Thema Op zoek naar werk.

Lesbrief 9. Het sollicitatiegesprek
Antwoord geven op vragen
Inleiding
Maria heeft een afspraak met de manager voor een sollicitatiegesprek. Deze les
gaat over het eerste deel van het sollicitatiegesprek. Wat kan de manager vragen
in zo’n gesprek? En wat kunt u antwoorden?

Wat leert u in deze les?




Vragen begrijpen.
Antwoorden op vragen.
Zeggen waarom je het werk wilt.

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 afspraak met Ghalid, de
manager, in kledingzaak Cactus. Kan je parttime werken bij Cactus?.
Ghalid

Hallo, jij bent …?

Maria

Mijn naam is Maria. Maria Nyarko.

Ghalid

O ja, Maria. Mijn naam is Ghalid Arkun.

Maria

Dag

Ghalid

Zo Maria, jij wil dus bij ons komen werken. Nou, vertel eens iets over

jezelf.
Maria

Eh… nou.. wat zal ik vertellen? Wat bedoelt u?

Ghalid

Zeg maar “jij”, hoor en Ghalid. Hier zeggen we allemaal jij en jou.
Nou, vertel eens. Heb je al eerder in een winkel gewerkt?

Maria

Nee, niet in een winkel, maar wel andere dingen.

Ghalid

Wat voor dingen?

Maria

Ik heb een tijdje in de schoonmaak gewerkt. En in een restaurant. En bij
een wasserette.

Ghalid

En nu werk je er niet meer?

Maria

Nee…

Ghalid

Dat vond je allemaal niet zo leuk?

Maria

Nou, het gaat wel…een beetje … Maar een winkel lijkt me veel leuker!

Ghalid

Waarom lijkt dat je zo leuk?

Maria

Nou, gewoon, ik vind kleren leuk. Mooie kleren. En verkoopster zijn, dat
lijkt me ook leuk.
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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 de manager “jij”noemen.

2

Maria heeft al vaker in een winkel gewerkt.

3

Maria heeft al in een restaurant gewerkt.

4

Maria heeft nog nooit in een wasserette gewerkt.



FOUT

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
Allemaal
Allemaal is: alle mensen en alle dingen
Voorbeeld: Wij zijn thuis met zes mensen. Als we allemaal samen eten, eten we met
zes mensen.



Eerder
Voorbeeld: Ka-Ping komt om 8 uur en Yukie om 9 uur. Ka-Ping komt eerder dan
Yukie.



De wasserette
In een wasserette was je je kleren. Er staan veel wasmachines.
Voorbeeld: Po-Sam heeft thuis geen wasmachine. Hij gaat naar de wasserette.



Leuk vinden
Voorbeeld: “Vind je de Nederlandse les op de radio leuk?”. “Ja, ik vind het leuk. Ik
luister elke week!”



Het gaat wel
“Het gaat wel” zeg je als het niet heel goed gaat.
Voorbeeld 1: “Hoe gaat ’t met je?” “Het gaat wel …… ik ben een beetje ziek.”
Voorbeeld 2: “Vind je de Nederlandse les leuk?” “Hmm. Het gaat wel…”



De kleren
Voorbeeld: Ik heb graag mooie kleren aan. Ik ga nieuwe kleren kopen bij Cactus.
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HET GESPREK
Opdracht 4. Lees het gesprek. Het sollicitatiegesprek deel 2.
Het gesprek in de winkel gaat verder. Wat zijn de nieuwe modekleuren?
Maria

Nou, gewoon, ik vind kleren leuk. Mooie kleren. En verkoopster zijn, dat
lijkt me ook leuk.

Ghalid

Weet je ook wat de nieuwe modekleuren zijn?

Maria

Blauw en groen.

Ghalid

Ja, blauw en groen, en blauwgroen.
En eh.. waarom wil je bij ons komen werken? Bij Cactus, bedoel ik, en
niet bij een andere winkel?

Maria

Nou, ik vind Cactus gewoon een mooie winkel. Fijne kleren, en niet zo
heel duur.

Ghalid

Dank je. Nou is het wel zo dat het hier niet altijd leuk is. Het kan ook
heel druk zijn. Vind je dat erg?

Maria

Nee. En het is toch ook niet altijd druk?

Ghalid

Nee hoor. Op zaterdag en op koopavond is het heel erg druk. Maar voor
de rest valt het wel mee. ‘s Morgens is het ook best vaak rustig.

Maria

Mooi.

Ghalid

Nou… heb jij zelf nog vragen?

Maria

Ja. Eh.. kun je hier parttime werken?

Ghalid

O jawel. De meeste mensen werken hier niet de gehele week … Maar je
moet wel meer dan één dag werken. Hoeveel dagen kan je werken?

Maria

Eh… vier. Maar op woensdag liever niet, of alleen ‘s morgens. En de
andere dagen liever ook niet acht uur. Als het kan zes uur ofzo.. Ik heb
namelijk een kind. Is dat een probleem, denk je?

Ghalid

Nee, dat denk ik niet.
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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 weet niet wat de nieuwe modekleuren zijn.

2

Maria vindt de kleren van Cactus niet duur.

3

Het is altijd druk in de winkel.

4

5

FOUT

Je kunt één dag in de week werken.

Je kunt tot zes uur werken bij Cactus.

 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.

Lesbrieven© ITTA 2008

6

WOORDEN
Opdracht 6. Lees de woorden.
Zoek de woorden op in het gesprek. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 2
Fijn
Fijn is mooi.
Voorbeeld: “Vind je het fijn om nieuwe kleren te kopen?” “Natuurlijk! Heel fijn!”.



Het erg vinden
Als je iets erg vindt, dan vind je dat niet leuk.
Voorbeeld: Ik vind het erg dat je ziek bent.



De koopavond
Op koopavond zijn de winkels open.
Voorbeeld: Donderdag is het koopavond. Dan ga ik naar de stad.



Het kind
Een kind is een klein mens.
Voorbeeld: Ka-Ping en Jade hebben twee kinderen. Ze zijn drie en vier jaar oud.
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GRAMMATICA
Opdracht 7. Zinnen
Let op het verschil tussen een vraagzin en een gewone zin.
De vraagzin is:

Werkt Lap morgen?
1
2

De gewone zin is: Lap werkt morgen.
1
2

Ziet u het? “Werkt” is het werkwoord. Dat staat als eerste. In de vraagzin staat het
werkwoord als eerste. In de gewone zin als tweede.
Nog een voorbeeld:

De vraagzin is:

Komt Yukie naar school?
1
2

De gewone zin is: Yukie komt naar school.
1
2

Ziet u het? “Komt” is het werkwoord. Dat staat als eerste. In de vraagzin staat het
werkwoord als eerste. In de gewone zin als tweede.
Nu zelf. Maak de gewone zin bij de vraag. Let op de plaats van het werkwoord.
1. Begint Maria morgen met haar nieuwe baan?
2. Zijn de modekleuren groen en blauw?
3. Is donderdagavond koopavond?
4. Is het altijd druk in de kledingzaak Cactus?
5. Werkt Maria tot zes uur?



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: Vertel eens iets over jezelf!
B: Wat zal ik vertellen?
A: Vertel eens iets over jezelf!
B: Wat moet ik vertellen?
A: Vertel eens iets over jezelf!
B: Wat bedoelt u?
A: Nou, vertel hoe je heet!
B: O, ik heet Merlijn!
A: En vertel waar je woont!
B: O, op het Muntplein!
A: En vertel waar je werkt!
B: O, in een magazijn!

A: En vind je dat leuk?
B: Wat bedoelt u?
A: Vind je je werk leuk?
B: Het gaat wel..
A: Vind je die kleren mooi?
B: Een beetje..
A: En vind je die winkel mooi?
B: Ja die vind ik mooi!

A: Het is heel druk, vind je dat erg?
B: Nee, geen probleem.
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A: Het is heel rustig, vind je dat erg?
B: Nee helemaal geen probleem
A: Kan je maandag werken?
B: Ja dat kan

A: Kan je dinsdag werken?
B: Ja dat kan

A: Kan je woensdag werken?
B: Nee, dat kan niet.

 TIP

KLEDINGSTUKKEN

Rok

Blouse
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Sokken

Trui

Jurk
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GRAMMATICA
Opdracht 9. Jij / je en U zeggen
In de vorige lessen las u dat iemand werd aangesproken met “U” en “Meneer” of
“Mevrouw”. Bijvoorbeeld: “Waar woont u, meneer Bashir?”en: “Heeft u een
afspraak, mevrouw Yunis?” In deze les gaan we ook spreken met JIJ en JE en de
voornaam. Bijvoorbeeld “Waar woon je, Mohamed?” en: “Heb je een afspraak,
Safiya?”.
-

Wanneer zegt u JIJ?

U zegt JIJ en JE tegen:
- Een kind
- Een vriend
-

En wanneer zegt u U?

U zegt U tegen:
- Iemand die ouder is
- Een volwassene die u niet kent

Bijvoorbeeld:
A: Wat bedoelt u?
B: Zeg maar je, hoor.
A: O, wat bedoel je?
A: Hoe heet u?
B: Zeg maar je, hoor.
A: O, hoe heet je?
A: Hoe vindt u de kleuren?
B: Zeg maar je, hoor.
A: O, hoe vind je de kleuren?

Oefen nu voor uzelf.
A: Werkt u bij Cactus?
1 Nu met JE!

A: Hoe vindt u het werk?
2 Nu met JE!

Lesbrieven© ITTA 2008

11

A: Werkt u parttime?
3 Nu met JE!

A: Werkt u bij de kassa?
4 Nu met JE!

A: Werkt u op koopavond?
5 Nu met JE!

A: Komt u ook op woensdag?
6 Nu met JE!

A: Vindt u blauwe kleren mooi?
7 Nu met JE!

A: Vindt u groene kleren mooi?
8 Nu met JE!

A: Vindt u blauwgroene kleren mooi?
9 Nu met JE!



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17.
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SPREKEN
Opdracht 10. Willen en kunnen
WILLEN en KUNNEN zijn belangrijke woorden die veel voorkomen.
Bijvoorbeeld:
Maria wil graag bij Cactus werken. Kan zij bij Cactus werken? Ja dat kan.
Maria wil graag parttime werken. Kan dat bij Cactus? Ja dat kan.

Oefen nu voor u zelf.
1. Meneer Chan wil graag Nederlands leren.
……….
Ja, dat kan!
2. Lap wil een afspraak maken met de dokter.
…….
Ja, dat kan.
3. Man-Yip wil zonder afspraak naar de dokter.
…..
Nee, dat kan niet.
4. Wai-Yee wil eten in een restaurant. …….
Ja, dat kan.
5. Hoi-Ying wil graag vier dagen werken bij Cactus.
……
Ja, dat kan.
6. Jade wil graag één dag werken bij Cactus.
……
Nee, dat kan niet.
7. Po-Sam wil dat het mooi weer is in Nederland, altijd!
……
Nee, dat kan niet!



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



DE INFORMATIE.

Het sollicitatiegesprek.
Er is een baan, een vacature bij een bedrijf. U wilt die baan. U maakt een afspraak
voor een gesprek. Dat gesprek heet een sollicitatiegesprek. U praat dan met de
manager, of met iemand anders van het bedrijf. Hoe gaat zo’n gesprek?
Eerst groet u. U maakt kennis: u zegt uw naam en de ander zegt ook zijn naam.
Dan praat u over het werk.
U vertelt iets over uzelf: over uw opleiding, de school die u hebt gedaan. U vertelt ook
over werk dat u gedaan heeft.
U kunt ook een paar persoonlijke dingen vertellen. Bijvoorbeeld: u hebt gezorgd voor
een groot gezin, u kunt een auto repareren. Of u werkt als vrijwilliger bij de radio.
De manager stelt vragen. Over het werk dat u gedaan heeft, over de opleiding die u
gedaan heeft. U antwoordt op de vragen.
U stelt zelf ook vragen. Vragen over het bedrijf en over de baan. Op welke dagen het
werk is, op welke tijden, en natuurlijk: hoeveel u gaat verdienen!

 TIP VAN DE LES
Oefen met uw taalmaatje een sollicitatiegesprek. In opdracht 11 kunt u
lezen wat u moet vertellen tijdens het gesprek.
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PRAKTIJK
Opdracht 12. Kijk in de praktijk.
De eerste opdracht bij deze les is:
Zoek iemand die werk heeft. Stel die persoon vier vragen in het Nederlands.
1. Wat voor werk doet u?
2. Op welke dagen werkt u?
3. Is het druk op uw werk?
4. Vindt u uw werk leuk?

De tweede opdracht bij deze les is:
Heeft u kinderen op school? En wilt u op school iets doen? Vorige keer heeft u
gevraagd of er iets te doen was. Stel dan verdere vragen aan de juf of de meester.
1. Kan ik helpen op school? Wat voor dingen zijn er te doen op school of in de
klas? Of helpen in de bibliotheek? Of kan ik helpen bij het schoolreisje?
2. Op welke dagen is dat?
3. Hoe laat is dat?

?

VRAAG VAN DE LES

?

Op welke dagen is het meestal het drukst in de winkels?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17.
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HOE GAAT HET?

Opdracht 13. Kent u de woorden? Kruis aan.


Het sollicitatiegesprek



Vertellen



De wasserette



Modekleuren



Fijn



Over jezelf vertellen



Koopavond



Het gaat wel



Jij / jou

Opdracht 14. Kunt u het in het Nederlands?
Deze les ging over het eerste deel van het sollicitatiegesprek. Wat kan de manager
vragen in zo’n gesprek? 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 goed.

Vertellen waarom je
de baan wil
Weten wanneer u jij
of u zegt
Vraagzin maken
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ANTWOORDBLAD
Opdracht 2.
1.
2.
3.
4.

Goed. Maria kan de manager “jij” noemen.
Fout. Maria heeft nog niet in een winkel gewerkt.
Goed. Maria heeft in een restauarant gewerkt.
Fout. Maria heeft wel in een wasserette gewerkt.

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

Goed. Maria weet de nieuwe modekleuren.
Goed. Maria vindt de kleren van Cactus niet duur.
Fout. Het is niet altijd druk in de winkel.
Fout. Je moet meer dan één dag werken.
Goed. Je kunt tot zes uur werken bij Cactus.

Opdracht 7.
1. Morgen begint Maria met haar nieuwe baan.
2. De modekleuren zijn blauw en groen.
3. Donderdagavond is koopavond.
4. Het is altijd druk in de kledingzaak Cactus.
5. Maria werkt tot zes uur.

Opdracht 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Werk je bij Cactus?
Hoe vind je het werk?
Werk je parttime?
Werk je bij de kassa?
Werk je op koopavond?
Kom je ook op woensdag?
Vind je blauwe kleren mooi?
Vind je groene kleren mooi?
Vind je blauwgroene kleren mooi?

Opdracht 10.
Kan meneer Aden Nederlands leren?
Kan hij een afspraak maken met de dokter?
Kan hij zonder afspraak naar de dokter?
Kan zij eten in een restaurant?
Kan zij vier dagen werken bij Cactus?
Kan zij één dag werken bij Cactus?
Kan het altijd mooi weer zijn?

Het antwoord van de vraag van de les
Antwoord: Zaterdag en koopavond is het drukst in de winkels.
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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 de les over het sollicitatiegesprek kunt leren voor het examen:
·
·
·

Zeggen wat voor functie u zoekt
Vragen beantwoorden over uw ‘arbeidswensen’ (wanneer u wilt werken,
bijvoorbeeld)
Vragen beantwoorden over uw werkervaring

Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen op www.hoemoetikinburgeren.nl
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Opdracht 1
Geef antwoord op de volgende vragen:
1. Wat voor werk zoekt u? (Bijvoorbeeld in een winkel, of op een kantoor.)
________________________________________________________________

2. Waarom wilt u dit werk doen?
Omdat __________________________________________________________

3. Wat voor werk heeft u vroeger gedaan?
________________________________________________________________

4. Hoeveel uur per week wilt u werken?
________________________________________________________________

5. Op welke dagen wilt u werken?
________________________________________________________________

Opdracht 2
Speel samen met uw taalvriend een sollicitatiegesprek na. Voor welke functie
solliciteert u en waarom? Praat ook over uw goede en uw slechte eigenschappen. Wat
doet u goed in uw werk? Wat wilt u nog verbeteren?
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