het voorbeeldformulier op bladzijde 5 schrijft bij 
motivatie: ik wil graag werken in mijn vak (lassen).

Bedenk zelf een paar zinnen die je kunt gebruiken. De eerste 
woorden staan er al. Maak de zinnen af. Let op de spelling van de 
woorden. Als je niet precies weet hoe je een woord schrijft, 
zoek het dan op.

Opdracht 2 

Taal voor het Leven – Werk ze!Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 3 – Heb ik dat?
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Vergelijk jouw zinnen met een andere cursist. Praat er met elkaar over. 
Welke zinnen zijn goed? Welke zijn minder goed? Verbeter de fouten.

Hoofdstuk 3 – Heb ik dat?

Werk alleen en bespreek met iemand.
Bekijk het ingevulde formulier van bladzijde 30 nog een keer. 
Lees de uitleg erboven goed door.
Zoek op het internet een formulier voor een baan (zie Les 2).
Zoek iets wat je zelf graag zou willen doen. Werk dat bij je past.
Als je geen vacature kunt vinden, vraag een formulier aan de docent.

Vul de vragenlijst helemaal in.
Dit kan een lijst zijn die je moet printen.
Het kan ook een lijst zijn die je digitaal moet invullen.
Gebruik de voorbeelden in deze les.
Gebruik jouw zinnen uit opdracht 1 en 2.

Als je klaar bent, kijk je de invullijst nog een keer heel goed na.
Leg jouw lijst naast die van een andere cursist. 
Vergelijk de lijsten. Hebben jullie de vragen voldoende beantwoord?
Wat vind je goed van elkaar?

Opdracht 3 

LES 3 – Heb ik dat?Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 3 – Heb ik dat?
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Vul het evaluatieformulier in.

Evaluatie sollicitatieformulier

Doelen 
Heb ik 
gedaan

Moet ik nog
oefenen

Kan ik

  
De vragenlijst helemaal 
ingevuld. ja / nee         ja / nee ja / nee

Ik heb de moeilijke
woorden opgezocht. ja / nee         ja / nee          ja / nee

Ik heb hele zinnen gebruikt
bij motivatie en opmerkingen. ja / nee         ja / nee          ja / nee

Ik kan nu zonder problemen
een sollicitatieformulier
invullen. ja / nee         ja / nee          ja / nee

Je kunt het digitale formulier versturen als je dat wilt.
Je kunt het ook zien als een oefening. Dan wis je het formulier of je 
print het.

*Woordenlijst

vacature Een baan waar iemand voor gezocht wordt.

motivatie Waarom je iets graag wilt doen. De reden.

geslacht Of je een man of een vrouw bent. 

uitzendbureau Kan tijdelijk werk regelen.

kwaliteiten Waar je goed in bent.

UWV Uitvoerder van de sociale werknemers-
 verzekeringen.

Taal voor het Leven – Werk ze!Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 3 – Heb ik dat?



 

In deze les
• Schrijf je een sollicitatiebrief
• Maak je een cv*

4 HOE SCHRIJF 
 IK HET?

Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 4 – Hoe schrijf ik het?



Lisa is op zoek naar een baan. Ze heeft in de krant gekeken. Ze heeft 
op internet gezocht. Ze is naar een paar uitzendbureaus* geweest.
Er was een tijdelijke baan bij een cateringbedrijf*. Lisa heeft dat nog 
nooit gedaan.
De tweede baan is op een school. Daar wordt iemand gezocht om de 
conciërge te helpen. 
 
Het is voor 20 uur per week en het lijkt Lisa heel leuk om daar te werken.
Lisa moet voor de baan op de school een brief schrijven.
Zo’n sollicitatiebrief is natuurlijk heel belangrijk.
Die moet goed geschreven zijn.
Maar het is wel ‘jouw’ brief.
Gebruik jouw eigen woorden.

LES 4
Hoe schrijf ik het?

36 
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VOORBEELD
Laten we eens kijken naar een sollicitatiebrief.

Basisschool De Boei
Moerdijkstraat 1
2345 AB Maardam

Maardam, 10 maart 2014

Betreft: sollicitatie hulpconciërge. Vacaturenummer 435.

Geachte mevrouw, meneer,

Graag solliciteer ik naar de baan van hulpconciërge.

Mijn naam is Lisa Verbeek.
Ik vind het heel leuk om op een school te werken. Op de school 
van mijn kinderen heb ik vaak geholpen met schoolreisjes, met 
ouderavonden en andere activiteiten op school.
Ik werkte dan samen met de conciërge of met de leerkrachten.
Ik wil hier graag mijn baan van maken.
Mijn kinderen zijn nu volwassen, dus ik heb veel tijd om te werken.
Ik kan de hele week. Als het nodig is, kan ik ook ’s avonds werken.
Ik ben handig en ik kan goed samenwerken.

Graag word ik uitgenodigd voor een gesprek.
Dan kan ik u meer vertellen.

Met vriendelijke groeten,

L. Verbeek

Lisa Verbeek
Brugstraat 4
1234 AB Maardam
E-mailadres: lisaverbeek@hups.nl
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Indeling

Een sollicitatiebrief heeft een vaste indeling.
Laten we eens kijken naar alle punten die in de brief moeten staan.

Adres 
Hier schrijf je de naam en het adres van het bedrijf waar je solliciteert.

Plaats en datum
Plaats en datum waarop je de brief verstuurt.

Betreft
Waar gaat deze brief over? In dit geval over een vacature*. Meestal staat
er een vacaturenummer bij. Schrijf dit op.

Aanhef
Je schrijft: Geachte mevrouw Paardenkoper, als je de naam weet van de 
persoon aan wie je schrijft. Het kan natuurlijk ook een meneer zijn. 

Of je schrijft: Geachte mevrouw of geachte meneer, als je niet weet hoe 
degene heet.

Of als je niet weet of het een man of een vrouw is:
Geachte mevrouw, mijnheer. Als de persoon die je schrijft, zichzelf bij 
de voornaam heeft voorgesteld, kun je ook als aanhef: 
beste mevrouw/meneer … gebruiken.

Brief 
Wie schrijft de brief en waarom? Hier schrijf je:
• dat je graag wilt solliciteren op deze baan;
• waarom jij graag deze baan wilt;
• waarom jij deze baan goed zou kunnen doen;
• dat je graag een gesprek hierover zou willen.

Afsluitende zin 
Bijvoorbeeld: Ik hoop dat u mij uitnodigt voor een gesprek. Ik kan u dan 
meer vertellen.

Ondertekening 
Jouw handtekening

Adres
Jouw naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres (Geen rare namen, maar een e-mailadres met jouw naam erin).
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Voorbeelden
Nu weet je hoe de brief eruit moet zien.
Maar wat ga je schrijven?
Je ziet steeds voorbeelden van wat je kunt schrijven.

1. Je begint met vertellen waar je de vacature (baan) gevonden hebt.

Ik las in de krant van zaterdag dat u iemand zoekt voor …
Via het UWV heb ik uw vacature voor … gelezen.

2. Je vertelt waarom jij solliciteert op deze functie*.

Ik las dat u een chauffeur zoekt voor het vervoer van leerlingen.
Ik ben een chauffeur en ik werk graag met mensen.

3. Je vertelt iets meer over jezelf.

Jarenlang ben ik in dienst geweest van een groot warenhuisbedrijf. 
Ik was daar medewerker in het magazijn.
Er moest vaak gereden worden naar andere bedrijven. 
Dat deed ik altijd.
Mijn eigen kinderen heb ik ook altijd overal naartoe gebracht.

4.  Je schrijft waarom jij zou passen in deze baan.

Ik ben dus gewend aan het rijden met een busje. Ik vind het leuk en  
ik ken goed de weg.
Ik vind dat kinderen vervoeren altijd op een veilige manier moet.
Ik denk dat ik dat goed kan.
Ik zou meteen kunnen beginnen.

5. In de laatste zin schrijf je dat je graag wilt komen praten.

Ik zou het fijn vinden als ik hierover met u zou kunnen praten.
Of: ik zou blij zijn met een uitnodiging. Dan kan ik meer vertellen.

6.  Je eindigt de brief met een groet en je naam.

Met vriendelijke groeten,

Casper de Wit
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Opdracht 1Opdracht Werk alleen en even samen.   
Je hebt in een krant een advertentie gevonden.
Het is een baan die helemaal bij jou past.
Je gaat nu een sollicitatiebrief schrijven.

Kijk naar de indeling hieronder.
Gebruik deze indeling.
Maak een kladversie van de brief. In een kladversie mag je strepen, 
doorhalen, verbeteren, opnieuw beginnen.
Schrijf hieronder de kladversie.

Naam bedrijf 

Adres bedrijf 

  

Datum 

Betreft 

Aanhef  

Brief inhoud 

Afsluitende zin 

Ondertekening   

Naam + adres + e-mailadres  

Kijk goed of je alle belangrijke punten hebt opgeschreven.
Laat hem nu aan een andere cursist lezen.
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Bespreek met hem of haar:
Is het een duidelijke brief?
Staan alle punten er in volgens de indeling?
Staan er geen schrijffouten in de brief?

Schrijf nu de brief zoals hij naar het bedrijf of de instelling verstuurd 
zou moeten worden. 
Je kunt hem natuurlijk ook uitwerken op de computer. 
Stop/plak dan de uitgeprinte brief in dit werkboek. 
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Een cv

Bij een sollicitatiebrief of –formulier hoort een cv
Dit is een afkorting van curriculum vitae. Dat betekent: levensloop.
In een cv staat wat je geleerd hebt en wat je gedaan hebt in je leven.

Hoe ziet een cv er uit?
Kijk maar naar het cv van Lisa.

Curriculum vitae van Lisa Verbeek

Persoonlijke gegevens

Naam:  Lisa Verbeek
Adres: Brugstraat 4
             1234 AB Maardam
Geboortedatum:  12-03-1978
Geboorteplaats:  Rotterdam
Nationaliteit:  Nederlandse
E-mailadres:  lisaverbeek@hups.nl
Rijbewijs:  sinds 1996
Type rijbewijs:  B

Werkervaring

Van 1998–2010   Vrijwillerswerk basisschool De Kantel Maardam 
  Werkzaamheden: voorbereiden en uitvoeren van crea-middagen en       
                          projecten voor leerlingen
Van 1998–2001    Functie: allround medewerker Patos-bioscoop Maardam
                         Werkzaamheden: kaartverkoop, informatie geven, verkoop van snacks

Van 1995–1998    Functie: verkoopassistente drogisterij De Pil in Woensdorp
                        Werkzaamheden: verkoop en kassa

Opleiding

Van 1990–1995 Maria-MAVO Maardam. 
  Diploma 

Cursussen

Van 2013 tot heden Reïntegratiecursus

Van 1999–2001 Cursus ‘Creatief met kinderen’
  Certificaat

Van 1995–1996 Rijbewijs gehaald

Hobby’s en interesses   

Knutselen
lezen en voorlezen
Koken
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Van het cv gaan we ook alle punten even op een rij zetten.

Persoonlijke gegevens
Naam: voornaam/namen
Adres: straat, huisnummer, postcode, plaats
Geboortedatum: dag, maand, jaar
Geboorteplaats: in welke stad ben je geboren? Je hoeft dit niet op 
te schrijven.
Nationaliteit: heb je een Nederlands paspoort of een van een  
ander land?
E-mailadres: wel een serieus e-mailadres met jouw naam erin  
(Geen pipodoei@hotmail.com of iets dergelijks).
Rijbewijs plus het type rijbewijs als je dat hebt. Anders niet noemen.                       

Werkervaring
Waar heb je gewerkt? Welk bedrijf (de naam en de plaats) en wat voor 
soort werk?
Van wanneer tot wanneer?
Ook vrijwilligerswerk mag je opschrijven.
Wat was jouw beroep?
Wat waren jouw werkzaamheden*? Wat deed je precies?

Opleidingen
Op welke scholen heb je gezeten? Van wanneer tot wanneer?
Welke diploma’s heb je gehaald?
Als je niet in Nederland op school hebt gezeten, schrijf dan het  
land erbij.
Heb je pas geleden een opleiding afgerond, zet dan de opleidingen 
boven de werkervaring.

Cursussen
Als je een cursus gevolgd hebt, mag je die ook opschrijven. 
Bijvoorbeeld een cursus lassen. Voor een cursus krijg je geen diploma.
Wel een certificaat*. Dat mag je ook opschrijven.
Bijvoorbeeld:  
Van 2010–2011 cursus lassen. Certificaat.

Hobby’s* en interesses
Wat doe je in je vrije tijd? Dit kan ook belangrijk zijn voor een baan.
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Opdracht 2Opdracht Werk alleen.
Schrijf hieronder jouw eigen cv.
De kopjes staan al ingevuld.
Maak de cv eerst in het klad. Dan kun je nog veranderen, schrappen, 
aanvullen.

Maak hieronder de kladversie.
Wil je nog een keer oefenen, vraag de docent om een extra kladversie.

 
cv van   

Persoonlijke gegevens

Werkervaring
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Opleidingen

 
Cursussen

 
Hobby’s en interesses
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Pas als je alles goed hebt opgeschreven, vul je het cv hieronder in.
Probeer de data (datums) van het werk en de opleiding op te zoeken.
Als je een diploma hebt, zoek die ook op zodat je de datum weet.

 

cv van   

 
Persoonlijke gegevens

Werkervaring
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Opleidingen

Cursussen

Hobby’s en interesses

 
Datum   

 
Lees je cv nog een keer goed door.
Kijk ook in de cv van Linda. Vergelijk die met jouw cv.
Heb je alle persoonlijke gegevens opgeschreven?
Heb je je opleiding en cursussen opgeschreven?
Heb je je werkervaring opgeschreven?
Ben je nergens de datum vergeten?
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Vul de evaluatie hieronder in.

Evaluatie cv en sollicitatiebrief

Een sollicitatiebrief schrijven  
met behulp van voorbeeld ja / nee / wil ik nog oefenen
Ik heb hele zinnen gebruikt ja / nee / wil ik nog oefenen
Ik kan een cv schrijven  ja / nee / wil ik nog oefenen

Je hebt geoefend met het schrijven van een sollicitatiebrief.
Je kent de indeling van zo’n brief.
Je hebt jouw eigen cv geschreven. 
Houd het cv altijd bij.
Al de cursussen, opleidingen of werkervaring die je nu nog (op)doet,
moeten erbij geschreven worden.

 
*Woordenlijst

 
cateringbedrijf Bedrijf dat voor eten en drinken zorgt.

functie Wat jouw taak is in een bedrijf.

hobby Iets wat je graag doet in je vrije tijd.

certifcaat Een bewijs dat je een cursus hebt gevolgd.

uitzendbureau Kan tijdelijk werk regelen.

cv Een opsomming van wie je bent, wat je geleerd 
 hebt. Kortom, ‘je levensloop’.

werkzaamheden Welk werk doe je precies? Wat zijn jouw taken?
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In deze les

• Leer je de telefoon correct* opnemen
• Bereid je een telefoongesprek voor
• Vraag je om informatie
• Geef je informatie
• Maak je een afspraak
• Spreek je duidelijk een bericht in
• Maak je je eigen voicemailbericht*

5 DE TELEFOON:   
 UHHH, HALLO …
 MET WIE?

Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 5 – De telefoon: uhhh, hallo … met wie?



50 

Haaii, met Leo … je merkt het al, ik ben er niet … ik ben even 
ergens anders … en jij wil me zeker effe spreken? Jammer joh … 
Als ik zin heb, bel ik je wel even terug … nou doei.

Ja hoi … met Amrita… uhh … ik wou effe 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 chauffeur. 
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.

Dit soort telefoongesprekken zijn niet handig. Ze zijn onduidelijk. 
Hoe kan dat beter?

LES 5
De telefoon: uhhh, hallo…
met wie?

Luister naar fragment 1 van Les 5

Het telefoongesprek begint met de voicemail van Leo, daarna komt 
Amrita, daarna de gesprekken van Ben. 
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De telefoon opnemen

Hoe neem je op? 
Je noemt je voornaam en achternaam. Spreek duidelijk.  
Een ander moet jou goed kunnen verstaan. 
 
Als het een vreemde is: 
Wees beleefd. 
Spreek de ander aan met mevrouw of meneer. 
Gebruik u in plaats van jij.

Wordt er een vraag gesteld: 
Geef duidelijk antwoord. 

Als je iets moet onthouden: 
Schrijf het op. 
 
Je kunt herhalen wat hij of zij gezegd heeft. 
Zo weet je zeker dat je het goed hebt begrepen.
Sluit beleefd af: 
Dank u wel. 
Tot ziens. 
Een prettige dag verder.

Wat zeg jij als je opneemt?   

Als je zelf belt:
Je belt iemand op. 
Je zegt duidelijk je naam.
Goedemorgen/goedemiddag/goedenavond. 
U spreekt met … (voornaam en achternaam).

Dan zeg je waarom je belt:
Ik bel u om … 
Ik heb een vraag over … 
Ik las uw advertentie. Hierover heb ik een vraag (of een paar vragen).

De andere persoon weet nu waarom je belt.
Als je klaar bent, kun je zeggen:
Dank u wel voor de informatie. 
Dank u wel voor uw tijd. 
Ik weet genoeg, dank u wel.
Dan sluit je het gesprek af.
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Opdracht 1 Werk met z’n tweeën en een luisteraar.
Bel elkaar (je mag het met of zonder echte telefoon doen).
Verdeel de rollen.

A Belt naar een schoenenwinkel
Hij of zij wil weten of het nog steeds uitverkoop is.

B Werkt in schoenenwinkel Van Swinden. Hij of zij vertelt dat de 
uitverkoop net afgelopen is.

C Luistert naar het gesprek. Let op de regels hierboven. 
Houden de twee bellers zich aan die regels?

Maak er een kort toneelstukje van. 
Je mag het wel wat langer maken dan wat hierboven staat.
Gebruik de regels die je geleerd hebt.
Draai daarna de rollen om.
Bespreek met elkaar wat er goed en niet zo goed ging.

Informatie vragen

Je wilt graag lid worden van een fi tnessclub. 
Je zoekt een sportschool/fi tnessclub op.
Je leest de folder. 
Maar je hebt nog een paar vragen.

Voordat je gaat bellen
Denk je na over wat je wilt weten:
• Wat is het belangrijkste?
• Maak een lijstje.
Schrijf het lijstje hieronder op.
Maak er duidelijke vragen van.

Begin een vraag met een vraagwoord
Vraagwoorden zijn:
Wat …
Hoe …
Wanneer …
Hoeveel …
Waarom …
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Opdracht 2 Werk alleen.
Vul de vragenlijst in.

Vraag 1 

 

Vraag 2 

 

Vraag 3 

 

Vraag 4 

 

Lees de lijst
Heb je alles opgeschreven?
Niets vergeten? Je kunt aanvullen.
Voordat je belt, denk aan opdracht 1

• Wees beleefd.
• Wees duidelijk.
• Zeg je naam en achternaam.
• Zeg dat je een paar vragen hebt.
• Stel de vragen.

Hieronder staat een voorbeeld:

Hallo, u spreekt met Pietje Precies.
Ik heb uw folder gelezen.
Ik heb nog een paar vragen.
Kan ik die aan u stellen?

Dan stel je jouw vragen.
Oefen met jouw lijst.
Zo vergeet je geen vragen.

Sluit dan het gesprek af.
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Hieronder staat een voorbeeld:

Dank u wel.
Ik weet genoeg.
Ik bel nog terug.
Tot ziens.

Zo, nu ben je goed voorbereid.

TIP 
Schrijf de antwoorden op. 
Alleen de belangrijkste.
Heb je alle antwoorden?

Werk met z’n tweeën.
Zoek een bedrijf op internet. Bijvoorbeeld een sportschool, 
bouwmarkt, zwembad, wijkcentrum.

Lees de informatie.
Bedenk welke vragen je kunt stellen. 
(Of gebruik het lijstje dat je gemaakt hebt).
Zet je mobiel op de luidspreker.

Bel het bedrijf en stel je vragen.

Bespreek met de meeluisteraar hoe het ging.

Heb je je voor- en achternaam gezegd?
Was je duidelijk?
Heb je antwoord gekregen op jouw vragen?
Heb je het gesprek afgesloten?

Opdracht 3 
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Informatie geven

Je wordt gebeld.
Het is iemand van het uitzendbureau.
Je had je daar ingeschreven.
Maar ze hebben nog wat vragen.
Niet schrikken. Goed luisteren.
Rustig nadenken voordat je antwoord geeft.
Maar wat te doen als je het antwoord niet weet?
Zeg dat je het op moet zoeken.
Vraag of je terug kunt bellen … of zij jou terug willen bellen.
Of zeg dat je het echt niet weet (dat kan natuurlijk ook).
Sluit het gesprek beleefd af.

De voicemail

Zoek je een baan?
Dan moet je bereikbaar* zijn.
Via internet, via e-mail …
Maar ook via de telefoon.
Hoe zorg je daar voor?
In Les 2 hebben we het gehad over e-mail.
In deze les hebben we al geoefend met de telefoon.
Maar …
Ben jij telefonisch goed te bereiken?
Dat is belangrijk.
Een werkgever moet jou kunnen bellen.
Een uitzendbureau ook.
Gelukkig heb je een (mobiele) telefoon.

 55

Werk met z’n tweeën.
A = medewerker van het uitzendbureau.
B = jij (jij hebt je gisteren ingeschreven).

De ‘medewerker van het uitzendbureau’ vraagt de docent om 
de vragen. Hij of zij leest eerst de vragen goed door.
Nu spelen jullie samen het telefoongesprek.
Je kunt het via de mobiel doen.
Of met een neptelefoon.
Doe het wel zo echt als moet.

Opdracht 4 
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Maar soms kun je niet opnemen.
Dan is er gelukkig de Voicemail.

Hallo, met Ibrahim.
Ik ben nu niet bereikbaar.
Bel me later nog een keer.

Of spreek de voicemail in.

Hoi, met Flip.
Jammer joh … ik ben eff e weg.
Doei.

Die laatste boodschap is minder goed.
Stel dat een vreemde belt.
Als die deze boodschap hoort, denkt hij ‘Laat maar zitten’.
Jouw boodschap moet kort en duidelijk zijn.
Vind je het moeilijk zelf een boodschap in te spreken?

Doe het zo
Zeg jouw voor- en achternaam.
Vertel dat je nu niet bereikbaar bent.
Ze kunnen wel een boodschap inspreken … na de toon.
Zeg dat je terugbelt.
Dat je dan wel graag het nummer wilt weten.
Sluit vriendelijk af.

Hallo, met 

Ik 

U kunt 

 na de toon.

Ik bel 

Taal voor het Leven – Werk ze!

Werk alleen en met de rest van de groep.
Schrijf hieronder jouw tekst:
Gebruik de resultaten van opdracht 2.

Opdracht 5 

Taal voor het Leven – Werk ze!Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 5 – De telefoon: uhhh, hallo … met wie?



 57

OpdrachtOpdracht 6 

Lees je tekst nog eens goed door. Staat alles er in? Is het duidelijk? 
Kijk ook eens bij de anderen uit je groep. Misschien doe je nog goede 
ideeën op.

Zet de tekst in jouw telefoon.
Luister of de tekst er goed in staat.
Je kunt een medecursist vragen jou te bellen en naar jouw tekst 
te luisteren.

Een bericht na de toon inspreken
Je belt iemand op. Diegene neemt niet op.
Je krijgt de voicemail:
‘Hallo met ………… Ik ben nu niet bereikbaar.
U kunt een bericht achterlaten na de toon.’
Ja, nu moet jij je bericht inspreken.
Zeg duidelijk wie je bent.
Waarom je belt.
Vraag of hij of zij jou terug wil bellen.
Geef je telefoonnummer. 
Spreek die langzaam in. 
De ander moet het op kunnen schrijven of intoetsen.
Eindig met een groet en bedank.

Werk met iemand samen.
Bel elkaar.
Maar neem niet op.
De ander hoort jouw voicemail.
Hij of zij spreekt de voicemail in.
Bespreek met elkaar hoe dat ging.
Vul het schema in:
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Evaluatie gesprek via voicemail tussen … en … 

De ingesproken voicemail zegt
duidelijk de naam  ja / nee
dat hij of zij niet op kan nemen  ja / nee
dat hij of zij terug zal bellen  ja / nee
Sluit beleefd af  ja / nee

Opmerkingen  
 

 
 

 
 

 
De inspreker 
zegt duidelijk zijn of haar naam ja / nee
vertelt kort waarom hij of zij belt ja / nee
vraagt of ik terug wil bellen  ja / nee
geeft duidelijk zijn of haar nummer ja / nee
sluit af en bedankt   ja / nee
 
Opmerkingen   
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TOT SLOT

Soms vraagt iemand: ‘Kunt u uw naam spellen?’ 
Het is handig om dat op deze manier te doen: 
 
Stel, je heet Jan de Vries. 
Dan spel je zo:

J van Jan 
A  van Anna 
N  van Nico 
D  van Dirk 
E  van Eduard 
V  van Victor 
R  van Rudolf 
I  van Izaak 
E  van Eduard 
S  van Simon 
 
Zo is het voor de ander heel duidelijk.
 
Luister naar fragement 2 van Les 5 

Hieronder vind je het hele telefoonalfabet

Hoofdstuk 1 – Heb ik dat?Hoofdstuk 5 – De telefoon: Uhhh, hallo… Met wie?

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  Xantipe 
IJ  IJmuiden / IJsbrand 
Y  Ypsilon / I-grec 
Z  Zaandam / Zacharias

Vraag de docent om het formulier met het telefoonalfabet. 
Vul jouw eigen naam in. 
Bewaar het goed.
Zo heb je altijd een hulpmiddel! 
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*Woordenlijst

 
bereikbaar zijn Je kunt gebeld worden.

voicemail Manier om toch bereikbaar te zijn op je telefoon.

correct Volgens de regels.
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In deze les

• Oefenen je met het verschil tussen objectief* en  
 subjectief*
• Gebruik je open- en gesloten vragen*
• Oefen je met vragen stellen en vragen    
 beantwoorden
• Word je geïnterviewd

6 IK VRAAG ME AF …
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Taal voor het Leven – Werk ze!

LES 6
Ik vraag me af …

62 

We zijn vorige zondag naar de Banenmarkt in het stadhuis geweest.
Het begon al om 9 uur, maar wij waren er om 12 uur.
Er stonden veel standjes en kramen. Bedrijven gaven informatie.
Over hun bedrijf. Wat je er kan doen. Sommige hadden een film die je 
kon bekijken.
Ook waren er mensen die vertelden over het werk.
Ik heb zes folders meegenomen.
En pennen … Die kreeg je bij bijna alle kraampjes.

We zijn vorige zondag naar de Banenmarkt geweest.
Die werd in het stadhuis gehouden. Wel goed. Iedereen komt wel 
eens in het stadhuis. Dus dat is een plek die je kent.
Het viel mij een beetje tegen. Je kreeg wel informatie; maar ze 
hadden niet echt banen.
Ik hoopte dat je je kon inschrijven voor banen; maar dat was niet zo.
Ik heb wel informatie mee naar huis genomen.

Objectief en subjectief
In de twee stukjes hierboven hoor je hetzelfde verhaal. 
Iemand is naar de banenmarkt geweest. 
Toch zit er een verschil in de stukjes. 
Lees ze nog eens door. 
Wat is het verschil? 
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Opdracht 1 

Het eerste stukje is een verslag zonder mening.
Diegene vertelt wat er gaande was. Niet wat hij of zij ervan vond.
Dit noemen we een objectief verslag.

In het tweede stukje hoor je wel een mening. 
Hij of zij vond het niet zo goed.
De plek was goed gekozen. Maar de markt zelf viel tegen.
Dit noemen we een subjectief verslag.

Werk alleen.
Kruis aan achter de zinnen of het objectief of subjectief is.

   objectief subjectief
 

1.  Een sollicitatieformulier invullen is best wel moeilijk.  

2.  Sollicitatieformulieren vind je op internet.    

3.  Een cv moet heel duidelijk zijn.    

4.  Mijn chef is een onaardige man.     

5.  De kantine op mijn werk heeft verschillende    
  soorten broodjes.  

6.  Je kunt beter zelf je lunch meenemen.   
  De broodjes in de kantine zijn niet te eten.  

7.  Werken is gewoon vervelend!    

Vergelijk jouw antwoorden met die van een ander. Praat erover.

Je kunt nu herkennen of iets subjectief of objectief is.
Subjectief is met een mening.
Objectief is zonder mening.

Hoofdstuk 1 – Heb ik dat?Hoofdstuk 6 – Ik vraag me af…
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Opdracht 2 Werk met iemand samen.
Jullie maken samen een verhaaltje over iets wat gebeurd kan zijn.
Iets wat met werk te maken heeft.

De een beschrijft het objectief (zonder mening).
De ander beschrijft het subjectief (met mening).
Jullie mogen het opschrijven.
Het mag ook uit je hoofd.

Oefen met z’n tweeën. 
Luister naar elkaar. 
Bespreek het met elkaar.

Hebben jullie het goed voorbereid?

Zoek een ander groepje.

Vertel de stukjes aan elkaar. 
Laat de anderen kiezen of het een subjectief of een objectief verhaal is.
Hebben ze het goed? Dan hebben jullie het duidelijk verteld.
Kunnen ze het niet horen? Vraag dan wat niet duidelijk was.

Vragen stellen en beantwoorden

Tijdens een sollicitatiegesprek moet je vragen beantwoorden.
Dat moet ook als je je inschrijft bij een uitzendbureau.
Zelf stel je ook vragen.
Daar gaan we nu mee oefenen.

Er zijn twee soorten vragen.
Open vragen en gesloten vragen*.

Op een open vraag kun je meerdere antwoorden geven.
Waarom wil je hier werken? Dit is een open vraag.
Je kunt hierop antwoorden:
ik vind dit leuk werk.
of:
ik weet dat dit een leuk bedrijf is.
Je kunt een kort of juist een lang antwoord geven.
Een open vraag begint vaak met een vraagwoord.
Vraagwoorden zijn:
Wat …
Waar …
Waarom …
Wanneer …
Hoe …

Taal voor het Leven – Werk ze!
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Op een gesloten vraag antwoord je meestal met ja of nee.
Heb je hiervoor een diploma gehaald? 
Dit is een gesloten vraag.
Je hebt wel of niet een diploma gehaald.
Dus: ja of nee

Werk alleen.
Is de vraag open of gesloten?
Zet een cirkel om het juiste antwoord.

1.   Waarom heb je me gebeld?  open gesloten

2.   Heb je een agenda?   open gesloten

3.  Kun je aanstaande dinsdag komen?  open gesloten

4.  Wanneer komt het jou het beste uit? open gesloten

5.  Kun je hier om 12 uur zijn?  open gesloten

6.  Wat is een goede tijd om af te spreken? open gesloten

7.  Waar zullen we dan afspreken?  open gesloten

8.  Zullen we dan meteen wat eten?       open gesloten

9.  Waar houd je van?    open gesloten

10. Zie ik je dan om 12 uur in de stad?   open gesloten

Vergelijk jouw antwoorden met die van een andere cursist.
Praat er samen over.

Hoofdstuk 1 – Heb ik dat?Hoofdstuk 6 – Ik vraag me af…

Opdracht 3 
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Een kort interview*

Een interview is een gesprek met vragen en antwoorden.
De interviewer stelt de vragen.
De ander geeft antwoord.

Vragen
Goede vragen stellen is een kunst.
De vraag moet altijd duidelijk zijn.
De ander moet de vraag begrijpen.

Met open vragen krijg je meer informatie.

Antwoorden
Hoe geef je antwoord?
Spreek duidelijk (niet mompelen*).
Maak je antwoord niet te lang.
Haal er niet van alles bij.
Geef dus alleen antwoord op de vraag.

Zo moet het natuurlijk niet.
Er komt geen antwoord op de vraag.
Wel een heleboel andere informatie.
Dus …

Taal voor het Leven – Werk ze!

Toen ik jong was, had ik geen geld. Later wel. Dus toen ben ik 
meteen rijles gaan nemen.

Waarom heeft u pas op uw 40ste uw rijbewijs gehaald?

Oh, jaren geleden, al heel jong. 
Ik weet nog goed … het was prachtig weer en … (bla bla bla).

Wanneer bent u getrouwd?

66 

Taal voor het Leven – Werk ze!Taal voor het Leven – Werk ze!Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 1 – Dit ben ikTaal voor het Leven – Werk ze!  LES 6 – Ik vraag me af ...



 67

Wanneer bent u getrouwd?

In april 2004.

Nu aan de slag!
Jij neemt een interview af.
Dat betekent: jij stelt de vragen
Kies iemand uit.
Kies een onderwerp.
Het onderwerp moet wel bij de persoon passen.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:
• vragen over iemands jeugd;
• vragen over iemands woonsituatie (hoe woont hij en zij en  

woonde hij of zij voeger);
• vragen over vakanties;
• vragen over iemand hobby.

Hoofdstuk 1 – Heb ik dat?Hoofdstuk 6 – Ik vraag me af…
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Werk samen.
Kies iemand uit de groep.
Kies een onderwerp.
Bedenk 8 vragen.
Schrijf de vragen hieronder op (als je dit moeilijk vindt, vraag de 
docent om hulp).
Gebruik open vragen (zie opdracht 3).

Je kunt ook een ander papier hiervoor gebruiken.
De begeleider heeft extra formulieren.

1  

2 

3 

4 

5  

6 

7  

8  

Stel de vragen aan de medecursist.
Laat diegene rustig nadenken.
Laat hem of haar uitpraten.

Neem het gesprek op.
Luister er samen naar.

Vul dan samen de evaluatie in.

Nu stelt iemand vragen aan jou.
Jij geeft de antwoorden.

Ook dit gesprek nemen jullie op.
Luister er samen naar.
Vul de evaluatie in het boek van de ander in.

Taal voor het Leven – Werk ze!

Opdracht 4 
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Hoofdstuk 1 – Heb ik dat?Hoofdstuk 6 – Ik vraag me af…

Evaluatie interview van de vragensteller  

De vragen waren duidelijk.   ja / nee

Opmerking:   

Er werden vooral open vragen gesteld.   ja / nee
Opmerking:   

Evaluatie interview van de beantwoorder

De vragen werden duidelijk beantwoord.   ja / nee 

Opmerking:   

Er werden bijzaken* verteld.   ja / nee

Opmerking:   

De beantwoorder was goed te verstaan.   ja / nee

Opmerking:   

Je kent nu het verschil tussen objectief en subjectief.
Je kunt ‘open’ vragen en ‘gesloten’ vragen stellen en beantwoorden.
Je hebt een interview gehouden.
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*Woordenlijst

objectief Zonder mening.

subjectief Met een mening.

open vraag Een vraag beginnend met een vraagwoord. 
 Er zijn veel antwoorden mogelijk.

gesloten vraag Een vraag waarop je alleen ja of nee kunt 
 antwoorden.

interview Gesprek waarin vragen worden gesteld en 
 beantwoord.

mompelen Onduidelijk, een beetje binnensmonds praten.

bijzaken Dingen die er niet echt direct met het 
 onderwerp te maken hebben.
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In deze les
• Tekst

2 TEKST

In deze les

• Bereid je jouw gesprek voor
• Denk je nog eens goed na over je motivatie
• Bedenk je antwoorden op vragen

7 NEEM MIJ NOU!

Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 7 - Neem mij nou!
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Inleiding

In de vorige lessen hebben we:
• werk gezocht;
• een cv gemaakt;
• een sollicitatiebrief geschreven.

Eigenlijk alles om te bereiken dat we uitgenodigd worden.
Uitgenodigd om te komen praten.
Uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek*.

Maar wat als je die belangrijke uitnodiging krijgt.
Waar begin je mee?

Voorbereiden

Neem de tijd voor de voorbereiding.
Niet ’s ochtends of een uurtje vóór het gesprek.
Een paar dagen van tevoren dus!

Lees je eigen sollicitatiebrief nog eens goed door.

TIP
Je kunt hiervoor je brief uit Les 3 gebruiken.
Heb je zelf net een echte sollicitatiebrief geschreven?
Dan mag je die natuurlijk ook gebruiken!

In je brief heb je geschreven waarom je solliciteert.
Je hebt geschreven wat je leuk of interessant lijkt in dit werk.
Dat noemen we: motivatie.

Wat heb je geschreven over je motivatie?
Waarschijnlijk krijg je daar vragen over.

LES 7
Neem mij nou! 

Hoofdstuk 7 – Neem mij nou!
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Hoofdstuk 7 – Neem mij nou!

Werk alleen.
Bedenk nog meer redenen waarom je hebt gesolliciteerd.
Schrijf hieronder een paar belangrijke punten op.
Punten waar iets over gevraagd kan worden.
Je schrijft dus iets meer dan in je brief.

Bijvoorbeeld:
• waarom vind je het leuk om met kinderen te werken? 

(kinderopvang)
• wat vind je leuk aan dieren verzorgen? (kinderboerderij)
• ben je zelf heel modebewust? (kledingwinkel)

Motivatie

Vergelijk jouw motivatie met die van een paar andere deelnemers.
Je kunt van elkaar leren.

 Opdracht 1 
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Een andere vraag is:

Waarom wil je bij ons bedrijf/instelling werken?
Dus: wat is jouw motivatie om bij dit bedrijf te werken en niet 
bij een ander?
Daarvoor moet je een paar stappen doen.

Zoek zo veel mogelijk informatie.

Wat weet je over het bedrijf (of de instantie) waar je solliciteert?
Heb je informatie aangevraagd?
Heb je op de website gekeken?

Werk alleen.
Schrijf op wat je weet van het bedrijf.
• Naam van het bedrijf of de instantie.
• Soort bedrijf.
• Wat wordt er gedaan/gemaakt?
• Wie staat (staan) er aan het hoofd?

Als je niet veel weet, zoek je  verder.
Misschien is er een website.
Of vind je iets op Google.

Informatie bedrijf/instelling

Taal voor het Leven – Werk ze!

Opdracht 2 
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Zelf vragen stellen

Tijdens een sollicitatiegesprek mag jij ook vragen stellen.
Heb jij vragen over het bedrijf?
Schrijf ze hieronder op.
Je kunt ze meenemen naar het gesprek.

Vragen over bedrijf/instelling

Nu heb je veel informatie.
Bedenk nu jouw motivatie!
Waarom wil je bij deze werkgever* werken?

Dat kan natuurlijk van alles zijn:
• het is een prachtig gebouw.
• het is vlak bij je huis.
• je hebt veel goede dingen gehoord.
• je kent iemand die er werkt.
• je …

Schrijf jouw redenen hieronder op.

Redenen om bij de deze werkgever te willen werken

Dat is dus jouw antwoord!

Hoofdstuk 7 – Neem mij nou!
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TIP
Kijk ook eens wat anderen hebben opgeschreven.
Misschien doe je nog een goed idee op!

Vragen die gesteld kunnen worden

Tijdens jouw sollicitatiegesprek worden er vragen aan jou gesteld.
Dat kan over van alles zijn.
Hieronder staan een paar voorbeelden.

Lees ze maar eens door.

Waarom solliciteert u naar deze baan?
Waarom wilt u bij dit bedrijf werken?
Werkt u graag in een team* of liever alleen?
Wat zijn uw sterke punten?
Wat zijn uw minder goede punten?
Wat heeft u hiervoor gedaan?

Probeer bij elke vraag een antwoord te bedenken.
Denk er rustig over na.

TIP
Kijk eens terug naar Les 1.
Daar heb je al antwoorden op een paar van deze 
vragen bedacht.

Je kunt de antwoorden opschrijven.
Gebruik woorden of korte zinnen.
Je kunt de antwoorden ook alleen in je hoofd bewaren.

Taal voor het Leven – Werk ze!
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Oefen met iemand samen.
Eén van jullie stelt de vragen.
De ander geeft antwoord (gebruik je aantekeningen).
Als jullie klaar zijn, praat dan met elkaar over de antwoorden.
Ging het goed?
Moeten sommige antwoorden anders?
Oefen dat dan ook even.
Wissel daarna van rol.
Vergeet niet na te bespreken!
Hieronder kun je de belangrijkst dingen opschrijven.

Opmerkingen en aantekeningen ‘vragen en antwoorden’.

Je hebt je nu goed voorbereid op de vragen.
Er is toch nog één ding dat je ook moet voorbereiden:

Je kleding
Let erop dat je er verzorgd uitziet.
Geen kapotte kleding
Geen ongestreken overhemd of rok.
Geen afgetrapte schoenen.

Als je geen nette kleren hebt, leen dan iets van iemand die dat wel heeft.
Zorg dat je haar goed zit.
Kortom: zorg dat je er verzorgd uitziet.
Misschien vind je dit logisch… maar let op: het is heel belangrijk!
Waar moet je heen?
Bereid je goed voor.
Zoek uit waar je naartoe moet voor jouw sollicitatiegesprek.
Als je met de auto gaat, zoek dan de route uit (of gebruik een 
navigatiesysteem).

Hoofdstuk 7 – Neem mij nou!

Opdracht 3 
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Ga je met het openbaar vervoer … zoek dan de juiste verbinding 
(9292ov.nl)
Zorg dat je ruim op tijd bent.

En dan nu … het gesprek
Je bent op tijd van huis gegaan.
Je bent dus keurig op tijd voor het gesprek.
Vaak moet je je melden bij de receptie.
Je vertelt dat je een sollicitatiegesprek hebt.
Zorg dat je weet met wie je dat gesprek hebt.
Dan weet de ander waar je naartoe moet.

TIP 
Neem de brief (of e-mail) mee.

Schrik niet als je het gesprek hebt met meer dan één persoon.

Als je binnenkomt, geef je iedereen een hand.
Kijk de mensen aan.
Je stelt je voor. 
Dus je zegt je voor- en achternaam:
‘Goedemorgen, ik ben Burak Özdemir.’

Ga pas zitten iemand zegt: 
‘Gaat u zitten.’

Het sollicitatiegesprek heeft meestal een vaste volgorde.
1  Openingsvraag: (een vraag om je een beetje op je gemak te stellen):
   ‘Kon u het makkelijk vinden?’ 
2 Soms vertelt iemand eerst iets over het bedrijf.
   Je kunt dan zelf ook vragen stellen daarover (zie opdracht 2).
3  Vragen over jouw sollicitatiebrief.
4  Vragen over je opleiding, over je werkervaring.
5  Vragen over jouw motivatie: 
   ‘Waarom wil je hier werken?’
   ‘Wat vind je leuk aan deze baan?’ (zie opdracht 1).

Taal voor het Leven – Werk ze!
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Hoofdstuk 7 – Neem mij nou!

Opdracht 4

Probeer rustig en ontspannen te antwoorden.
Wees niet bang om zelf ook vragen te stellen.
Zeker als iets niet duidelijk is voor je.
Praat niet voor je beurt.
Dus val een ander niet in de rede.
Laat de ander uitspreken. Jij mag dat ook.

Als je een vraag niet begrijpt, zeg het.
‘Kunt u deze vraag uitleggen?’ of ‘Ik begrijp de vraag niet goed.’

Maar vooral: praat vriendelijk en kijk ook vriendelijk.

Aan het eind van het gesprek:
•  Vertelt iemand hoe het verder gaat.
   Misschien komt er nog een gesprek.
   Het kan zijn dat je gebeld wordt.
•  Als dat niet gebeurt, mag je dat vragen:
   ‘Wanneer hoor ik iets over ons gesprek?’
   ‘Wat gaat er nu verder gebeuren?’
•  Je zegt iedereen gedag en geeft een hand.

Werk in een groepje.
Jullie gaan een sollicitatiegesprek spelen.
Wie heb je daarvoor nodig?
• Een sollicitant, dat ben jij.
• Leden van de sollicitatiecommissie, uit de groep.
• Observanten: dat zijn mensen die kijken naar dit rollenspel. 
 Uit de groep (of de hele groep, dat kan natuurlijk ook).
• Vragenlijst ‘sollicitatiegesprek’, bij de docent verkrijgbaar.

Spreek met elkaar af:
• Over welke baan het gaat.
• Om wat voor bedrijf/organisatie het gaat.
• De sollicitant gebruikt een bestaande sollicitatiebrief.
• De commissieleden lezen samen de brief en bespreken die met elkaar.

Bereid dit gesprek dus goed voor.
Na het gesprek vul jij jouw vragenlijst (hieronder) in.
De observanten (kijkers) vullen na het gesprek de evaluatie in.
Vraag de evaluatieformulieren aan de docent/cursusleider.
Na het gesprek geven de kijkers hun evaluatie met uitleg aan de 
sollicitant. 

Let op: maak het spel niet te lang.
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Evaluatie sollicitatiegesprek door de sollicitant zelf.

Ik heb het gesprek voorbereid:
• Ik heb mijn brief nog eens goed doorgelezen.  ja / nee
• Ik heb mezelf voorgesteld aan de commissie.  ja / nee
• Ik had mijn brief (en andere stukken) bij me.  ja / nee
 
Ik heb duidelijk antwoord gegeven op de vragen. ja / nee  omdat:

Als ik iets niet begreep, heb ik dat gezegd.   ja / nee omdat:

Ik heb zelf ook vragen gesteld.   ja / nee  omdat:

Ik vond het een fijn/moeilijk gesprek, omdat: 

Wat ik goed vond gaan:  

Wat ik vervelend vond gaan, is: 

Volgende keer moet ik beter letten op:  

Taal voor het Leven – Werk ze!
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Je hebt nu goed geoefend met solliciteren.
Bewaar alle brieven, cv’s, vragenlijsten en de evaluatie van je 
sollicitatiegesprek.
Al deze informatie kan je helpen, als je solliciteert.  

 
*Woordenlijst

 
sollicitatiegesprek Gesprek met mensen van een bedrijf waar je  
 wilt werken.

werkgever Persoon of bedrijf bij wie iemand werkt.

team Groep werkers.

Hoofdstuk 7 – Neem mij nou!
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In deze les

• Leer je overleggen met collega’s en    
 leidinggevenden*
• Maak je kennis met een functioneringsgesprek*
• Leer je wat een beoordelingsgesprek* is

8 EEN BEETJE VAN MIJ
 EN EEN BEETJE 
 VAN JOU

Taal voor het Leven – Werk ze!  LES 1 – Dit ben ikTaal voor het Leven – Werk ze!  LES 8 – Een beetje van mij en een beetje van jou
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Overleg

Er kan een moment komen dat
je gevraagd wordt mee te praten.

Je baas komt naar je toe.
Hij of zij vraagt of je morgen een uurtje langer kunt blijven.
Er is een overleg met collega’s
en met je leidinggevende.
Tja, je kunt moeilijk zeggen: nee, bedankt!
Het zal best belangrijk zijn.
Je bent nieuwsgierig.
Maar je vindt het ook wel eng.
Wat kun je verwachten?

Je kunt meteen vragen waar het over gaat!
Als je daarop antwoord krijgt,
kun je je een beetje voorbereiden.
Alvast bedenken wat je ervan vindt.
Maar misschien krijg je geen duidelijk antwoord.
Dan hoor je het morgen wel, tijdens het overleg.

Wat is een overleg?
Een overleg is een gesprek met meerdere mensen.
Het wordt ook wel vergadering* genoemd.
Je praat samen om afspraken te maken.
Het is goed als iedereen van tevoren weet, waar het overleg over gaat.
Dan is iedereen voorbereid.

8 EEN BEETJE VAN MIJ 
 EN EEN BEETJE  
 VAN JOU

LES 8
Een beetje van mij 
en een beetje van jou
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Luister naar fragment* 1 van Les 8

In dit fragment is de chef duidelijk.
Sharita weet dat zij alvast moet nadenken.
Wanneer kan en wil ze met vakantie?
Ze bedenkt een paar mogelijkheden.

Een overleg heeft een gespreksleider*.
Hij of zij zorgt dat het gesprek goed verloopt.
De gespreksleider opent het overleg.
Hij of zij vertelt waar het over gaat.
Wat het doel is van dit overleg.
Dus wat het onderwerp is.
Soms zijn er meerdere onderwerpen.

Luister naar fragment 2

Wat is het onderwerp van dit overleg?

Wat is het doel van het overleg?

Taal voor het Leven – Werk ze!
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Luister naar fragment 3

Wat doet de gespreksleider in dit fragment?

Eerst 

Als twee mensen door elkaar gaan praten 

Een gespreksleider leidt het gesprek.
Dat betekent dat hij of zij zorgt dat:
• iedereen aan het woord komt;
• iedereen uit kan praten;
• mensen niet door elkaar praten;
• er naar elkaar geluisterd wordt.

Iedereen mag dus zijn of haar mening geven.
Je vertelt wat je ervan vindt.
Nog beter is: vertel waarom je dat vindt.

Luister naar fragment 4

Je hoort dat iedereen zijn mening geeft.
Wat is de mening van John?

Ans doet een voorstel.
Wat stelt ze voor?

Luister naar het laatste fragment van het overleg.

Zoals je hoorde, is het gelukt.
De gespreksleider vertelt wat er besloten is.
Iedereen is tevreden.
Dan sluit de gespreksleider het overleg.
Hij of zij bedankt alle mensen.
Iedereen krijgt een lijstje met wat er afgesproken is.
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TIP: 
Als je iets niet snapt … Vraag om uitleg.
Je hoort dat ook in het fragment 3.
John begrijpt iets niet. Hij vraagt wat er bedoeld wordt.

Groepje van vijf of zes.
Houd een overleg.
Kies een onderwerp.
Kies de gespreksleider.

Voorbeelden van onderwerpen:
• bedrijfsuitje (wat gaan we doen);
• wel of niet eerder vrij met sinterklaas;
• hoe gaan we deze cursus afsluiten (feestje of een gezellig hapje en 

drankje)?

Voer het gesprek met elkaar.
Neem een besluit.
Sluit het overleg af.

Laat een paar mensen kijken en luisteren naar het gesprek.

Praat na afl oop met de kijkers/luisteraars over het overleg.

Ging het goed?
Wat ging er niet goed?
Wat wel?
Is er een besluit genomen?

Een werkgesprek (met een moeilijk woord: functioneringsgesprek)
Rico is portier bij verzorgingshuis ‘De rode zon’.
Eens per jaar heeft Rico met zijn baas een werkgesprek.
Ze praten dan over hoe het gaat:
• of er problemen zijn (geweest);
• of nog kunnen komen;
• welke veranderingen er zijn (geweest);
• of Rico goed kan samenwerken;
• of hij nog wensen heeft, of tips.

 Opdracht 1 
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2Opdracht

Rico is altijd een beetje nerveus voor zo’n gesprek.

‘Ja, ik ben toch altijd een beetje bang.
Stel dat er klachten over mij zijn …’

Als je ergens werkt, kun je zo’n gesprek krijgen.
Soms één keer per jaar.
Soms wat vaker.

Alleen of met iemand samen.
Misschien heb je zelf ook wel eens zo’n gesprek gehad.
Bedenk wat de lastige en fi jne kanten zijn van een werkgesprek.

Wat lastig kan zijn 

Wat wel fi jn kan zijn 

Wat is het doel van een werkgesprek?
Jouw werkgever heeft natuurlijk verwachtingen van jou.
Hij of zij heeft jou niet voor niets aangenomen.
Dus is hij of zij benieuwd hoe het gaat.
Via jouw leidinggevende krijgt hij antwoord.
Dan praat hij met jou.

Opdracht
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Opdracht 3 Werk met iemand samen.
Lees samen het functioneringsgesprek van Rico. 
Beantwoord samen de vragen.

Joost (zijn chef) bespreekt met Rico hoe het gaat op zijn werk.
Wat zijn de vragen die Joost aan Rico stelt?

Eén keer per half jaar heeft Joost met Rico een functioneringsgesprek.
Ze bespreken hoe het het laatste half jaar gegaan is.
Rico mag ook zijn mening geven.
Ook als hij het niet eens is met wat Joost zegt.

Joost: Het is best goed gegaan de laatste tijd, Rico. 
Je bent er altijd.  Je bent  nooit ziek. 
Je hebt altijd een vriendelijk woord voor iedereen.

Rico: Dank je wel.

Joost: Je moet de telefoon beantwoorden. Maar je moet ook de deur 
opendoen enzo. Gaat dat goed?

Rico: Het kan soms wel druk zijn.
Maar het gaat wel goed hoor!

Joost: Het is wel zo dat sommige mensen wat lang moeten wachten.
Dat is als je aan de telefoon bent met iemand.
Klopt dat?

Rico: Ja, dat gebeurt wel eens.
Als ik dan aan de telefoon bezig ben, duurt het soms wel lang. 
Mensen willen graag een praatje. Dan staat iemand soms wat langer 
te wachten bij de balie.
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Joost: Weet je daar een oplossing voor?

Rico: Nee, ik vind het echt vervelend. Ik moet toch echt de telefoon 
opnemen. Mensen afkappen vind ik niet aardig.

Joost: Je moet zeker niet in paniek raken hoor!
Je zou kunnen proberen het gesprek wat korter te maken.
Je kunt ook even het gesprek ‘onder de knop’ zetten.
De balieklant helpen en dan weer verder gaan met het  
telefoongesprek.

Rico: Maar ik ga het proberen.

Joost: Zullen we dan elke week even bespreken hoe dat gaat?

Rico: Ja, dat vind ik een goed idee.

Joost: Ik zal dit gesprek op papier zetten.
Dan kun je het nog even rustig doorlezen. 

Joost heeft een paar opmerkingen over Rico.
Hoe vindt hij dat Rico zijn werk doet?

Wat vindt hij goed?
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Hoofdstuk 8 – Een beetje van mij en een beetje van jou

Wat vindt hij minder goed gaan?

Vergelijk jullie antwoorden met een ander groepje.
Bespreek de antwoorden met elkaar.
Je kunt het fragment best nog een keer beluisteren!

Welke afspraak maakt Joost met Rico?

Vind je het een goed gesprek? Waarom?

Vergelijk jullie antwoorden met een ander groepje.
Bespreek de antwoorden met elkaar.

Een beoordelingsgesprek

Een functioneringsgesprek is iets anders dan een ‘beoordelingsgesprek’.
In een functioneringsgesprek praat je over nu en later.
Wat kan er beter?
Hoe ga je dat doen?
Bij een beoordelingsgesprek kijk je naar het verleden tot nu.
Hoe heb je gewerkt?
Ging het goed?
Is jouw leidinggevende tevreden over jou?
Je wordt beoordeeld.
Jij zegt niet zo veel.
Maar jouw baas vertelt wat hij of zij vindt.
Als hij of zij niet tevreden is, kan het zijn dat:
•  jouw contract niet wordt verlengd, of
• je geen vaste aanstelling krijgt.

Is jouw baas tevreden, dan kan dat betekenen dat:
• jouw contract wordt verlengd of
• je een vaste aanstelling krijgt, of
• je opslag krijgt.
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Vul de evaluatie in

Evaluatie overleg en functioneringsgesprek.

Ik heb meegedaan aan een 
overleg. 

Ik heb mijn mening gegeven.    

Ik heb het functioneringsgesprek 
gelezen en ik weet hoe dat werkt.   

Je hebt nu geoefend met het voeren van een overleg.
Je hebt een functioneringsgesprek gelezen. 
Je weet wat een beoordelingsgesprek is.

 
*Woordenlijst

 
leidinggevende Jouw chef of directe baas.

functioneringsgesprek Gesprek over hoe jij werkt en afspraken over  
   de komende tijd.

vergadering Overleg.

gespreksleider Zorgt dat het overleg goed verloopt.

fragment Een stukje van iets groters.

beoordelingsgesprek Werk je goed genoeg? Jouw baas geeft 
   een oordeel.

ja / nee
 

ja / nee / wil ik nog wel oefenen         
 
ja / nee / wil ik nog wel een keer doen
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In deze les

• Bespreek je een paar situaties* die jij op je werk 
kunt tegenkomen

• Collega’s: wat verwacht jij en wat kunnen zij van 
jou verwachten?

• Wat doe je met ongewenste intimiteiten* op het 
werk?

• Hoe ga je om met confl icten*?
• Wat doe je als je niet zo goed Nederlands 

verstaat of spreekt?

9 GEVEN EN NEMEN
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Taal voor het Leven – Werk ze!

Opdracht 1

Wanneer je werkt, heb je te maken met collega’s*.
Directe collega’s en anderen die niet bij jou op de afdeling werken.
Het is de bedoeling dat iedereen zich prettig voelt op zijn of haar werk.
Maar niet iedereen is hetzelfde.

Basisregels op het werk

Om prettig met elkaar te kunnen werken, zijn er een paar basisregels:

Groet elkaar  
’s Ochtends als je binnenkomt, als je naar huis gaat.

Wees beleefd 
Zeg niet meteen ‘jij en jou’ als je elkaar (nog) niet goed kent.

Kleed je netjes 
Kom niet slonzig op je werk. 

Help elkaar
Als je samenwerkt, is het goed wanneer je elkaar helpt.
Als je merkt dat een collega iets moeilijk vindt,
vraag dan of hij of zij hulp nodig heeft.
Niet iedereen durft hulp aan een ander te vragen.

Natuurlijk werkt dat ook andersom. 
Jij kunt hulp vragen aan een collega.
 

Werk met iemand samen.
Bedenk een situatie waarin jij wel eens hulp hebt gevraagd.
Aan een collega of iemand van deze groep.
Hoe ging dat?
Leg aan je medecursist uit hoe dit ging.
Wat gebeurde er?
Is het goed gegaan? Hoe kwam dat?
Ging het niet goed? Waarom niet.
Draai daarna de rollen om.

LES 9
Geven en nemen
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Discrimineer* nooit
Iedereen is anders.
Huidskleur, man of vrouw, wel of geen speciale kleding, geloof …
Iedereen heeft recht op respect.
Wanneer je merkt dat een ander jou discrimineert, meld dit dan bij je 
leidinggevende.
 
Ongewenste intimiteiten
Soms komt het voor dat iemand iets doet wat je ongemakkelijk vindt.
Een arm om je heen slaan.
Aan je zitten.
Een ongepaste of seksuele opmerking maken.
Dat hoort niet op je werk te gebeuren.
Zeg er wat van. Maar blijf rustig.
Helpt dat niet?
 
Meld het bij:
•  je leidinggevende, of
•  de personeelschef*, of
•  de vertrouwenspersoon*.

Opkomen voor jezelf / omgaan met problemen
Waar je ook werkt, er zijn altijd wel eens problemen.
Je kunt een probleem hebben met jouw leidinggevende.
Maar je kunt natuurlijk ook een probleem met een collega hebben.
Dat is niet heel vreemd, je werkt veel uren samen.
Soms erger je je aan iemand.
Of een collega wil de hele dag praten.
Jij hebt daar gewoon geen tijd voor of geen zin in!
Wees altijd duidelijk tegen anderen.
Zeg wat je denkt of vindt.
Denk wel even na over wat je zegt.
En zeg het vriendelijk. Met ruziemaken kom je niet ver!
Neem de ander even apart. 
Andere collega’s hebben er niets mee te maken.
Vertel rustig waar jij een probleem mee hebt.
De ander zal misschien schrikken.
Vraag of de ander jou begrijpt.
Geef hem of haar de tijd om erover na te denken.
Laat de ander uitpraten.
Als jij rustig blijft, doet de ander dat meestal ook.
Dan kunnen jullie het uitpraten.
Het kan heel druk zijn op de werkvloer.
Wacht tot een rustig moment of maak een afspraak om er later nog 
eens over te praten.
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Opdracht 2 Werk alleen.
Je werkt al een tijdje met iemand samen.
Hij komt ’s ochtends binnen en begint meteen tegen je te praten.
Dat is nog niet zo erg. Even praten kan!
Maar hij houdt niet meer op. Hij praat de hele dag.
Jij vindt dat vervelend.
Je moet vaak nadenken bij jouw werk.
Je kunt zo niet goed nadenken en dan maak je fouten.
Wat doe je?

Ik  

Wat zeg je tegen hem?

Je collega begrijpt je niet en wordt boos.
Hij moppert: ‘Doe niet zo ongezellig! Ik ben echt niet van plan de hele 
dag mijn mond te houden. Jij wil toch ook wel eens iets vertellen?’
Wat doe je nu? Hoe reageer je?
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Opdracht 3

Vergelijk jouw verhaal met dat van een andere deelnemer.
Praat erover.

Werk samen met 2 anderen uit de groep.
Maak van opdracht 3 een rollenspel.
Verdeel de rollen.
Jij hebt een probleem met jouw collega.
De collega die te veel praat.
Iemand die naar jullie kijkt. 
Bespreek na afl oop met elkaar hoe het ging.

Wil je meer oefenen?
Vraag dan aan je begeleider een extra opdracht.
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Opdracht 4

Als de Nederlandse taal een probleem is
Dan kan het gebeuren dat: 
•  je elkaar niet goed verstaat;
•  de opdracht van jouw baas niet begrepen wordt;
•  je niet altijd de goede woorden kunt vinden;
•  je een (werk) briefje niet goed kunt lezen.

Wat doe je dan?

Een paar voorbeelden:

1
Je werkt in een autofabriek.
Jouw baas legt je uit hoe een nieuwe machine werkt.
Je verstaat hem niet goed.
Dat is vervelend.
Je moet het begrijpen.
Anders weet je niet wat je moet doen!
Wat zeg je tegen je baas?

2
Je krijgt een briefje.
Daarop staat wat er deze week moet gebeuren.
Je kunt niet alles lezen.
Er staan moeilijke woorden in.
Wat doe je?

Vergelijk jouw antwoorden met andere groepsleden.
Bespreek met elkaar wat goede oplossingen zijn.
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Een taalmaatje
Als je merkt dat je soms moeite hebt met de taal:
zoek een taalmaatje.
Als je merkt dat een collega moeite met de taal heeft:
word zijn of haar taalmaatje!
Een taalmaatje is een collega waar je het goed mee kunt vinden.
Iemand die je vertrouwt.
Iemand die goed Nederlands spreekt en leest.
Vraag of hij of zij jou wil helpen als:
• jij iets niet verstaat;
• jij iets niet goed kunt lezen;
• jij het goede woord niet kunt vinden;
Een taalmaatje kan heel belangrijk zijn.

Je kunt een ‘woordenlijst’ maken.
De moeilijke woorden schrijf je op.
Zet erbij wat ze betekenen.
Zo kun je het altijd weer opzoeken.
Gebruik een klein opschrijfboekje.
Neem dat boekje altijd mee naar je werk.

TOT SLOT

In deze les hebben we het gehad over werk (hebben).
Waar je tegenaan kunt lopen.
Wat je zelf kunt oplossen.
Waar je jezelf en anderen mee kunt helpen.
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*Woordenlijst

situatie Iets wat gebeurt of gebeurd is.
 
ongewenste intimiteiten Iemand zit aan je of zegt iets persoonlijks 
   wat je niet wilt.
 
conflict Probleem tussen mensen.
 
collega Iemand waar je mee samenwerkt.
 
discrimineren Iemand beoordelen op zijn geloof, uiterlijk 
   of afkomst.
 
personeelschef Baas van de personeelszaken.
 
vertrouwenspersoon Luistert naar werknemers met persoonlijke  
   klachten van werknemers.
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 In deze les

• Praat je over arbeidsomstandigheden
• Kijk je naar de Arbowet
• Leer je over veilig werken

10 MET BEIDE BENEN 
 OP DE WERKVLOER
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De Arbowet

Wat regelt de Arbeidsomstandighedenwet*?
In de Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg: de Arbowet) staan regels 
voor werkgevers en werknemers. 
Die regels moeten ervoor zorgen dat de gezondheid, de veiligheid en  
het welzijn* van werknemers zo goed als mogelijk is.
Je moet je dus goed voelen op je werk.
De Arbowet zegt dat werkgevers en werknemers dat samen moeten doen.
Zij moeten samen zorgen voor goede arbeidsomstandigheden*.
De werkgever (jouw baas) zorgt dat jij veilig kunt werken.
Maar jij moet ook iets doen.
Jij moet op jouw werk voor je eigen veiligheid en gezondheid zorgen.

Arbeidsmiddelen*

Op je werk gebruik je gereedschap
Dat kan een hamer zijn maar ook een grote machine.
dit zijn arbeidsmiddelen.
Bij elk arbeidsmiddel hoort een gebruiksaanwijzing.
Jij moet die gebruiksaanwijzing weten.
Iemand moet jou dat leren.
Dat is logisch. Jij moet er goed mee kunnen werken.
Het kan zijn dat je een cursus moet doen.
Daar leer je veilig omgaan met jouw instrument of machine.

LES 10   
Met beide benen op de 
werkvloer
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Werk jij met arbeidsmiddelen of heb je ermee gewerkt?

Welke is of zijn dat?

Hoe heb je geleerd om daar mee te werken?

Als jij niet met arbeidsmiddelen gewerkt hebt of werkt, kijk en luister 
dan naar een medecursist die dat wel doet of gedaan heeft.

Voor mobiele (rijdende) arbeidsmiddelen als een hijskraan of heftruck 
moet je een deskundigheidsbewijs hebben.
Die krijg je als je hiervoor een opleiding of cursus gedaan hebt.

Het arbeidsmiddel moet zelf ook helemaal in orde zijn.
Daar heeft de Arbowet ook regels voor.
Jouw werkgever moet zich aan die regels houden.
Hij of zij moet ervoor zorgen dat de machine of het gereedschap goed 
werkt, veilig is en vooral niet stuk.

Arbeidsmiddelen moeten goed onderhouden worden.
Dat is de plicht van het bedrijf waar je voor werkt.
Dus van de werkgever.
Een voorbeeld van een arbeidsmiddel is de tillift in verpleeghuizen en 
ziekenhuizen. Het gebruik van dit middel is verplicht.
En: bij een zittend beroep moeten het bureau en de stoel ergonomisch* 
verantwoord zijn.

De werkruimte
De plek waar je werkt is belangrijk.
Je bent daar een groot deel van de dag.
Een te koude of te warme ruimte is niet goed.
Een te donkere plek is niet goed.
Als je buiten werkt is het weer heel belangrijk.

Opdracht 1 
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De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers niet ziek worden.
Dat betekent: maatregelen nemen!
• een goede ventilatie (airco of ventilator of ramen)
• een goede verwarming
• voldoende licht

Kou
Werknemers die buiten werken kunnen te maken krijgen met kou.
Postbodes, tuinmannen, stratenmakers en bouwvakkers.
Een werkgever moet deze mensen beschermen.
Wat zou de werkgever kunnen doen als het heel koud is buiten?

Werk met iemand samen.
Bedenk een paar maatregelen die een werkgever kan nemen.
Het vriest hard.
De werknemers werken buiten.
Hoe zorgt hij ervoor dat ze beschermd worden tegen de kou?
Praat erover en schrijf de maatregelen hieronder op.

Praat met elkaar in de groep over maatregelen.

Zonlicht
Ook zonlicht kan gevaarlijk zijn.
Jij als werknemer kan je daartegen beschermen door:
• zo veel mogelijk in de schaduw te werken;
• kleding te dragen die je beschermt tegen de zon;
• een goede zonnebril te dragen;
• je in te smeren met een goede zonnebrandcrème.
Dat is jouw verantwoordelijkheid.

Lichamelijke belasting
In sommige beroepen moeten mensen veel staan.
Kappers, winkelpersoneel, beveiligers, keukenpersoneel, enzovoort.
De werkgever moet jou de mogelijkheid geven:
• zo nu en dan te gaan zitten;
• als je het werk zittend kan doen, je dat kan doen;
• staan en zitten af te wisselen.

Werken met een beeldscherm
Als je veel met de computer werkt, loop je risico op RSI*.
Dat betekent last hebben van je nek, schouders en armen.
Dat moet de werkgever voorkomen.
Volgens de Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat:
• beeldschermwerk na 2 uur afgewisseld wordt met ander werk

Opdracht 2 
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• werknemers die last van hun ogen krijgen, dit kunnen laten onderzoeken;
• werknemers bij zittend werk een verstelbare stoel en tafel hebben.

Brandpreventie*
De werkgever moet van alles doen om de schade van brand te beperken.
Dat betekent dat:
• er voldoende brand- en rookmelders zijn (die het doen);
• er genoeg blusapparaten zijn die elk jaar gecontroleerd worden;
• de gebruikers van de apparaten weten wat ze doen;
• vluchtroutes bekend zijn;
• er genoeg BHV’ers zijn die kunnen helpen.

Wat zijn BHV’ers?
Elk bedrijf is verplicht een aantal mensen op te leiden tot BHV’er.
BHV betekent BedrijfsHulpVerlening.
Het bedrijf huurt een opleiding in.
Het bedrijf huurt mensen in die werknemers opleiden tot 
bedrijfshulpverleners.
Zij leren te helpen bij noodgevallen op het werk. 

Beschermende kleding
Wegwerkers, bouwvakkers, stratenmakers en brandweerlieden dragen 
op hun werk beschermende kleding.
 
Voorbeelden van deze kleding zijn:
• winterkleding voor korte of langere tijd werken in de kou;
• regenkleding;
• vlamdovende of vlamvertragende kleding, bijvoorbeeld voor   
 laswerkzaamheden;
• vloeistofdichte kleding voor het werken met vloeistoffen, zoals 
 vloeibare chemicaliën*, waaronder zuren, logen en/of oplosmiddelen;
• wegwerpkleding voor werk in zeer stoffige ruimten of bij    
 werkzaamheden die veel deeltjes veroorzaken, zoals verfspuiten;
• signaalkleding voor situaties waarbij de werknemer moet opvallen  
 (bijvoorbeeld bij werken langs de weg);
• zaagbroek voor het werken met een kettingzaag, zodat de ketting  
 het been niet kan raken;
• een veiligheidshelm, vooral in de bouw.

Een veiligheidshelm is niet altijd verplicht. Veel werknemers zetten  
hem niet op wanneer de zon schijnt of omdat hij makkelijk van hun 
hoofd valt. Draag hem wel! Hij beschermt je.  
Als hij niet goed past, vraag om een passende helm.

Beschermende kleding beschermt je tegen alle vormen van gevaar.
Of ze zorgt ervoor dat je zichtbaar bent (wegwerkers).
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Het dragen van die kleding is verplicht.
De kosten zijn voor de werkgever.
Jij moet ervoor zorgen dat je de kleding schoon en heel houdt.

We hebben nu heel veel arboregels besproken.
Regels en plichten voor de werkgever.
Regels en plichten voor de werknemer.
Wanneer je werk hebt, informeer dan naar die regels.
Let op of jouw bedrijf de regels naleeft.
Doe dat zelf ook.

*Woordenlijst

arbeidsomstandighedenwet Hierin staan regels voor werkgevers  
   en werknemers voor hun werk.

welzijn De kwaliteit van je leven.
   Ben je bijvoorbeeld gezond?

arbeidsomstandigheden Voorwaarden waaronder je goed kunt  
  werken.

arbeidsmiddelen Materiaal waarmee je je werk kunt  
  doen.

ergonomisch Vriendelijk in het gebruik.

RSI  Muisarm.

brandpreventie Voorkomen dat er brand uitbreekt of  
   dat de brand zich verspreidt.

chemicaliën Stoff en die niet zomaar bestaan, maar  
   gemaakt zijn in een lab. Vaak zijn dit  
   gevaarlijke stoff en, zoals zuren, logen  
   en vloeistof voor in de accu van de  
   auto.
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