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Opdracht 1
• U gaat kijken naar een programma van ETV: Aan het werk.

• Lees eerst de inleiding hieronder en onderstreep de belangrijkste woorden. 

• Zoek de betekenis van woorden die u niet kent op in uw woordenboek.

Inleiding:
Aan het werk is een serie van zes afleveringen. U krijgt verschillende handvat-

ten die u kunnen helpen een baan te vinden. Presentatrice Milouska Meulens, 

die u misschien kent van het Jeugdjournaal, volgt iedere aflevering enkele 

mensen die een baan zoeken.

U gaat kijken naar aflevering 2: Solliciteren.
Hierin helpt presentator Milouska Bayu met solliciteren. Bij een re-integratie-

bedrijf doen ze een rollenspel om een sollicitatiegesprek te oefenen. U ziet wat 

op een cv moet staan en u krijgt tips om een baan te vinden.

Nosratollah vindt vrijwilligerswerk via een taalstage op een timmerwerkplaats. 

Wie weet komt hij zo ook nog aan betaald werk. U krijgt informatie over waar 

vluchtelingen hulp kunnen krijgen om aan een baan te komen.

Opdracht 2
• Klik op Oefening 10 – Fragment.

• U moet zelf na elke opdracht het fragment stilzetten met behulp van de start- en pauzeknop. 

U zet het stil op de tellerstand die onder de vraag over het fragment wordt aangegeven.

• Beantwoordt dan de vraag. U leest daarna de volgende vraag en pas daarna klikt u weer op 

start.

1 Wat is de beste samenvatting van het eerste fragment van deze aflevering? 

(tellerstand 00.01 tot 6.56)

 A Milouska en Bayu kijken hoe je kunt solliciteren. Ze bekijken 

  vacatures en schrijven een sollicitatiebrief.

 B Milouska en Bayu kijken hoe je kunt solliciteren. Ze gaan naar een 

  sollicitatiecursus. Bayu maakt een cv en oefent een sollicitatie-

  gesprek.

 C Bayu gaat solliciteren bij Milouska en heeft daarom een sollicitatie-

  gesprek met haar en geeft zijn cv.

2 Wat is de beste samenvatting van het tweede fragment? 

 (tellerstand 6.56 tot 12.00)

 A We zien hoe je kunt solliciteren als meubelmaker en Milouska vertelt 

  wat stichting Emplooi doet.

 B Een stagebegeleidster vertelt hoe je aan een stageplaats kunt 

  komen.

 C Nasratollah vertelt over zijn stage als meubelmaker. Ook zien we wat

  de stichting Emplooi doet voor vluchtelingen

Hoofdstuk 4 - Oefening 10 - Extra luisteroefeningen
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Opdracht 3
Kijk nog een keer naar dezelfde aflevering en luister gericht bij twee fragmenten. U moet weer 

zelf na elke vraag het fragment stilzetten met behulp van de start- en pauzeknop.

Bij fragment 1 (tellerstand 0.00 tot 5.00)

1 Hoeveel jaar is Bayu in Nederland? 

 A 3 jaar

 B 2 jaar

 C 1 jaar

2 Waarom wil Bayu het werk graag doen?

 A Zo kan hij veel mensen uit andere landen ontmoeten. 

 B Zo kan hij goed Nederlands leren.

 C Zo kan hij ervaring opdoen.

3 Welke positieve eigenschappen noemt Bayu van zichzelf in het sollicitatie-

gesprek?

 A perfectionistisch

 B helpt graag andere mensen 

 C doorzetter

4 Welke negatieve eigenschap noemt Bayu van zichzelf in het sollicitatie-

gesprek? 

 A geduldig

 B ongeduldig

 C perfectionistisch

5 Wat zegt de sollicitatiecommissie over Bayu? 

 A Bayu is te zeker van zichzelf.

 B Bayu is bescheiden.

 C Bayu is aangenomen.
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Bij fragment 2 (tellerstand 7.53 tot 12.00)

6 Hoeveel dagen per week werkt Nasratollah in de meubelmakerij? 

 A 1 dag

 B 2 dagen

 C 3 dagen

7 Hoeveel jaar heeft Nasratollah in Afghanistan als meubelmaker gewerkt? 

 A 25 jaar

 B 15 jaar

 C 5 jaar

8 Wat leert Nasratollah tijdens de stage in de timmerwerkplaats? 

 A met hout omgaan

 B met collega’s overleggen

 C met nieuwe machines werken

 

9 Wat zegt de stagebegeleidster over het vinden van een stage? 

 A Alleen als je Nederlands goed is krijg je een stage.

 B Voor een stage moet je eerst een diploma halen.

 C Zelf initiatief nemen helpt bij het vinden van een stage.

10 Wat doet stichting Emplooi?

 A Ze helpen alle buitenlanders bij het vinden van werk. 

 B Ze helpen vluchtelingen bij het vinden van werk.

 C Ze helpen mensen die een studie doen bij het vinden van werk.

Tip
Wilt u meer oefenen met het onderwerp ‘werk zoeken’? Kijk en luister dan naar een an-

dere aflevering van de zesdelige serie van van Aan het Werk.


