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Hoofdstuk 4  Sleutels

1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6B, 7B, 8C, 9A, 10B, 11B, 12C, 13B, 14A, 15A, 16C, 17B, 18C, 

19A, 20B, 21B, 22A, 23C, 24B, 25C

‘Allereerst zou ik me in het bedrijf verdiepen. Dat kun je doen door bijvoor-

beeld de website te bezoeken en de vacature goed door te lezen. Ten tweede 

moet je er altijd de tijd voor nemen om te kijken welke eigenschappen in de 

vacature worden gevraagd. Dat ga je dan vergelijken met de kwaliteiten die je 

zelf hebt. Ga bij jezelf na wat je hebt te bieden.

Ook belangrijk: neem je cv kritisch door en bedenk wat de werkgever voor 

vragen zal gaan stellen. Bedenk dan alvast een goed antwoord. En als laatste, 

wat je ook zeker niet moet vergeten: maak een lijstje met vragen die je zelf 

aan de werkgever wilt stellen.’

Opdracht 2 

1B, 2C

Opdracht 3 

1C, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B, 8C, 9C, 10B

1A, 2B, 3B, 4A, 5A, 6B

1A, 2C, 3B, 4C, 5B

1B, 2C, 3B, 4C
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Opdracht 1

Grafiek 1 toont het percentage werkloze autochtone jongeren.

Grafiek 2 toont het percentage werkloze allochtone jongeren

De twee grafieken laten zien dat het percentage allochtone jongeren bijna twee 

keer zo groot is als het percentage autochtone jongeren.

Opdracht 2

1A, 2B, 3B, 4B, 5A, 6C, 7C

Opdracht 2

1B, 2A, 3A, 4B, 5B, 6A, 7C

Opdracht 3
Team knapt scholen op

Het klusteam komt voorrijden met een bestelauto, samen met een werkleider. 

Ladders, verfblikken, rollers en kwasten brengen ze mee. Dan gaan ze aan 

de slag. Een week of twee, drie blijft het klusteam op een school. Lokaal voor 

lokaal wordt opgeknapt.

Het mes snijdt aan twee kanten: de mannen van het klusteam doen werkerva-

ring op en de scholen zijn er dolblij mee.

Dit schooljaar hebben al tientallen basisscholen een niet al te dure opknap-

beurt van hun gebouw gehad. Via de gemeente legt de school contact met 

‘Pimp-my-school’. En dan gaat het snel. Zonder gedoe, formulieren of wacht-

tijden komt het team in actie. Een kans voor scholen én voor een aantal man-

nen die al langdurig een uitkering hebben.

In maart waren de mannen van het klusteam bezig bij de Anne Frankschool. 

‘Ik ben heel lang weggeweest uit Nederland,’ vertelt Erik. ‘Dan is het moeilijk 

om hier weer aan de slag te komen. Maar door hieraan mee te doen, ben ik in 

ieder geval weer bezig.’ John was zijn leven lang bakker en zou het liefst in zijn 

eigen vak bezig zijn. ‘Ik zie dit werk als een extraatje op mijn uitkering. Zo kan 

ik mijn hobby’s beter betalen. Maar ik leer ook het schildersvak, dus wie weet 

helpt het me om toch weer echt werk te vinden.’

Werkbegeleider Ben de Goor laat de teamleden meedenken en meebeslissen. 

Hij heeft geduld.

‘Je moet toch wat,’ zegt hij. ‘En het opknappen van een school is positief 

werk.’ Doel is om mensen kansen te bieden op werk, door aan te sluiten op 

wat ze kunnen.

Vroeger werd er ook wel eens een schoolplein opgeknapt, tegenwoordig doet 

het team voornamelijk schilderwerk. Ze doen klussen die anders door ouders 

of door de conciërge gedaan moeten worden.

Ben de Goor legt uit hoe het werkt: ‘Vanuit de gemeente of soms het UWV 
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krijgen we kandidaten.

In dit project leren ze teamgeest, arbeidsritme, op tijd komen en dat soort 

dingen.’

Daarnaast werken de mensen aan zichzelf. Ze krijgen cursussen, sollicitatie-

training en taallessen als dat nodig is. Het samenwerken in een groep werkt 

positief. Zeker met Ben als meewerkend voorman, met wie ze het goed kun-

nen vinden en die ze vertrouwen.

Opdracht 4 

Ze komen voorrijden met een bestelbusje, samen met een werkleider. Ze 

brengen ladders, verfblikken, rollers en kwasten mee. Lokaal voor lokaal 

wordt opgeknapt. Het mes snijdt aan twee kanten; de mannen van het Pimp-

my-schoolteam doen werkervaring op en de scholen zijn er dolblij mee. Via de 

gemeente legt de school contact met ‘Pimp-my-school’. En dan gaat het snel. 

Zonder gedoe, formulieren of wachttijden komt het team in actie. ‘Ik ben heel 

lang weg geweest uit Nederland,’ vertelt Erik. ‘Dan is het moeilijk om hier 
weer aan de slag te komen. Maar door hieraan mee te doen, doe ik in ieder 

geval weer werkervaring op.’ Werkbegeleider Ben de Goor laat de teamleden 

meedenken en meebeslissen. Hij heeft geduld. ‘Je moet toch wat,’ zegt hij. ‘En 

het opknappen van een school is positief werk.’ Doel is om mensen kansen te 

bieden op werk.

Opdracht 7

1B, 2B, 3C, 4B, 5B, 6A, 7C, 8C, 9C, 10B

Opdracht 8

1C, 2D, 3B, 4E, 5A

Opdracht 1
Voorbeeldantwoorden
1 Morgen heb ik een sollicitatiegesprek. Als ik deze baan krijg, trakteer ik jul-

lie op een etentje.

2 Nog een paar weken en hij doet examen. Als hij slaagt, gaat hij solliciteren.

3 Als ik in ploegendienst werk, ben ik heel erg moe. Ik heb dit met de arbo-

arts besproken.

4 Ik kan me slecht concentreren als de televisie aanstaat. Ik studeer nooit in 

de woonkamer.

5 Als ik weer in Lelystad kom, kom ik bij je langs. Woon je nog op hetzelfde 

adres?

6  Volgende week begint je opleiding. Wanneer je de onderwijsovereenkomst 

niet ondertekent, heb je geen toegang tot de les.

7 Als ik vandaag op tijd klaar ben met mijn stage, doe ik boodschappen en zal 

ik koken. Als ik laat thuiskom, moet jij het even voor me doen.
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8 Wanneer de treinen in de winter veel vertraging hebben, loop ik het risico 

dat ik te laat op mijn afspraak kom. Ik kan beter een trein eerder nemen om 

op tijd voor mijn sollicitatiegesprek te zijn.

9 Ik loop in januari stage in Duitsland. Alleen wanneer mijn auto winterban-

den heeft, mag ik in Duitsland rijden. Winterbanden zijn in Duitsland name-

lijk verplicht.

Opdracht 2

Voorbeeldantwoorden
1 Voordat Ahmed naar zijn stagebedrijf gaat, rent hij 5 kilometer. Dat doet hij 

elke morgen.

2 Jantine is ’s morgens altijd als eerste op de zaak. Zij zet het alarm bij de 

hoofdingang af, voordat ze naar binnen gaat.

3 Voordat aan het werk gaat, trekt hij eerst zijn veiligheidsschoenen aan. Zon-

der veiligheidsschoenen werken is gevaarlijk.

4 Op vrijdagmiddag begint het weekend. Nadat de laatste klant weg is, gaan 

ze gezellig met elkaar naar een café.

5 Ramazan begint pas volgende maand met zijn stage. Hij kan pas aan zijn 

stage beginnen, nadat hij zijn tentamen heeft gehaald.

6 Vanmorgen maakte ik ontbijt klaar voor de kinderen. Nadat ik ze naar school 

had gebracht, nam ik de bus naar mijn werk.

7 Je wilt graag de cursus tekstverwerken volgen. Voordat je wordt toegelaten, 

maak je de instaptoets.

8 Nadat Igor alles had opgeruimd, deed hij het licht uit. Als laatste zette hij 

het alarm aan. 

9 Dat gaat zo maar niet! Voordat je de accu verwisselt, zet je de motor uit. 

Opdracht 3

Voorbeeldantwoorden
1 De kopieermachine is al een paar weken stuk. Zolang het apparaat niet is 

gerepareerd, kopieer ik op een andere afdeling.

2 Onze collega komt voorlopig niet terug. Zolang komt er een uitzendkracht. 

Ik hoop dat jullie hem snel inwerken.

3 Zolang de werkloosheid nog zo hoog is, vind ik echt geen werk. Hopelijk 

komt er snel verandering in die situatie.

4 Ik kan mijn stageverslag niet afmaken, zolang het niet is goedgekeurd door 

mijn begeleider. Hopelijk kan ik het verslag daarna snel afronden.

5 Zolang het werk niet af is, werken we door. Ik heb de kantine gevraagd om 

een warme maaltijd voor de hele ploeg te maken.

6 Vanavond om 18.00 uur rijden alle treinen weer volgens de dienstregeling. 

Zolang dat niet het geval is, heeft het geen zin om te vertrekken.

7 Zolang mijn collega ziek is, werk ik over. Waarschijnlijk is mijn collega vol-

gende week weer terug.

8 Natuurlijk wil ik graag stage lopen bij dat bedrijf, maar zolang ik geen stage-

contract heb kan ik helaas niet beginnen.

9 Zolang er ijs ligt, ga ik elke dag schaatsen. De dooi komt pas volgende 

week.
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1 Ik moet volgende week mijn stageverslag inleveren. 

 Morgen moet ik dus beginnen met schrijven.
 Anders haal ik de deadline niet.

2 Op de vergadering overleggen we over het werkrooster voor de komende 

maand. 

 Ik moet aan alle collega’s vertellen dat ze 2 avonden per week moeten wer-
ken.

 Ik hoop dat ik mijn collega’s kan overtuigen.

3 Vorige week heb ik 4 dagen over gewerkt.

 Dat ga ik niet meer doen.
 Ik zal mijn werksituatie verbeteren.

4 Het weekend ga ik niet mee naar een feest.

 Ik ga heel hard studeren. 
 Volgende week dinsdag moet mijn scriptie helemaal af zijn.

5 Volgende week ga ik naar het UWV om te overleggen met mijn werkcoach. 

 Ik hoop dat ze een baan voor me heeft.
 Ik weet niet of het lukt.

6 Mijn broer gaat volgende week en reis nar Thailand maken.

 Hij reist eerste klas en blijft 6 weken weg.
 Ik heb daar geen geld voor.

7 In de zomer neem ik vijf weken vakantie.

 Ik ga naar Canada.
 Daar wilde ik altijd al graag naar toe.

8 Lydia start volgende week met haar stage.

 Ze heeft lang moeten zoeken naar een plek.
 Gelukkig is het gelukt.

9 Deepa doet in januari staatsexamen.

 Ze volgt nu een examentraining.
 Zo gaat ze voorbereid naar het examen.
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