Thema Op zoek naar werk.

Lesbrief 10. Het sollicitatiegesprek
Afspraken maken
Inleiding
Maria heeft een sollicitatiegesprek met de manager. Deze les gaat over het
tweede deel van het gesprek. Maria en de manager maken afspraken.

Wat leert u in deze les?




Afspraken maken over bijvoorbeeld werkdagen.
Begrijpen wat je moet doen.
Antwoorden op vragen.

Veel succes!

Deze lesbrief is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DMO Amsterdam

HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek. Het sollicitatiegesprek. Deel 1.
Het is donderdagmorgen. Maria heeft een sollicitatiegesprek met Ghalid, de
manager, in kledingzaak Cactus. Krijgt Maria de baan?
Ghalid

Nou, ik denk dat het goed is. Ik bedoel: je kan komen werken bij Cactus.

Maria

Mooi! Leuk!

Ghalid

Enne.. je gaat dus vier dagen werken. Laten we afspreken: je gaat
werken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Koopavond en het
weekend is zeker moeilijk met je kind?

Maria

Ja. Enne… hoeveel ga ik precies verdienen?

Ghalid

Ik weet niet hoeveel precies. Dat rekenen ze uit op het kantoor.

Maria

O ja.

Ghalid

Nou, we spreken af: je gaat eerst een dag meelopen.

Maria

Meelopen?

Ghalid

Ja, dan werk je gewoon een dag in de winkel. Op proef, een proefdag.
Dat is voor jezelf, dan kun jij kijken hoe het gaat, of je het leuk vindt.

Maria

O ja.

Ghalid

En wij, wij kijken natuurlijk ook hoe het gaat. Hoe wij jou vinden.

Maria

Oké. Wanneer?

Ghalid

Bijvoorbeeld aanstaande maandag, kun je dan?

Maria

Ja.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 2. Het gesprek deel 1.
a. Lees het gesprek op p 2.
b. Zoek de woorden in de woordenlijst op p 4.
c. Is de zin goed of fout? Zet een kruisje.

GOED

1

Maria kan bij Cactus komen werken.

2

Maria gaat drie dagen werken bij Cactus.

3

Maria werkt ook op koopavond.

4

Maria werkt niet in het weekend.

5

FOUT

Maria krijgt eerst een proefdag.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17.
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DE WOORDEN

Opdracht 3. Lees de woorden.
Zoek de woorden op in het gesprek. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 1
Afspreken
Afspreken is een afspraak maken.
Voorbeeld: We spreken af morgen om 11 uur



Het weekend
Het weekend is zaterdag en zondag. Veel mensen hebben vrij in het weekend.
Voorbeeld: Ik ga dit weekend heel veel slapen.



Verdienen
Als je werk hebt, verdien je geld. Je krijgt dan geld voor het werk dat je doet.
Voorbeeld: Yukie verdient 1400 euro per maand.



Het kantoor
Op het kantoor van een bedrijf doen mensen het schrijfwerk voor het bedrijf.
Voorbeeld: Ik werk op een kantoor. Ik schrijf brieven met een computer. Ik maak
afspraken met mensen.


Een dag meelopen
Als je een dag meeloopt op het werk, dan ben je een dag op het werk. Je ziet hoe het
is op het werk.
Voorbeeld: Wai-Yee gaat werken op kantoor. Eerst gaat ze een dag meelopen.


Aanstaande maandag
Aanstaande maandag is de eerste maandag die komt. Aanstaande dinsdag de eerste
dinsdag.
Voorbeeld: Aanstaande maandag begin ik met werken. Snel, hè?
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HET GESPREK
Opdracht 4. Lees het gesprek. Het sollicitatiegesprek deel 2.

Het sollicitatiegesprek in de winkel gaat verder.
Ghalid
Maria
Ghalid
Maria
Ghalid

Maria
Ghalid
Maria
Ghalid
Maria
Ghalid
Maria
Ghalid
Maria
Ghalid

Maria
Ghalid

Maria
Ghalid
Maria
Ghalid

Je hebt nog geen werkkleding. Doe dus maar wat zwarte kleding aan, een
zwarte broek of rok. En een zwarte blouse of trui.
O. Moet ik dat altijd aan?
Nee. Als je echt bij ons komt werken, krijg je Cactuskleding.
Wat is precies, Cactuskleding?
Dat is … nou kijk maar: zie je die verkoopster daar? Met die bruine rok
en die gele blouse, dat zijn ze. Dat zijn nu de Cactuskleren. Maar elke
vier maanden krijgen we nieuwe kleding. Ik denk dat de volgende blauw
en groen is.
De nieuwe modekleuren.
Precies!
O mooi!
Ja, ik denk dat jij die krijgt. Maar dan moet je hier dus twee maanden
werken.
Ik begrijp het.
Nou, je moet nu wel nog even een afspraak maken op het kantoor.
Het kantoor?
Ja, daar moet je nog even praten met de baas.
Maar jij bent toch de manager?
Ja, maar ik ben niet de baas hoor. De grote baas heet Kevin. Dus dat weet
je dan. Als ze hier praten over “De Baas”, dan bedoelen ze niet Ghalid,
maar Kevin.
O ja.
Nou dus jij praat ook nog even met De Baas. Maar dat gaat wel goed
hoor. We hebben mensen nodig. En ik denk dat jij goed bent. We hebben
je dus nodig.
Ja.
Dus je moet een afspraak maken, met Kevin, de baas. En dan moet je je
paspoort meenemen en je ziekenfondskaartje.
O.
Wacht, ik ga even bellen. Dan maken we nu direct een afspraak met De
Baas.
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Opdracht 5. Het gesprek deel 2.
a. Lees het gesprek.
b. Zoek de woorden in de woordenlijst op p 7.
c. Is de zin goed of fout? Zet een kruisje.

GOED

1

Maria heeft nog geen werkkleding.

2

Maria moet nog een afspraak maken met de baas.

3

Zij hoeft alleen haar paspoort meenemen.

FOUT

 TIP WOORDEN LEREN
-

Het is belangrijk om woorden te leren, heel veel woorden.

-

Zeg de woorden hardop voor u zelf. Dat is een goede manier om een nieuw
woord niet te vergeten.

-

Leer elke dag drie woorden.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17.
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WOORDEN
Opdracht 6. Lees de woorden.
Zoek de woorden op in het gesprek. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 2
Zwart
Zwart is een kleur.
Voorbeeld: Lap koopt een zwarte jas en een witte tas.



Geel
Geel is een kleur.
Voorbeeld: Jade koopt gele bloemen.



Kleding
Kleding zijn kleren.
Voorbeeld: In die winkel kun je kleding kopen.



De broek
Een broek is kleding.
Voorbeeld: Lap heeft een mooie nieuwe broek aan.



De rok
Een rok is kleding voor een meisje of een vrouw.
Voorbeeld: Hoi-Ying heeft een zwarte rok aan.



De blouse
Een blouse is kleding voor een vrouw.
Voorbeeld: Het is warm weer. Ik draag alleen een blouse. Een mooie gele blouse.
.
 De trui
Een trui is kleding.
Voorbeeld: Het is koud. Doe een trui aan!
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GRAMMATICA
Opdracht 7. Zinnen
Een zin heeft altijd een onderwerp en een werkwoord.
Bijvoorbeeld:

Maria werkt in een kledingzaak. Maria is het onderwerp en werkt is het werkwoord.
In een gewone zin komt eerst het onderwerp en daarna het werkwoord.
Maakt u nu van de woorden een goede zin en zet het onderwerp als eerste in de zin.
1.

loopt – buiten - Chen.

2.

Nederlands – leert - Yukie.

3.

de dokter – gaat – hij - naar.

4.

een afspraakkaart – meenemen – Po-Sam – moet – naar de fysiotherapeut.

5.

de tandarts – bij Maria- een gaatje - vult.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17.
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SPREKEN



Spreek samen!

Zoek een taalvriend. Een taalvriend is iemand die goed Nederlands spreekt. Een
vriend. Of misschien iemand van uw werk. Of uw buurman. Doe samen met uw
Taalvriend de spreekopdrachten.

Opdracht 8. Lees samen met uw taalvriend ‘ Doe mee, praat mee’
A: Aanstaande maandag, kun je dan?
B: Even denken…nee
A: Aanstaande dinsdag, kun je dan?
B: Even kijken….nee
A: Aanstaande woensdag, kun je dan?
B: Nou… nou…nee
A: Aanstaande donderdag, kan dat wel?
B: Nee, sorry, nee
A: Aanstaande vrijdag, kan dat dan?
B: Nee, het spijt me, nee
A: Aanstaande zaterdag, kan dat wel?
B: Ja, dat kan!
A: Aanstaande zondag, kan dat ook?
B: Ja, dat kan ook!

A: Dus in het weekend kun je wel?
B: Ja in het weekend kan ik wel!

A: Vind je die mooi, die zwarte broek?
B: Ja die vind ik mooi!
A: Vind je die mooi, die zwarte rok?
B: Ja die vind ik mooi!
A: Vind je die mooi, die zwarte blouse?
B: Ja die vind ik mooi!
A: Vind je dat mooi, zwarte kleren?
B: Ja, heel - erg - mooi!
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A: Vind je die mooi, die groene trui?
B: Mmm.. mmmmm ..het gaat ..
A: Vind je die mooi, die groene blouse?
B: Mmm.. mmmmm… een beetje
A: Vind je die mooi, die groene broek?
B: Nou… nou .. het gaat ..
A: Vind je dat mooi, groene kleren?
B: Nou.. nee.. niet zo mooi...

 TIP

SCHOENEN

Pumps

Herenschoenen

Laarzen

Slippers
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GRAMMATICA
Opdracht 9. Woorden
Het is belangrijk veel woorden te leren. Hoe leer je veel woorden?
Het is belangrijk om woorden niet “los” te leren. Leer woorden die bij elkaar horen
ook samen. In deze les komen woorden voor die bij elkaar horen, zoals: een broek,
een trui, een jas. Dat is allemaal kleding. Onthoud dat ook zo, dus KLEDING is:
een broek, een trui, een jas.
Voorbeeld:
“De broek. Is dat kleding?
Ja! Dat is kleding.”
1. De trui. Is dat kleding?

2. De afspraak. Is dat kleding?

3. De schoonmaak. Is dat kleding?

4. De rok. Is dat kleding?

5. De broek. Is dat kleding?

6. Het kantoor. Is dat kleding?

7. De blouse. Is dat kleding?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17.
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1

En geef nu antwoord op de vraag: Is dat een kleur?
“Rood. Is dat een kleur?
Ja! Dat is een kleur.”

1. Blauw. Is dat een kleur?

2. Groen. Is dat een kleur?

3. Fijn. Is dat een kleur?

4. Geel. Is dat een kleur?

5. Mooi. Is dat een kleur?

6. Rood. Is dat een kleur?

7. Druk. Is dat een kleur?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17.
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SPREKEN
Opdracht 10. Kunnen en moeten
MOETEN en KUNNEN zijn belangrijke woorden die veel voorkomen.
Moeten betekent: het is verplicht, het kan niet anders.
Kunnen betekent: het is mogelijk.
Bijvoorbeeld:
Maria kan parttime werken bij Cactus. Dat is mogelijk.
Maar zij moet meer dan één dag per week werken. Dus één dag werken kan niet.
Als je in de winkel werkt, moet je werkkleding aan. Thuis kun je de kleding aan die je
wilt.

Oefen nu voor u zelf.

1. Maria wil bij Cactus werken. Moet zij een afspraak maken met de manager?

2. Maria gaat werken bij Cactus. Ze heeft een afspraak op het kantoor. Moet zij haar
paspoort en ziekenfondskaart meenemen?

3. Maria gaat in de winkel werken. Moet zij parttime werken?

4. U wilt naar de huisarts. Moet u eerst een afspraak maken?

5. U gaat naar de tandarts. Moet u uw paspoort meenemen?

6. U gaat eten in een restaurant. Moet u geld betalen?

7. U gaat bij een vriend eten. Moet u geld betalen?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17 en 18.
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LEZEN
Opdracht 11. Lees.



DE INFORMATIE.

Het sollicitatiegesprek
In een sollicitatiegesprek vertelt de manager (of iemand anders van het bedrijf) over
het werk. Hij of zij vertelt wat het werk precies inhoudt, bijvoorbeeld kleren verkopen,
bij de kassa werken, helpen met de winkel schoonmaken. U vertelt over u zelf: over
uw opleiding en ervaring en waarom u deze baan wilt.
De manager stelt vragen en u antwoordt op die vragen. Ook u stelt vragen en de
manager geeft u antwoord. In het gesprek krijgt u informatie over het werk en de
manager krijgt informatie over u. En hoe gaat het dan verder?
Op het laatst van het gesprek maken de manager en u afspraken.
Misschien is het al duidelijk hoe het verder gaat: U krijgt de baan. U maakt dan
afspraken over wanneer u begint. En hoe laat u begint. En over werkkleding en andere
dingen.
Misschien is het al duidelijk dat u de baan niet krijgt.
Ook is het mogelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is. Misschien gaat de manager
nog met andere mensen praten. Dan zal de manager u nog terugbellen.

 TIP VAN DE LES
Leer de dagen van de week.
- Denk aan het liedje van deze les.
- Bedenk wat u zelf doet op de dagen van de week. Dus:
Op maandag …..
Op dinsdag …..
Op woensdag….
Op donderdag …
Op vrijdag….
Op zaterdag ….
Op zondag.
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PRAKTIJK
Opdracht 12. Kijk in de praktijk.
De eerste opdracht bij deze les is:
KIJK NAAR WERKKLEDING.
Kijk bij een paar winkels bij u in de buurt naar werkkleding.
1. Dragen alle mensen die er werken werkkleding?
2. Wat voor kleding is het: trui, broek, blouse, rok?
3. Wat voor kleuren zijn het: rood, zwart, blauw, groen?
De tweede opdracht is:
VRAAG NAAR DE OVERBLIJF.
Stel vragen aan een andere ouder. Of aan iemand die bij de overblijf werkt.

1. Is het leuk om bij de overblijf te werken?
2. Op welke dagen werkt u?
3. Op welke tijden werkt u?

?

VRAAG VAN DE LES

?

Met wie moet Maria nog praten voordat zij kan beginnen met werken?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 18.
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HOE GAAT HET?

Opdracht 13. Kent u de woorden? Kruis aan.


Werkkleding



Het weekend



Op proef



Blouse



De manager



Meelopen



Het kantoor



Verdienen



Aanstaande maandag

Opdracht 14. Kunt u het in het Nederlands?
Deze les ging over het tweede deel van het sollicitatiegesprek. Welke afspraken
worden gemaakt? En wat kunt u antwoorden?
Kunt u dat nu goed? Of een beetje? Of nog niet zo goed?
Schrijf het op. Zet een kruisje.

☺





Goed!

Gaat wel….

Nog niet
niet goed.

Afspraken maken
Weten wat u gaat
doen
Goede zinnen
maken (woorden in
goede volgorde)
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ANTWOORDBLAD
Opdracht 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Goed. Maria kan bij Cactus komen werken.
Fout. Maria gaat vier dagen werken bij Cactus.
Fout. Maria gaat niet werken op koopavond.
Goed. Zij gaat niet werken in het weekend.
Goed. Zij krijgt eerst een proefdag.

Opdracht 5.
1. Goed. Maria heeft geen werkkleding.
2. Goed. Maria moet nog een afspraak maken met de baas.
3. Fout. Zij moet haar paspoort meenemen én ziekenfondskaartje.

Opdracht 7.
1.
2.
3.
4.
5.

Chen loopt buiten.
Yukie leert Nederlands.
Hij gaat naar de dokter.
Po-Sam moet een afspraakkaart meenemen naar de fysiotherapeut.
De tandarts vult een gaatje bij Maria.

Opdracht 9.
Deel 1.

1. Ja, een trui is kleding.
2. Nee, een afspraak is geen kleding.
3. Nee, de schoonmaak is geen kleding.
4. Ja, een rok is kleding.
5. Ja, een broek is kleding.
6. Nee, het kantoor is geen kleding.
7. Ja, een blouse is kleding.
Deel 2.
1. Ja, blauw is een kleur.
2. Ja, groen is een kleur.
3. Nee, fijn is geen kleur.
4. Ja, geel is een kleur.
5. Nee, mooi is geen kleur.
6. Ja, rood is een kleur.
7. Nee, druk is geen kleur.

Opdracht 10.
1. Ja, zij moet een afspraak maken met de manager.
2. Ja, zij moet haar paspoort en haar ziekenfondskaartje meenemen.
3. Nee, zij hoeft niet parttime te werken.
4. Ja, u moet eerst een afspraak maken.
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5. Nee, u hoeft niet uw paspoort mee te nemen naar de tandarts.
6. Ja, in het restaurant moet u geld betalen.
7. Nee, u hoeft geen geld te betalen als u eet bij een vriend.

Het antwoord van de vraag van de les
Antwoord: Maria moet nog praten met de baas, Kevin.
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Deze les over solliciteren past in het deel Werk zoeken van het Inburgeringsexamen.
Taalvriend
Zoek een taalvriend, iemand die goed Nederlands spreekt. Het is handig als u een
taalvriend heeft om samen de oefeningen mee te doen.
Kijk naar programma’s van ETV
Op de website ETV.nl vindt u programma’s die gaan over het vinden van werk. Het
programma Aan het werk geeft onder andere informatie over solliciteren.
http://www.etv.nl/ETV/Programma/aanhetwerk
Op ETV.nl staan nog veel meer programma’s die gaan over het vinden van werk,
bijvoorbeeld de programma’s Baanbrekend en Werkwijzer.
Kijk hiervoor op http://www.etv.nl/ETV/Werk/werk
En kijk vooral ook op de website www.samenoppad.nl
Hier vindt u drie films met een oefenprogramma over werk zoeken. Het zijn de
hoofdstukken 10, 11 en 12.
Wat u in deze les van CRTV over het sollicitatiegesprek kunt leren voor het
examen:
· Uitleggen waarom u geïnteresseerd bent in een bepaalde functie
· Vragen stellen die u zelf heeft over het werk
· Vragen naar het vervolg van de sollicitatie
Deze situaties komen ook in het examen voor!

Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen op www.hoemoetikinburgeren.nl
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Het CV
Als u werk zoekt, moet u een CV maken.
In een CV (Curriculum Vitae) staan gegevens over uw opleiding en werkervaring.
Zo weet een werkgever of u in zijn bedrijf past.

Opdracht 1
Bekijk aflevering 2 van Aan het werk. Het gaat over het maken van een CV.
Let goed op: wat is belangrijk bij het maken van een CV?
http://www.etv.nl/ETV/Programma/aanhetwerk/beeldmat-aanhetwerk-01.htm

Opdracht 2. Uw CV
Heeft u zelf al een CV?

Ja / Nee

- Zo ja:
Kijk uw CV na. Wat kan er beter? Verbeter dat.
- Zo nee:
Maak een CV, bijvoorbeeld samen met uw taalvriend. Kijk hiervoor ook naar het extra
lesmateriaal bij Aan het werk op www.etv.nl. Let op: om het lesmateriaal te bekijken
moet u zich eerst aanmelden. Dat gaat heel makkelijk.

Opdracht 3
Breng uw CV naar een uitzendbureau. En praat erover met een medewerker van het
uitzendbureau.

Lesbrieven© ITTA 2008

20

