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Dit WorKit Lesboek heeft als doel om mensen te helpen bij het ontwikkelen van hun 
taalvaardigheden op het gebied van werk gerelateerde zaken, om zo hun kansen op 
de arbeidsmarkt in Nederland te vergroten. Dit Lesboek zal mensen helpen taalbarrières 
te slechten en hun kansen op het vinden van een baan vergroten. 

Dit Lesboek bevat werk gerelateerde taallessen, welke zijn onderverdeeld in 4 categorieën: 
‘Klaar voor een baan’; ‘Solliciteren’; ‘Een baan vinden’ en ‘Aan de slag’. Elke categorie is ontwikkeld 
als een taalles, met een reeks dialogen, zinnen, woorden en oefeningen. Het Lesboek kan zowel 
gebruikt worden door (vrijwillige) begeleiders bij een taaltraining voor volwassen migranten, als 
door de migranten zelf, als zelfstudie materiaal voor thuis.
De belangrijkste ‘acteurs’ in het Lesboek zijn migranten met verschillende culturele en etnische 
achtergronden. Ze worden telkens opgevoerd in verschillende situaties, bijvoorbeeld pratend 
over vacatures, het begrijpen van een functieomschrijving, het schrijven van een CV, 
een sollicitatiegesprek voerend en luisterend naar instructies op de werkplek.

Het Lesboek is onderdeel van het hoofdproduct van het WorKit project: de Werk- en taalkit 
voor migranten, welke is ontwikkeld door partners uit 5 Europese landen (Bulgarije, Italië, 
Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). De Werk- en taalkit voor migranten bevat 
ook een ‘Zinnenwaaier’ en een ‘WorKit Route.’ De Zinnenwaaier bevat zinnen uit elke categorie, 
is vertaald naar 10 talen, en kan naast het Lesboek worden gebruikt. De WorKit Route voorziet 
in informatie over situaties met betrekking tot werk en werkgelegenheid in elk partnerland. 
Denk aan informatie over uitzendbureaus, beschikbaarheid van taalcursussen, zoeken naar 
vacatures, solliciteren, kennismaken met arbeidswetgeving, arbeidsvoorwaarden, etc.

Op de website van het project www.workit-project.eu staat ook een Online Interactive Tool, 
met audio en videomateriaal en een link naar de mobiele App. Dit kan allemaal naast het Lesboek 
worden gebruikt als aanvullend zelfstudie materiaal.

Hoofdstuk 1: 
 Klaar voor een baan 4
 
Hoofdstuk 2: 
Solliciteren 12

Hoofdstuk 3:
Een baan vinden 22

Hoofdstuk 4:
 Aan de slag 30
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Youssef is een nieuwkomer. Hij wil meer te weten komen over de arbeidsmarkt en praat daar met 
een vriend over.

Ik heb hulp nodig bij het vinden van een baan. Welke 
documenten heb ik nodig?

Ja, die heb ik.

Nee, hoe kom ik aan een 
werkvergunning?

Ok, dank je. En waar kan ik naar een baan zoeken?

Ik zoek een betaalde baan en ik werk bij voorkeur 
overdag, omdat ik ’s avonds taalles volg.
In mijn land van herkomst was ik ingenieur, maar ik 
heb ook ervaring als bouwvakker en ben bovendien 
communicatief en technisch vaardig. 

Heb je een verblijfsvergunning?

En heb je een werkvergunning?

Veel succes! Ik laat het je weten als ik iets hoor.

Je moet een aanvraag indienen. Ga naar 
dit bureau en daar vertellen ze welke 
documenten je nodig hebt.

Je kunt naar het uitzendbureau gaan en vragen 
naar vacatures.  
Je kunt ook op het internet naar werk zoeken, 
of vrienden en familie om hulp vragen.
Wat voor werk zoek je?

Hoofdstuk 1: 
Klaar voor een baan

Dialoog
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Dialoog

Ivan is op zoek naar een baan. Hij gaat naar het uitzendbureau om zich in te schrijven.

Goedemorgen, kan ik u helpen?
Mag ik werken?

Mag ik werken als asielzoeker? 

Kunt u mij helpen bij het 
vinden van werk?

Weet u waar ik kan zoeken naar 
een baan?

Heb ik de juiste documenten 
om te mogen werken? 

Heb je een werkvergunning?

Heel goed! En heb je werkervaring?

Wat zoek je - full time of part time werk, 
een stageplek, vrijwilligerswerk?

Hallo! Ik hoop van wel. Ik heet Ivan en ik 
zoek een baan.

Ik zoek een betaalde baan.

Ik heb een werkvergunning 
nodig.

Ik ben een timmerman.

Ik wil taallessen volgen.

Ik moet mijn spreekvaardigheden 
verbeteren.

Ja, en ik heb ook taallessen gevolgd.

Dank je!

Ja, ik ben gediplomeerd elektricien. 
Ik had vroeger mijn eigen zaak.

Ik zoek een betaalde full time baan en ik 
kan direct beginnen.

7

Eerst moet je je 
inschrijven bij het 
uitzendbureau. Hier 
heb je een lijst met 
benodigde documenten.

6

Zinnen
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Lasser
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Kok
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Kunst
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IT

aviation network

Luchtvaart
aviation network

Netwerk

Baan
Werk
Werkgelegenheid
Werkloosheid
Werknemer
Arbeider
Personeel
Ploeg
Team
Werknemer
Baas
Chef

Kantoormedewerker
Bouwvakker
Verkoper
Verkoopster
Ober
Serveerster
Kamermeisje
Chefkok

Onderwijs
Schoolonderwijs
Hoger onderwijs
Beroepsonderwijs- en 
training
Niet-formeel onderwijs
Training/cursus

Netwerk
Familie
Vrienden
Adviseur
Hulp

Algemenen sectoren:
- werken met je handen
- werken met je hoofd
- werken met mensen
- buiten werken
- binnen werken
- IT/werken met de computer

Speciefieke sectoren:
Administratie
Reclame/PR
Agrarische sector
Architectuur, bouw
Kunst, entertainment
Automotive/autotechniek
Luchtvaart
Bankwezen
Schoonheidsverzorging & SPA

Leerling
Stagiair
Trainer
Full time baan
Part time baan
Flexibele werktijden
Werktijden
Dienst(en)
Beroep
Carriere
Educatie/opleiding
Training/cursus

Kok
Keukenmedewerker
Schoonmaker
Gezondheidszorgprofessional
Hulpverlener
Zuster
Chauffeur
Elektricien

Kwalificatie
Voorselectie
Bachelorgraad
Mastergraad
Diploma
Certificaat
Erkenning van kwalificaties

Professionals
Persoonlijke contacten
Sociale contacten
Sociaal netwerk
Vrijwilligersorganisaties

Zakelijke dienstverlening/adviesdiensten
Schoonmaak, huishoudelijke diensten
Design, ontwerp, video & animatie
Educatie en training
Vertalingen & tolken
Energie en waterbedrijf
Gezondheidszorg & Farmacie
Hotellerie
IT-hardware ontwerp/onderhoud
IT-software ontwerp/onderhoud
Installatie-, onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden
Verzekeringen
Juridische diensten
Logistiek
Scheepvaart
Marketing

Arbeidsovereenkomst
Arbeidsbureau/UWV
Uitzendbureau
Wervingsbureau
Asielstatus
Werkvergunning
Verblijfsvergunning 
Vacature
Zelfstandig ondernemer
Freelancer
Eigen bedrijf
Vakbond

Ingenieur
Metselaar
Timmerman
Kapper
Loodgieter
Docent
Monteur
Ontwerper

Cursus
Business cursus
Online cursus
Taalles
Taalvaardigheden
Luistervaardigheden
Leesvaardigheden

Banenmarkt
Internet
Onderzoek
Aanbieding
Vaardigheden

Media
Productie - elektrotechniek, 
machinebouw
Productie - levensmiddelen 
en dranken
Productie - farmacie
Productie - textiel en kleding
Productie - chemische 
en olie-industrie
Productie - metallurgie 
en mijnbouw
Horeca
Detailhandel
Dienstverleningssector
Sport
Telecommunicatie 
Toerisme

Collectieve 
arbeidsovereenkomsten 
(cao)
Arbeidsmarkt
Geld
Salaris
Loon
Promotie
Vrijwilliger
Vrijwilligerswerk

IT/computer specialist
Journalist
Fabrieksmedewerker
Nanny/kinderoppas
Medewerker kinderopvang
Lasser

Spreekvaardigheden
Schrijfvaardigheden
Sociale vaardigheden
Comminicatievaardigheden
Technische vaardigheden
Computervaardigheden

Eigenschappen
Ondersteuning
Advies
Bedrijf
Samenwerking

BASIS WOORDENSCHAT BEROEPEN

EDUCATIE EN TRAINING

NETWERK OPBOUWEN

SECTOREN



Ivan is op zoek naar een baan. Hij gaat naar het uitzendbureau om zich in te schrijven.

Medewerker: Goedemorgen, kan ik u helpen?

Ivan:  Hallo! Ik hoop van wel. Ik heet Ivan en ik zoek een         .

Medewerker: Heb je een    ?

Ivan:  Ja, en ik heb ook taallessen gevolgd.

Medewerker: Heel goed! En heb je    ?

Ivan:  Ja, ik ben gediplomeerd       . Ik had vroeger mijn eigen zaak.

Medewerker: Wat zoek je - fulltime of parttime werk, een    , vrijwilligerswerk?

Ivan:  Ik zoek een betaalde fulltimebaan en ik kan direct beginnen.

Medewerker: Eerst moet je je inschrijven bij het    . Hier heb je een lijst met 

  benodigde documenten.

Ivan:      !
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OEFENING 1
Oefeningen OefeningenPlaats het juiste beroep onder het plaatje:

serveerster 

timmerman

kok 

kantoormedewerker

elektricien

bouwvakker

kapster

chauffeur

docente

kinderoppas

OEFENING 2

Maak de zinnen af met de woorden in het rechter rijtje:

1. Ik heb een werkvergunning   .

2. Ik heb een                  naar nachtdiensten.

3. Ik    een betaalde baan.

4.      is het arbeidsbureau?

5. Ik heb een    .

6. Ik was        een loodgieter.

7. Ik ben een    .

8. Ik heb een     school diploma.

9. Ik wil taallessen    .

10. Ik moet mijn    verbeteren.

volgen

verblijfsvergunning

vroeger

voorkeur

spreekvaardigheden

kok

waar

middelbare

nodig

zoek

OEFENING 3

Luister twee keer naar het gesprek en geef dan een antwoord ‘Waar’ of ‘Niet waar’: 
Youssef is een nieuwkomer. Hij wil meer te weten komen over de arbeidsmarkt en praat daar met een vriend over.

Youssef: Ik heb hulp nodig bij het vinden van een baan. Welke documenten heb ik nodig?
Kemal: Heb je een verblijfsvergunning?
Youssef:  Ja, die heb ik.
Kemal: En heb je een werkvergunning?
Youssef: Nee, hoe kom ik aan een werkvergunning?
Kemal: Je moet een aanvraag indienen. Ga naar dit bureau en daar vertellen ze welke documenten je nodig hebt.
Youssef: Ok, dank je. En waar kan ik naar een baan zoeken?
Kemal: Je kunt naar het uitzendbureau gaan en vragen naar vacatures. Je kunt ook op het internet naar werk zoeken, of vrienden 
 en familie om hulp vragen. Wat voor werk zoek je?
Youssef: Ik zoek een betaalde baan en ik werk bij voorkeur overdag, omdat ik ’s avonds taalles volg. In mijn land van herkomst was 
 ik ingenieur, maar ik heb ook ervaring als bouwvakker en ben bovendien communicatief en technisch vaardig.
Kemal: Veel succes! Ik laat het je weten als ik iets hoor.

1. Youssef heeft al een werkvergunning.

2. Kemal zegt dat je vacatures kan vinden bij een uitzendbureau.

3. Youssef zoekt een onbetaalde baan.

4. Youssef was vroeger docent.

5. Kemal zegt dat hij veel vrienden heeft die kunnen helpen.

6. Youssef heeft ervaring als bouwvakker.

Waar Niet waar

OEFENING 4

Luister naar het gesprek en maak de zinnen af met de woorden onderaan:

dank je

werkervaring

uitzendbureau

stageplek

werkvergunning

baan

elektricien
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Ling heeft haar taalcursus afgerond en gaat op zoek naar een baan. In haar thuisland werkte 
ze als zuster. Ling is bij het uitzendbureau en praat met een medewerker.

Hoe kan ik solliciteren naar een baan?

Ik was zuster.

Dat heb ik al.

Dank je!

Je moet een sollicitatieformulier invullen. 
Ook moet je een CV en een sollicitatiebrief 
schrijven. 
Je kunt dit allemaal indienen bij het uitzendbureau, 
bij een online banensite of via email. 
Wat voor werk zou je willen doen?

Je diploma’s en certificaten moeten dan vertaald 
worden en je hebt een officiële erkenning van je 
kwalificaties nodig.

Prima, maak dan je CV en sollicitatiebrief en 
dan kun je een sollicitatieformulier invullen.

Hoofdstuk 2: 
Solliciteren

Dialoog
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Abby is al een paar maanden op zoek naar een stageplek. Ze leest de volgende functieomschrijving van 
een vacature in de krant.

Abby schrijft een e-mail om op de baan te solliciteren.

1514

Ling moet eerst leren hoe je een CV maakt en praat daarover met haar vriendin Aisha.

Aisha, kun je mij helpen bij het schrijven 
van mijn CV?

Ok, dat is makkelijk. En verder?

Ik heb een medische opleiding en heb gewerkt als zuster. 
Ik heb in mijn geboorteland van 2008 tot 2012 in een 
ziekenhuis gewerkt. 
Ik heb ook ervaring als kinderjuf en verzorgende.

Ik ben goed met taal, en heb goede communicatieve 
en organisatorische vaardigheden. Mijn hobby’s zijn 
lezen, muziek luisteren en koken.

Natuurlijk kan ik je helpen! Je moet beginnen met je 
persoonlijke gegevens: naam, adres, nationaliteit, 
burgerlijke staat enzovoort.

Je moet vertellen over je opleiding en werkervaring.

Perfect! Het is belangrijk om je CV aan te passen aan 
het werk waarnaar je solliciteert. 
Vermeld de vaardigheden en competenties die relevant 
zijn voor die baan en vertel iets over je hobby’s 
en interesses. 
Laat het beste van jezelf zien, zonder te liegen!

Dialoog

Als je klaar bent met het schrijven 
van je CV is het belangrijk om deze 
nog goed te controleren op spelfouten! 
Ik kan dat voor je doen als je zover bent.

Heel erg bedankt, Aisha!

Een internationaal bedrijf is op zoek naar een jonge, slimme en energieke 
stagiair(e) voor een betaalde parttime stageplek.
We bieden een functie aan als administratief assistent.
De geschikte kandidaat zal onder toezicht van een leidinggevende werken en 
moet meteen kunnen beginnen.
Wij bieden een aantrekkelijk vergoedingspakket aan, inclusief een bruto salaris 
van xxx euro, bonussen, jaarlijkse vakantie, etc.

Verantwoordelijkheden:
Telefoon opnemen en doorverbinden.
Het plannen van afspraken en bijeenkomsten.
Het beantwoorden van e-mails.
Bestellen van kantoorbenodigdheden.
Het verrichten van algemene kantoorwerkzaamheden.
Helpen bij dagelijkse werkzaamheden.
Hulp bieden aan bezoekers.

Eisen:
Kennis hebben van de gang van zaken op kantoor.
Uitstekende vaardigheden in tijdmanagement.
Oog voor detail en oplossingsgericht kunnen werken.
Uitstekende communicatie- en organisatievaardigheden 
In teamverband kunnen werken.
Uitstekende beheersing van de Engelse taal.
Relevante opleidingen en diploma’s zijn een pré.

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Abby S.
Ik heb uw vacature voor een stageplek in de krant gelezen en wil hier 
graag op solliciteren.
Hierbij stuur ik u mijn CV en sollicitatiebrief.

Indien u nog vragen heeft verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Zinnen

Zinnen
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Zinnen
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Ik wil een baan vinden.

Waar kan ik naar een baan 
zoeken?

Hoe kan ik op een baan 
solliciteren?

U moet solliciteren.

We zijn op zoek naar administratief personeel.

Je moet als onderdeel van een team kunnen werken. 

Je hebt goede beheersing van de Engelse taal nodig.

Jouw verantwoordelijkheden zullen zijn: werken met klanten.

We kunnen je een proefperiode van een maand geven.

U kunt naar vacatures zoeken bij een 
uitzendbureau.

U moet een CV opstellen. 
U moet een sollicitatiebrief 
schrijven.

Zinnen
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Diploma

Instituut/stichting
Uitzendbureau
UWV/Arbeidsbureau
Wervingsbureau
Loopbaanadvies
Informatie over banen
Krant
Vacaturesites
Aankondiging/mededeling

Functiebeschrijving  
Bedrijf
Functie
Manager
Leidinggevende
Teamleider
Specialist
Deskundige
Administratief personeel
Werknemer

Curriculum Vitae
Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens
Voor- en achternaam
Adres
Nationaliteit
Geboortedatum
Geslacht
Man
Vrouw
Werkervaring

Nettoloon
Brutoloon
Inkomen
Vergoeding
Uitkeringen
Belasting
Pensioenplan
Minimum loon
Dagtarief

Vacature advertentie
Vacature
Carrieredagen
Beschikbare functie
Functieomschrijving/
vacatureomschrijving
Financiele informatie
Inschrijving

Taakomschrijving
Verantwoordelijkheden
Taken
Sollicitant
Werkwijze
Product
Administratie
Diensten
Productie
Eisen

Beroep
Werkpositie
Hoofdtaken
Verantwoordelijkheden
Werkgever
Sector
Branche
Opleiding
Training
Kwalificatie
Graad/diploma

Uurtarief
Loonstrook
Loonlijst
Geld
Loon/salaris
Bonus
Overwerk
Ziektekostenverzekering
Sociale zekerheid

Document
Vertaling
Legalisatie
Curriculum Vitae/CV
Sollicitatiebrief
Referenties
Sollicitatie
Sollicitatie formulier

Ervaring
Relevante opleiding
Rijbewijs
Beroepslicentie
Geldig
Verlopen
Communicatie-
vaardigheden
Taalvaardigheid
Niveau

Diploma
Certificaat
Beroepsvaardigheden 
Onderwijsinstelling
Persoonlijke vaardigheden 
Taal
Moedertaal
Taalvaardigheden
Communicatievaardigheden
Organisatorische 
vaardigheden

Inkomstenbelasting
Pensioen
Jaarlijkse vakantie
Ziekteverlof/
ziekteverzuim
Zwangerschapsverlof
Onkostenvergoeding
Pensioenplan
Werkloosheidsuitkering

E-mail
Oriëntatie/richting
Begeleiding
Registreren/inschrijven
Solliciteren
Indienen
Informeren

Goede beheersing
Deadline
Teamwork
Probleem oplossen
Kritisch denken
Professional
Mogelijkheden
Werkomgeving

Specifieke 
beroepsvaardigheden
Computervaardigheden
Rijbewijs
Hobby’s
Interesses
Contactgegevens
Stage
Vrijwilligerswerk
Lidmaatschap
Andere activiteiten

Bankrekening
Creditcard
Pinpas
Waardebon
Factuur
BTW

HOE EN WAAR KAN JE SOLLICITEREN FUNCTIEBESCHRIJVING BEGRIJPEN 

CV OPSTELLEN

KENNIS OVER FINANCIËN

date of birth mother language
newspaper

date of birth mother language
newspaper

Geboortedatum Moedertaal
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OEFENING 1
Oefeningen Vul de ontbrekende letter in bij de woorden hieronder:

Kr      nt

Funct      eom      chrijving

Sollicit      tieformuli      r

     itzendbu      eau

Va      ature

Ins      hri      ving

Nat      ona      iteit

Opl      iding

Taal      aardigh      den

W      rk      rvaring

     erk      ever

Dip      oma

1. U moet een sollicitatieformulier           .

2. Ik heb         als electricien.

3. Je moet    .

4. Ik heb goede           .

5. U moet een    schrijven.

6. Het    is inclusief belasting.

7. Heeft u        openstaan?

8. We kunnen je een   van een maand geven.

OEFENING 2

Maak de zinnen af met de woorden in het rechter rijtje:

vacatures

werkervaring 

proefperiode

communicatieve vaardigheden

sollicitatiebrief 

invullen

brutoloon

in een team kunnen werken

Abby is al een paar maanden op zoek naar een stageplek. Ze leest de volgende functieomschrijving van een vacature 
in de krant.

Een internationaal bedrijf is op zoek naar een jonge, slimme en energieke stagiair(e) voor een betaalde parttime 
stageplek. We bieden een functie aan als administratief assistent. De geschikte kandidaat zal onder toezicht van een 
leidinggevende werken en moet meteen kunnen beginnen. Wij bieden een aantrekkelijk vergoedingspakket aan, inclusief 
een bruto salaris van xxx euro, bonussen, jaarlijkse vakantie, etc.

Verantwoordelijkheden:
Telefoon opnemen en doorverbinden.
Het plannen van afspraken en bijeenkomsten.
Het beantwoorden van e-mails.
Bestellen van kantoorbenodigdheden.
Het verrichten van algemene kantoorwerkzaamheden.
Helpen bij dagelijkse werkzaamheden.
Hulp bieden aan bezoekers.

Eisen:
Kennis hebben van de gang van zaken op kantoor.
Uitstekende vaardigheden in tijdmanagement.
Oog voor detail en oplossingsgericht kunnen werken.
Uitstekende communicatie- en organisatievaardigheden 
In teamverband kunnen werken.
Uitstekende beheersing van de Engelse taal.
Relevante opleidingen en diploma’s zijn een pré.

OEFENING 3

OEFENING 4

Oefeningen Lees onderstaande tekst en geef antwoord op de vragen:

Schrijf je eigen CV en vermeld jouw persoonsgegevens, opleiding, werkervaring, taalvaardigheden, 
andere vaardigheden en bekwaamheden, interesses, etc.

1. Waar is het bedrijf naar op zoek?

2. Wat voor functie bieden ze aan?

3. Wat is de startdatum?

4. Wat moet de geschikte kandidaat kunnen?

5. Welke vaardigheden zijn nodig voor de functie? 
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research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Marcos heeft een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek gekregen. Hij praat erover met zijn broer, Ricardo.

Hoi Ricardo! Ik heb eindelijk een 
sollicitatiegesprek!

Het bouwbedrijf waar jij me mee geholpen hebt 
met solliciteren.

Dat zou me erg helpen. Wat kan ik doen voordat 
ik mijn afspraak heb?

Maar ik spreek de taal niet goed!

Dat is waar. Hopelijk geven ze me een proefcontract.

Super! Welk bedrijf heeft je uitgenodigd 
voor een gesprek?

Perfect! Ik heb twee jaar voor hen gewerkt. Ik kan je 
helpen met voorbereiden.

Veel succes!

Je spreekt het goed genoeg om jezelf te presenteren. 
En je kunt ze vertellen dat je momenteel taalles volgt. 
Het wordt dus alleen maar beter. 

Doe eerst wat onderzoek naar het bedrijf en wie er 
werken. Vergaar ook informatie over hun werkveld. 
Daarna moet je je voorbereiden op alle mogelijke 
vragen die ze jou kunnen stellen, en daar antwoorden 
op verzinnen die jou recht doen. 
En niet onbelangrijk, kleed je netjes aan, kom ruim op 
tijd en wees op alle vragen voorbereid.

Hoofdstuk 3: 
Een baan vinden

Dialoog

2322



Rokia heeft een sollicitatiegesprek met de manager van een drukkerij. Ze is nerveus omdat ze de 
taal niet goed spreekt.

Goedemorgen, mijnheer. Ik ben Rokia.

Ik sta geregistreerd bij het uitzendbureau en zij informeerden mij 
over deze vacature. 

Goedemorgen, Rokia. Neem plaats. Vertel me eerst hoe je over 
deze functie hebt gehoord.

Dialoog

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

24

Ik heb eerder in deze sector gewerkt en wil mij professioneel verder ontwikkelen. 
In mijn geboorteland werkte ik voor mijzelf en had ik een kleine drukkerij. 
Bovendien weet ik dat jullie personeel van over heel de wereld hebben. Ik vind 
die culturele diversiteit leuk.

Ik ben verantwoordelijk, hardwerkend, creatief, betrouwbaar en flexibel. Ook ben ik 
leergierig. Ik ken de sector goed en werk goed samen in teamverband. Mijn grootste 
zwakte is dat ik de taal nog steeds niet goed spreek. Ook heb ik in Nederland 
nog geen werkervaring. Maar ik volg taallessen, zodat mijn eerste zwakte snel 
overwonnen wordt. 
Voor die tweede heb ik uw hulp nodig…

Heel goed. En waarom zou je voor ons bedrijf willen werken?

Vertel me eens iets over jezelf. Wat zijn je sterke en zwakke punten?

Dat zullen we zien aan het einde van dit gesprek. Vertel eens, hoe goed werk 
je onder druk? We hebben hier vaak te maken met deadlines…

Je houding bevalt me. Ik denk dat ik bereid ben om 
je een kans te geven. Heb je ook vragen voor mij?

Misschien heb je toch niet zoveel moeite met 
de taal.

Daar ben ik aan gewend. Als zelfstandige moest ik 
vaak overwerken om deadlines te kunnen halen. 
Ik ben bekend met het begrip ‘zo snel mogelijk’.

Ja. Kunt u me iets vertellen over de mensen waarmee 
ik samen zou werken? Wat voor contract biedt u - 
tijdelijk of vast? Wat is het salaris? Uit hoeveel uren 
bestaat de werkweek?  Wanneer kan ik beginnen? 
Heeft u ook een pensioenplan?

Wat zijn je sterke kanten?

Wat zijn je zwakke kanten?

We kunnen je een tijdelijk contract geven. 
De proefperiode is drie maanden. 
De startdatum is 1 maart.

Ik ben verantwoordelijk, hardwerkend, gemotiveerd.

Ik spreek de taal niet goed.

Ik heb in dit land geen ervaring. 

Zinnen

25



Woorden Woorden research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Onderzoek

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Overeenkomst

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Werkuren

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Overeenkomen
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Bedrijf
Personeelszaken
Interviewer/gespreksleider
Functieomschrijving
Sollicitatiebrief
Portfolio
Vraag
Antwoord
Onderzoek
Informatie
Bedrijfsstructuur

Arbeidscontract
Overeenkomst
Tijdelijk/seizoens/
vast contract
Bedrijf
Werknemer
Duur van de overeenkomst 
Startdatum
Einddatum

Receptie
Afspraak
Kantoor
Vervoer
Werkaanbod
Optioneel
Krachten
Verantwoordelijk
Flexibel
Efficient
Hardwerkend

Inhoud van de overeenkomst
Rechten en plichten
Taken
Verantwoordelijkheden
Proefperiode
Werkuren
Werkweek
Opzegtermijn

Bekwaam
Stipt/punctueel
Soepel/meegaand
Gemotiveerd
Creatief
Betrouwbaar
Ervaring
Vakbekwaamheid
Ontwikkeling
Computervaardigheden
Technische opleiding

Vergoeding
Nettoloon
Brutoloon
Beëindiging
Algemene voorwaarden
Wijziging
Technische specificaties
Bijlage

Branchekennis
Taalvaardigheden
Comminicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Probleemoplossend vermogen
Persoonlijke vaardigheden
Zwaktes
Gebrek aan vaardigheden
Gebrek aan ervaring

Artikel
Clausule
Ondertekenen
In dienst nemen
Onderhandelen
Overeenkomen
Afwijzen
Afslaan

SOLLICITATIEGESPREK

ARBEIDSCONTRACT

researchworking week

Werkweek
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OEFENING 1

OEFENING 2

Oefeningen Vind 9 woorden die een persoon beschrijven, je kan horizontaal en verticaal zoeken.

Koppel de vragen met de antwoorden. Geef daarna antwoorden over jezelf. Werk in paren.

1. Wat zijn je sterke punten?

2. Wat zijn je zwakke punten?

3. Waarom zou je voor ons bedrijf willen werken?

4. Hoe hoorde je van deze baan?

5. Wat voor opleiding heb je?

6. Uit hoeveel uren bestaat de werkweek?

7. Hoeveel dagen verlof heb ik?

8. Wat is de startdatum?

9. Wat voor contract kan uw bedrijf mij bieden?

10. Wat is het brutosalaris?

C O M R A V I P S E H

D I H L I A B L E C A

B E T R O U W B A A R

G E M O T I V E E R D

E A R O L F V Y G A W

S T I P T R U S M G E

O P U N C T U E E L R

E C R E A T I E F V K

P B D Y G B C E U E E

E F L E X I B E L M N

L A Z B E K W A A M D

1 juni.

20 dagen.

Een tijdelijk contract met een proefperiode.

700 euro per maand.

Ik wil meer ervaring opdoen.

Via een vriend.

Ik ben verantwoordelijk en hardwerkend.

Ik heb een diploma beroepsonderwijs.

40 uur.

Ik spreek de taal niet goed.

Marcos heeft een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek gekregen. Hij praat erover met zijn broer, Ricardo.

Marcos:  Hoi Ricardo! Ik heb eindelijk een sollicitatiegesprek!
Ricardo:  Super! Welk bedrijf heeft je uitgenodigd voor een gesprek?
Marcos: Het bouwbedrijf waar jij me mee geholpen hebt met solliciteren.
Ricardo: Perfect! Ik heb twee jaar voor hen gewerkt. Ik kan je helpen met voorbereiden.
Marcos: Dat zou me erg helpen. Wat kan ik doen voordat ik mijn afspraak heb?
Ricardo: Doe eerst wat onderzoek naar het bedrijf en wie er werken. Vergaar ook informatie over hun werkveld.
 Daarna moet je je voorbereiden op alle mogelijke vragen die ze jou kunnen stellen, en daar antwoorden 
 op verzinnen die jou recht doen.
 En niet onbelangrijk, kleed je netjes aan, kom ruim op tijd en wees op alle vragen voorbereid.
Marcos: Maar ik spreek de taal niet goed!
Ricardo Je spreekt het goed genoeg om jezelf te presenteren. En je kunt ze vertellen dat je momenteel taalles 
 volgt. Het wordt dus alleen maar beter.
Marcos: Dat is waar. Hopelijk geven ze me een proefcontract.
Ricardo: Veel succes!

OEFENING 3

OEFENING 4

Oefeningen Luister twee keer naar het gesprek en geef dan een antwoord ‘Waar’ of ‘Niet waar’:

Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij een horecabedrijf.
Ga in tweetallen oefenen en improviseer hierbij een sollicitatiegesprek. Een van jullie is de interviewer, 
die verzint een verhaal over het bedrijf, de functie, de functie-eisen, enz. De ander is de sollicitant, die 
moet zichzelf presenteren, een beschrijving maken van relevante opleiding en werkervaring en de 
interviewer een aantal vragen stellen.

1. Marcos heeft een sollicitatiegesprek bij een bouwbedrijf.

2. Ricardo gaat hem helpen met het voorbereiden.

3. Ricardo gaat Marcos informatie geven over de activiteiten en de structuur 

 van het bedrijf.

4. Marcos spreekt helemaal geen Nederlands.

5. Ricardo zegt dat Marcos niet te laat op het gesprek moet komen en zich netjes 
 moet kleden.

6. Marcos gaat volgende maand een taalcursus volgen.

7. Marcos hoopt dat ze een stageplek kunnen bieden.

Waar Niet waar
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�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

Youssef heeft een baan gevonden als algemeen medewerker in een kledingzaak en het is zijn 
eerste werkdag. Hij praat met een collega.

Goedemorgen! Ik ben Youssef. Ik begin vandaag 
met werken.

Het gaat goed, dank je!

Ja, ik heb hulp nodig. Ik zou graag met de 
manager spreken om hem te vragen wat mijn 
taken en verantwoordelijkheden zijn voor vandaag.

Ok, dank je!

Hallo Youssef! Hoe gaat het vandaag?

Heb je hulp nodig?

Dat hoeft niet. Ik ben je opzichter.
Kom met mij mee naar de vergaderkamer. 
Hier ontmoet je je collega’s en zal ik alles uitleggen. 
Voor nu moet je weten dat de toiletten hier links 
zijn, personeel korting krijgt in de kantine en dat 
de lunchpauze 45 minuten duurt.

Hoofdstuk 4: 
Aan de slag

Dialoog



�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

Zinnen
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Dialoog

Youssef en zijn collega’s zijn in de vergaderruimte en krijgen instructies van hun leidinggevende.

Het spijt me, kunt u iets langzamer praten. Ik spreek 
de taal nog niet zo goed en begrijp niet alles.

Wat is de deadline?

Geen probleem!

Gevaar!

Natte vloer!

Neem de trap!

Ontvlambaar!

Verboden 
toegang!

Nooduitgang Verzamelpunt

Niet roken!

Hoogspanning!

Goedemorgen, iedereen! Vandaag hebben we een grote 
levering. We moeten het werk plannen. Jullie wachten de 
chauffeur op, tekenen voor de levering en dragen zorg voor 
de documenten. Check de rekening en het levernummer. 
Jullie bereiden het magazijn voor op de pakketten.

Ja natuurlijk!
Jij tilt de dozen en helpt hem. Jij voert de werklieden aan. 
Als er problemen zijn kom je naar mij. Ik houd alles in de gaten 
en controleer de kwaliteit van het werk. De kwaliteitscontrole 
is mijn verantwoordelijkheid. 

Het werk moet vandaag af!

Dank jullie voor de aandacht! 
Een fijne dag gewenst!

32



Woorden

�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

Telefoon

�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

discount on time �realarm
Toiletten

Korting

3534

Woorden

�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

Schoonmaken

�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

Schrijven

discount on time �realarm

Brandalarm

discount on time �realarm

Op tijd

Werk
Kantoor
Werkvloer
Werkplek
Productiebedrijf
Fabriek
Magazijn/Winkel
Warenhuis
Instelling
Apparatuur
Machine
Computer
Telefoon
Kantoorartikelen
Document
Product
Productieproces
Materiaal

Brand
Brandweerman
Brandalarm
Rookalarm
Uitgang
Nooduitgang
Trap
Brandblusser
Rook

Organiseren
Coördineren/aanvoeren
Leiden
Assisteren
Uitvoeren
Ondernemen
Rapporteren/melden
Voorbereiden
Werken
Leveren
Schrijven
Organiseren
(Be)antwoorden

Inventaris
Werknemer
Manager
Leidinggevende
Collega
Team
Baas
Secretaresse
Cliënt
Klant
Chauffeur
Koerier
Deadline
Factuur
Offerte
Project
Opdracht
Taak

Deur
Verzamelpunt
Gevaar/risico
Letsel/schade
Ongeluk
Eerste hulp
Voorzorgsmaatregel
Veiligheid
Veiligheidsmaatregelen

Ophalen
Maken
(Op)dienen
Bestellen
Bestelling opnemen
Schoonmaken/opruimen
Wassen
Zorgen voor
Toezien/toezicht houden/
in de gaten houden
Bieden
Leveren
Behouden

Verantwoordelijkheid
Aandacht
Informatie
Probleem
Oplossing
Vergadering/overleg
Conferentie
Vergaderruimte
Conferentiezaal
Kwaliteitscontrole
Kwaliteitseisen
Inspectie
Tijdschema
Afspraak
Cocktailparty/borrel
Kantine
Parkeergarage
Lift

Helm
Waarschuwing
Verbod
Instructie
Gevaar/risico
Gezondheid
Gezondheidszorg
Inspectie
Lawaai

Ondersteunen
Controleren
Produceren
Installeren
Ontwikkelen
Bouwen
Monteren
Vervangen
Bewerken
Plannen
Afmaken
Proberen
Herstellen

Toiletten
Kleedkamer
Klacht
Korting
Levering
Leveringsdatum
Spoor
Budget
Kosten/uitgaven
Op tijd
Te laat
Dienst
Lunchpauze
Pauze
Lijnmanager
Overwerk

Bescherming
Ventilatie
Statische elektriciteit
Preventief
Preventie
Verordening
Veiligheidsvoorschriften
Defibrillator
Shock

Vervaardigen
Testen
Repareren
Rijden
Bewegen
Evalueren
(Onder)tekenen
Checken
Verifiëren
Verantwoorden
Verbeteren

OP DE WERKVLOER

GEZOND EN VEILIG OP HET WERK

ACTIVITEITEN OP DE WERKPLAATS
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OEFENING 1

OEFENING 2

Oefeningen Koppel de acties met het juiste woord:

Zet de letters in de goede orde om woorden te maken die betrekking hebben tot veiligheid op het werk. 
Volg de uitleg:

Plannen

Coördineren

Repareren

Ondertekenen

Opruimen

Uitvoeren

Melden

Opnemen

Assisteren

Wassen

MHEL

ENTI NEORK   

AUNDNOITGGO

AEAVRG

HNGOPNSOIANG

EBEROVDN OGNEAGT 

APS PO 

TENAT LOVRE

ADBALNARMR

ARPT

telefoon

baas

project

handen

contract

werkplek

taak

werk

machine

probleem

Je draagt dit op een bouwplaats.

Dit is verboden op openbare plekken.

Je gebruikt het in geval van nood.

Dit waarschuwt je dat het niet veilig is.

Deze stroom kan gevaarlijk zijn.

Verboden om door die deur te gaan.

Je moet voorzichtig zijn.

Je zou kunnen uitglijden en vallen.

Het gaat af in geval van brand.

Je moet het gebruiken in geval van brand.

OEFENING 3

OEFENING 4

Oefeningen Luister twee keer naar het gesprek en maak de zinnen af met de woorden onderaan:

Kies een beroep en bedenk een functieomschrijving van de taken en de acties die nodig zijn om 
je dagelijkse activiteiten uit te voeren.

deadline 

check 

begrijp 

plannen 

verantwoordelijkheid 

problemen

controleer 

aandacht 

tekenen

Youssef en zijn collega’s zijn in de vergaderruimte en krijgen instructies van hun leidinggevende.

Leidinggevende: Goedemorgen, iedereen! Vandaag hebben we een grote levering. 

  We moeten het werk    .

  Jullie wachten de chauffeur op,    voor de levering en dragen 

  zorg voor de documenten.                    de rekening en het levernummer.

  Jullie bereiden het magazijn voor op de pakketten.

Youssef:   Het spijt me, kunt u iets langzamer praten. Ik spreek de taal nog niet zo goed 

  en    niet alles.

Leidinggevende: Ja natuurlijk! Jij tilt de dozen en helpt hem. Jij voert de werklieden aan. 

  Als er          zijn kom je naar mij.

  Ik houd alles in de gaten en       de kwaliteit van het werk. 

  De kwaliteitscontrole is mijn          .

Youssef:  Wat is de            ? 

Leidinggevende: Het werk moet vandaag af!

Youssef:  Geen probleem! 

Leidinggevende: Dank jullie voor de             ! 

  Een fijne dag gewenst!
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