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Presentator: Welkom bij radio Vooruit! Vandaag hebben we drie gasten in de studio. 

Drie mensen die een tijdje gelden werkloos zijn geworden en op zoek zijn 

gegaan naar een nieuwe baan. Hoe hebben zij dat aangepakt? Hebben zij 

weer een nieuwe baan gevonden? En hoe dan? We gaan het er met ze over 

hebben en wie weet houdt u er nog een paar tips aan over. Hartelijk wel-

kom, allemaal. Om te beginnen praten we met mevrouw Malika Loho.

Oefening 4

U gaat luisteren naar het radioprogramma van Vooruit! In de studio praat de presentator met 

drie mensen die - nadat ze werkloos werden - op zoek gingen naar een nieuwe baan.

U hoort eerst de introductie. Daarbij is nog geen opgave.

Lees nu opgave 1 goed door.

Presentator: Ik begin met u, mevrouw Loho. Vertel eens, wat voor werk had u voordat u 

werkloos werd?

Malika: Nou, ik was verkoopster bij een sanitairwinkel, we verkochten van alles 

voor de badkamer en de douche. Toen het steeds rustiger werd in de show-

room, voelde ik al aan dat dit werk niet lang zou duren. En inderdaad, in 

april stond ik op straat. Tja, toen was er geen werk meer voor mij.

Presentator: En? Hebt u nieuw werk gevonden?

Malika: Ja, gelukkig vond ik na drie maanden weer werk. Achteraf heeft het me 

helemaal geen kwaad gedaan dat ik ontslagen ben. Ik heb nu werk dat veel 

beter bij me past. Vier middagen per week zit ik in een buurthuis. Daar doe 

ik huiswerkbegeleiding van jongeren. Ik help middelbare scholieren met het 

maken van hun huiswerk. We hebben nu ook een huiswerkgroep gestart 

voor kinderen uit de hoogste klassen van de basisschool. Ik ben niet opge-

leid om bijles te geven. Ik heb sociale dienstverlening gestudeerd, maar, ik 

voel me heel erg op mijn plek. Ik heb altijd iets met onderwijs willen doen. 

Ik denk dat ik later misschien toch nog de docentenopleiding ga volgen. Ik 

wil het liefst verder met jongeren, daar ligt mijn hart, merk ik.

Presentator: Wat deed u in de tijd dat u geen werk had?

Malika: Eh ja, ik maakte er maar het beste van toen ik even geen werk had. Een 

vriendin van me raakte ook haar baan kwijt in die tijd. En omdat ik net mijn 

rijbewijs had gehaald, zijn we veel met de auto weggegaan. We maakten 

uitstapjes, zo kon ik meteen oefenen met rijden. Maar het was moeilijk om 

te genieten. Ik dacht toch steeds: ik moet solliciteren, ik heb geen vakantie.
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Presentator: Hoe bent u aan uw nieuwe baan gekomen?

Malika: Ik zat urenlang achter de computer te zoeken naar een baan. Ik ging ook als 

een gek reageren, iedere dag schreef ik twee brieven. Uiteindelijk vond ik 

werk bij de huiswerkbegeleiding, dus. Dat was via een nichtje die dat werk 

ook doet. Mijn tip aan anderen is dan ook: staar je niet blind op de vacatu-

res, zorg dat je niet alleen maar met personeelsadvertenties bezig bent. Er 

zijn ook nog veel andere manieren om werk te vinden. Volgens mij is via via 

de beste methode.

Presentator: Dank Malika Loho. Tot zover. Dan praten we zo verder met meneer Van den 

Dunk.

Dit was het einde van het interview met Mevrouw Loho. Dan gaat het radioprogramma nu ver-

der met het gesprek met installateur de heer Van den Dunk. Lees eerste de opgave goed door.

Presentator: Meneer Van den Dunk, u heeft vast weer een ander verhaal te vertellen. 

Malika Loho was 35 jaar toen ze werkloos werd, maar u was 55. Heeft dat 

veel verschil gemaakt?

Meneer Van den Dunk:

Ja, inderdaad. Dat is toch anders. Je wordt toch minder snel uitgenodigd voor 

een gesprek.

Presentator: Wat voor werk deed u voordat u werkloos werd?

Meneer Van den Dunk:

Uh, nou, voordat ik werkloos werd, werkte ik bij een installatiebureau. We 

installeerden geisers, elektra, keukenapparatuur, dat soort dingen. Toen de 

crisis uitbrak had ik net een overstap gemaakt van het ene naar het andere 

installatiebureau. Tja, dat betekende dat ik, als laatst binnen gekomen col-

lega, ook weer als eerste op straat stond. Last in, first out heet dat. Pff, ik zat 

plotseling zonder werk. Daar had ik niet op gerekend.

Presentator: En toen, wat deed u met die plotselinge vrije tijd?

Meneer Van den Dunk:

Nou, je moet natuurlijk wel durven genieten van de plotselinge vrije tijd. Van 

het koffiedrinken, van fietsen, van wandelen. Nou, en we hadden geluk dat 

het een mooie zomer was, ik heb veel in het bos gewandeld. En uh, het helpt 

dat ik een echtgenote heb die me niet constant vraagt wat ik nou allemaal 

gedaan heb.

Het UWV, de uitkeringsinstantie, zit me ook niet echt achter de broek, ze 

laten me een beetje met rust. Ik denk dat ze me vanwege mijn leeftijd weinig 
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kans geven. Ja, ik denk dat ze gelijk hebben, werkgevers nemen niet zo snel 

vijftigers meer aan. Maar ja, ik zal toch een keer weer geld moeten gaan ver-

dienen. Ik heb nog anderhalf jaar de tijd, maar dan is mijn spaarpotje op.

 

Presentator:  Wat gaat u doen om toch aan het werk te komen?

Meneer Van den Dunk:

Nou, Ik ben nu in gesprek met een loopbaancoach. Die gaat me helpen 

om een eigen bedrijf op te richten. Momenteel besteed ik veel tijd aan het 

verkennen van de markt op mijn terrein. Een naambordje met installateur op 

de deur schroeven, tja, dat werkt niet mee. Je zult het moeten hebben van je 

netwerk. Daar helpt de loopbaancoach mij bij. Natuurlijk was ik graag aan de 

slag geweest, ook nog steeds heel graag in loondienst. Maar (zucht), dat is 

niet gelukt. Ik denk maar zo: als de bouw weer aantrekt is de installateur ook 

weer nodig.

Presentator: Dank u wel meneer Van den Dunk voor uw verhaal, hopelijk lukt het om als 

zelfstandige werk te krijgen. Dan gaan we nu praten met de heer Maarten 

Steenhuis.

Dit is het einde van het interview met de heer Van den Dunk. Dan gaat het radioprogramma nu 

verder met het gesprek met ICT-medewerker Maarten Steenhuis. Lees eerste de opgave goed 

door.

Presentator: Welkom meneer Steenhuis. U is het wel gelukt, hè meneer Steenhuis? U 

bent werkloos geworden en u heeft een nieuwe baan.

Meneer Steenhuis: 

He, ja, gelukkig wel.

Presentator: Welke baan bent u kwijtgeraakt?

Meneer Steenhuis:

Ik ben mijn baan als ICT-er kwijt geraakt. Ik werkte als computerdeskundige 

bij een krant. Uh, ja, mijn werkzaamheden bestonden uit het technisch op 

orde houden van de website.

Aan het begin maakte ik me weinig zorgen, ik ben altijd freelancer geweest. 

Ik dacht, ik krijg snel wel weer een paar opdrachten... Maar door de crisis 

lukte het niet om opdrachten te krijgen. Eens even kijken, ik was ongeveer 

een half jaar werkloos.

Presentator: Ging u zich geen zorgen maken?
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Meneer Steenhuis:

Jazeker, ik heb me zeker zorgen gemaakt. Na de 120e sollicitatiebrief, zo’n 

beetje, denk ik. Soms had ik een half uur nadat ik mijn brief en cv had 

gemaild al een afwijzing binnen. Ik merkte dat ik steeds weer met dezelfde 

mensen in dezelfde procedures terechtkwam. Al die werkloze ICT-ers rea-

geerden op dezelfde vacatures.

Presentator: Hoe bent u dan toch aan een nieuwe baan gekomen?

 

Meneer Steenhuis:

Ik had al een keer gereageerd op een vacature bij een groot warenhuis, vorig 

jaar vlak nadat ik bij mijn vorige werk was ontslagen. Ze hadden mijn gege-

vens bewaard, en nu kreeg ik via een netwerk op internet de uitnodiging om 

te solliciteren, want ik kreeg via Linked In een uitnodiging om te solliciteren. 

Nou, Ik heb een gesprek gevoerd en uh ik kon vijf dagen later beginnen. Dat 

was een heerlijk gevoel. Het was net voor de herfstvakantie en ik had ineens 

op een heel andere manier vrij. Ik heb nog een weekje heerlijk vakantie 

gevierd, ja.

Presentator: Nou dat is goed afgelopen voor u. Heeft u nog tips voor andere werklozen?

Meneer Steenhuis:

Een tip die ik werkzoekenden kan geven is om goed je Facebook en Linked 

In-pagina’s bij te houden. Zoeken via dit soort netwerksites is effectief. Er zit 

ook een soort vacatureafdeling bij, waarvoor je je profiel kunt openstellen. 

Ook ‘Twitjobs’, het twitteren van vacatures, is nuttig. Werkgevers kunnen 

gericht zoeken naar geschikte mensen, en werkzoekenden kunnen zoeken 

naar passende functies.

Presentator: Wat deed u in de tijd dat u werkloos was?

Meneer Steenhuis:

Nou, wat ik miste was dat ik mijn hersens niet kon laten werken. Bovendien 

is je ritme weg. Iedereen werkt en jij bent vrij. Je gaat ook twijfelen: ben ik 

met mijn 41 jaar misschien te oud? Tja, onzin natuurlijk, van de mensen met 

wie ik nu werk is iedereen zo rond de veertig. Maar, ik verveelde me niet 

hoor, ik ben vrijwilligerswerk gaan doen, onder andere in de ouderraad van 

de school van mijn kinderen.

Ik heb nooit gewanhoopt, ik heb altijd gedacht dat het wel ging lukken. Wel 

ben ik breder gaan zoeken op een gegeven moment. En je zal altijd zien dat 

dezelfde dag dat ik deze baan kreeg, kreeg ik ook een baan bij een hotel op 

Schiphol aangeboden. Maar het is beter dat ik nu voortbouw op mijn specia-

lisme als ict-er.

Presentator: Dank u voor dit gesprek! En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen 

van ons programma. Ik wil de gasten hartelijk danken voor hun komst. En u 
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Presentator: Vandaag gaan we praten met iemand die met een eigen zaak is begonnen 

en hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. We hebben twee gasten in de 

studio: de heer Barsam Hamado met zijn eigen inktvulpuntwinkel. En de 

heer Evers van een re-integratiebureau. De heer Evers was de coach van 

Barsam Hamado. We beginnen het gesprek met de heer Hamado.

 

Dan gaat het gesprek nu verder. Lees eerste opgave 1 goed door.

Presentator:  meneer Barsam Hamado, U komt van oorsprong uit Iran. Wanneer bent u 

naar Nederland gekomen?

Meneer Hamado: Ik ben gevlucht uit Iran. Sinds 1994 woon ik in Nederland.

Presentator: En nu hebt u sinds twee jaar een eigen winkel in Hoorn. Wat is het voor 

winkel ?

Meneer Hamado: Nou, twee jaar geleden ben ik een vulpuntwinkel begonnen. Dat is een 

winkel waar mensen hun lege cartridges van hun printer kunnen vullen met 

inkt. Het is een mooi idee want op die manier kun je veel geld uitsparen.

Presentator: Kunt u vertellen hoe u dit werk heeft gevonden?

Meneer Hamado: Uhm, In 2004 kreeg ik een tijdelijke verblijfsvergunning. Ik hoopte snel 

een baan te kunnen vinden maar dat viel nogal tegen. Uhm, werkgevers 

vroegen me naar een diploma dat ik niet had. Daarom wilde ik graag een 

opleiding gaan doen, maar daar was geen subsidie voor om die opleiding te 

volgen. De gemeente zei dat ik nu moest gaan werken. Ik zat in de bijstand 

en dat vond ik heel frustrerend. Gegelukkig kwam ik toen via de gemeente 

Hoorn in contact met een re-integratiebedrijf dat speciaal voor vluchtelin-

gen was opgericht. Deze organisatie begeleidt vluchtelingen bij het opzet-

Dit was het einde van het interview met Maarten Steenhuis. Het programma wordt zo vervolgd 

met een gesprek met een startende ondernemer.

U gaat nu luisteren naar radioprogramma Vooruit! Een gesprek met een startende ondernemer 

Barsam Hamado en zijn coach de heer Evers verbonden aan een re-integratiebedrijf. De presen-

tator stelt de gasten eerst aan u voor. Hierbij is nog geen opgave.

luisteraars, hopelijk heeft u er wat tips aan overgehouden. Tot een volgende 

keer.
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ten van een eigen bedrijf. En dat was precies wat ik wilde. Een eigen baas 

zijn. Met niemand boven me.

Presentator: U heeft toen dat bestaand bedrijf, een inktvulpuntwinkel overgenomen. 

Hoe ging dat?

Meneer Hamado: Toen eenmaal bekend werd dat er een inktvulpuntwinkel was vrijgekomen, 

ging het snel. Er moest van alles geregeld worden. Ik liep bijvoorbeeld een 

paar maanden stage bij een inktvulpuntwinkel in een andere vestiging, zo 

kon ik het vak leren. En verder voerde ik gesprekken met de gemeente, ik 

had hun toestemming nodig. Ik had namelijk een uitkering. En ik moest ook 

met een bank praten over een lening. Na een aantal gesprekken met de 

bank, die mij € 30.000 leende, werd de koop gesloten.

Presentator: En u heeft hulp gehad van een ondernemerscoach.

Meneer Hamado: Ja zeker, ik had dit bedrijf nooit alleen kunnen opzetten. Gelukkig werd ik 

begeleid door Henri Evers, hij is mijn ondernemerscoach. Hij werkt bij dat 

re-integratie bureau dat startende ondernemers op weg helpt. Hij heeft 

mij enorm geholpen bij de bedrijfsovername. Met adviezen en met coa-

chingsgesprekken. Hij liet me voorbeelden zien van hoe andere mensen het 

ondernemerschap hadden aangepakt. Daar kon ik dan weer van leren. Maar 

vooral de gesprekken hebben me geholpen om alle belangrijke zaken die je 

nodig hebt voor een winkel goed te overdenken. Dat had ik nooit helemaal 

zelf kunnen doen.

Presentator:  Hoe gaat het nu verder, meneer Hamado? 

Meneer Hamado: Het grootste deel van de € 3000 die ik nu maandelijks omzet, gaat nog 

naar de bank. Dat vind ik niet erg omdat ik de eerste drie jaar mijn uitkering 

mocht behouden. Volgend jaar houdt dat op, dan moet ik mezelf kunnen 

redden. Dan is ben ik echt helemaal zelfstandig.

Presentator: En wat is uw ondernemersgeheim?

Meneer Hamado: Mijn geheim? Dat is een goede service. Ik ga met mijn klanten om alsof het 

vrienden zijn. Dan komen ze altijd terug.

Presentator: Dank u wel meneer Hamado. Naast u zit uw ondernemingscoach, meneer 

Henri Evers, Welkom meneer Evers.

Presentator: Ja, welkom meneer Evers. Fijn dat u mee wilde komen naar de studio.

Meneer Evers:  Ja, goedendag.

Presentator: U heeft een eigen re-integratiebureau. Wat doet u precies?
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Meneer Evers: Nou, wij bieden vluchtelingen met een WW of bijstandsuitkering de kans 

om een eigen bedrijf te beginnen. Uhm, wij geven niet alleen individuele 

begeleiding maar helpen ook bij het krijgen van financiering. Kijk, vluchte-

lingen hebben een enorme drive om een eigen zaak te beginnen. Ze hebben 

vaak met veel frustratie thuis gezeten. Het komt vaak voor dat vluchtelin-

gen jaren moeten wachten op een status. Of dat ze vaak werk doen onder 

hun niveau. Uhm, daardoor hebben velen hun zelfrespect verloren. Tja, als 

het dan lukt met een eigen bedrijf dan is het ook een dankbare groep. Dat 

geeft zo’n grote kick. Voor hen en voor mij.

Presentator: U richt zich vooral op bedrijfsovername. Waarom is dat?

Meneer Evers: Kijk, vluchtelingen hebben vaak geen netwerk, omdat ze lange tijd hebben 

moeten wachten tot ze een status kregen. Uh, ze hebben geen familie of 

vrienden of oude collega’s in Nederland die kunnen helpen of voor klandizie 

kunnen zorgen. Bij een bedrijfsovername kan de nieuwe eigenaar de klan-

ten, de leveranciers en de reclame zo overnemen.

En er zijn nog meer voordelen: Hij kan het vak eerst van de oude eigenaar le-

ren. Ook is de bank sneller bereid om een lening te geven omdat je al cijfers 

kan laten zien.

Bedrijfsovername is voor vluchtelingen gewoon een goede manier om tot 

een succesvol bedrijf te komen.

Presentator: Waar let u nu op als u iemand gaat begeleiden?

Meneer Evers: Voordat ik iemand ga begeleiden, kijk ik eerst naar zijn ondernemerskwa-

liteiten. Dan kijk ik naar zijn voorbereiding, onderneemt hij actie, doet hij 

ook dingen uit zichzelf? Startende ondernemers moeten ook commercieel 

kunnen denken. En ze moeten raad van iemand anders aan kunnen nemen. 

Ik let erop of hij open staat voor adviezen.

Bij Barsam had ik meteen het idee dat er een goede ondernemer in hem zat. 

Barsam is een voortvarend ondernemer. Hij neemt veel initiatief. Zo heeft hij 

bijvoorbeeld zijn eigen website gemaakt zodat de klanten hem beter kun-

nen vinden. En hij heeft ook een spaarkaartsysteem bedacht: vier cartridges 

vullen, de vijfde gratis. En er werden 10.000 flyers hier in de omgeving bij 

mensen in de brievenbus gestopt. Dus ja, Barsam heeft wel een aantal on-

dernemerskwaliteiten.

Presentator: Bedankt meneer Evers voor uw uitleg.

Dit was het einde van het interview met de heer Hamado en de heer Evers. Het programma 

wordt zo vervolgd met een gesprek met een medewerkster van het UWV werkbedrijf.

U hoort een programma van Radio Vooruit!. Daarin een gesprek met adviezen over solliciteren. 

De presentator van het radioprogramma vraagt eerst aan Rosanna Radshukin om zich voor te 

stellen. Hierbij is nog geen opgave.
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Presentator: Vandaag bij ons in de studio Mevrouw Rosanna Radshukin. Zij werkt als 

loopbaanadviseur bij het UWV/Werkbedrijf in Rotterdam. Welkom mevrouw 

Radshukin. Kunt u kort uitleggen wat ù bij het UWV doet?

Mevrouw Radshukin:

Ja, hoor. Ik zal eerst even uitleggen wat het UWV eigenlijk doet. Wij richten 

ons op twee doelgroepen. Aan de werkgevers bieden we informatie en voor-

zieningen bij het vinden van personeel. En de werkzoekenden ondersteunen 

wij bij het vinden van werk. Het UWV is de organisatie waar werkzoekenden 

en werkgevers elkaar ontmoeten.

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Wij doen dat 

samen met gemeenten. Mijn werk bestaat dus uit het geven van advies aan 

mensen die een baan zoeken, ik geef sollicitatietips onder andere.

Presentator: Nou, dan hebben we aan u een goede want daar gaat het deze uitzending 

over: sollicitatietips. Wat moet je nu wel en wat moet je niet doen bij het 

solliciteren, wat zet je in een brief, hoe schrijf je een goede CV, een Curricu-

lum Vitae, wat zeg je wel en niet tijdens een sollicitatiegesprek.

 

Dan gaat nu het gesprek verder. Lees eerst opgave 1 goed door. Vergeet niet om na het beant-

woorden van opgave 1 meteen door te gaan met het lezen van de volgende opgave.

Presentator: U helpt werkzoekenden. Als uw cliënt een vacature heeft uitgezocht wil hij 

natuurlijk een goede brief schrijven. Welke tips heeft u daarvoor?

Mevrouw Radshukin:

Nou, in de eerste plaats moet een sollicitatiebrief er netjes uit zien. Zonder 

spel- en taalfouten en met een nette indeling. Dat is echt belangrijk. Eh, ja, 

wat ik eigenlijk het beste kan vertellen hier is wat je niet moet doen. Veel 

mensen beginnen hun brief te informeel. Daar houden werkgevers niet van. 

En wat ook nog wel eens gebeurt is dat mensen een sollicitatiebrief per mail 

versturen. En dan naar meerdere werkgevers tegelijkertijd. Dat moet je ook 

niet doen.

Presentator: Bij een brief hoort natuurlijk een CV, een Curriculum Vitae. Kunt u daar tips 

voor geven. Wat zet je daar nu wel of niet in?

Mevrouw Radshukin:

Kijk, in je Curriculum Vitae, je CV, beschrijf je je levensloop. Hierin schrijf je, 

eh, op welke school je zat en welke opleiding je gedaan hebt en waar je al 

eerder werkte, en hoe lang. Dan ziet de werkgever dat je aan de functie-eisen 

voldoet, hè. Dat je de juiste capaciteiten hebt voor de functie waarop je sol-

liciteert. Dus… schrijf in ieder geval je persoonlijke gegevens op en daarna je 

opleidingen en je werkervaring. En soms past het goed als je ook je hobby’s 

opschrijft. Er is een extra ding waar je op moet letten. Zorg ervoor dat alle 

periodes beschreven staan. Laat niet een periode, bijvoorbeeld tussen twee 

banen, leeg.
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Mevrouw Radshukin:

Als je eenmaal bent uitgenodigd voor een gesprek, krijg je de kans om meer 

over jezelf te vertellen en meer over het werk te weten te komen. Een sol-

licitatiegesprek is ook een kennismakingsgesprek. Kijk, de werkgever heeft 

waarschijnlijk nog vragen na het lezen van je CV. En jij hebt in je CV lang niet 

alles kunnen vertellen. In de korte tijd dat de werkgever een gesprek met je 

voert, wil hij te weten komen waar jij goed in bent en wat voor persoon je 

bent. Het is dus belangrijk om je goed voor te bereiden zodat je zo goed mo-

gelijk antwoord kunt geven op de vragen. Bovendien kun jij door dit gesprek 

erachter komen of deze werkplek wel echt iets voor jou is.

Presentator: Wat voor tips heeft u nog meer ter voorbereiding van het gesprek?

Mevrouw Radshukin:

Allereerst zou ik me in het bedrijf verdiepen. Eh, dat kun je doen door bij-

voorbeeld de website te bezoeken en de vacature goed door te lezen. Ten 

tweede zou ik er altijd de tijd voor nemen om te kijken welke eigenschappen 

in de vacature worden gevraagd. Dat zou ik dan vergelijken met de kwalitei-

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

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.

 

Presentator: En het gesprek zelf, heeft u daar nog adviezen voor?

Mevrouw Radshukin:

Nou ja, de normale tips natuurlijk, maar die hoef ik natuurlijk niet meer uit te 

leggen. Eh zoals eh: zorg dat je er verzorgd uitziet, haren gekamd, schoenen 

gepoetst... Geen vlekken op je kleren. En dat je op tijd moet komen, of beter 

nog 10 minuten te vroeg, maar dat is ook logisch. Nog zo’n tip: als je ge-

sprekspartner je komt ophalen geef hem of haar dan een stevige handdruk. 

Maar misschien is dit nog wel de beste tip: wees nooit negatief over je vorige 

werkgever. Dat zegt namelijk meer over jou dan over die werkgever.

Presentator: Mevrouws Radshukin, hartelijk dank voor deze informatie. U heeft ons weer 

wijzer gemaakt op het gebied van solliciteren. Luisteraars, we zijn alweer 

aan het einde gekomen van deze uitzending. Tot volgende week.

Dit was de laatste vraag. U heeft nu achter elkaar 5 teksten beluisterd en 25 vragen beant-

woord.



Vooruit! - © Boom uitgevers Amsterdam 2017  10

Bij opdracht 1 en 2 wordt van u een langer antwoord verwacht. U hebt hier 30 seconden spreek-

tijd.

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij een opdracht. U moet deze informatie gebruiken 

bij het geven van uw antwoord. Bij deze opdrachten krijgt u altijd 15 seconden de tijd om uw 

antwoord voor te bereiden. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken.

Opdracht 1 U heeft voor het eerst stage gelopen in een pretpark. Uw docent vraagt wat 

u de eerste dag gedaan heeft. Kijk naar de plaatjes. Luister naar de docent 

en geef antwoord.

Oefening 23

“Welke van deze twee banen heeft uw voorkeur?”

“Wat heb je allemaal gedaan op je eerste stagedag?”

Opdracht 2 U zoekt werk. De medewerkster van Werkplein heeft twee vacatures gevon-

den. Zij wil die met u bespreken. Zij vraagt u waar u het liefst wilt werken 

en waarom. 

Geef antwoord en noem minimaal twee redenen. Gebruik de informatie in 

de tabel. Luister naar de medewerkster en geef antwoord.

Uw antwoorden bij de opdrachten 1 tot en met 5 moeten kort zijn. U hebt hier 20 seconden 

spreektijd.

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij de opdracht. Voor het bekijken van deze extra 

informatie krijgt u steeds vijf seconden de tijd. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met 

spreken.

Opdracht 1 Uw nicht gaat solliciteren bij HEMA. Ze is jong en weet niet goed wat ze 

aan moet doen bij een sollicitatiegesprek. Ze vraagt advies aan u. Kijk naar 

het plaatje. Vertel welke kleren uw nicht het beste aan kan trekken. Vertel 

ook waarom.

Opdracht 2 Uw vriend zoekt een nieuwe baan. Hij vraagt u om advies. Vertel uw vriend 

wat hij kan doen om een nieuwe baan te vinden. Geef twee adviezen.

Opdracht 3 U werkt als leerkracht op een basisschool. Een stagiaire komt naar u toe. 

Ze wil graag meer ervaring opdoen dan alleen bij u in de klas. Vertel haar 

wat ze kan doen om meer ervaring te krijgen. Geef twee adviezen.

Oefening 24
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Opdracht 4 U werkte bij een vleesbedrijf. Dat beviel niet goed. U waarschuwt nu een 

vriend. Geef twee redenen waarom hij niet bij dat bedrijf moet gaan wer-

ken.

Opdracht 5 U bent stagebegeleider op een ROC. Een leerling loopt stage bij een res-

taurant. Hij moet te lang werken en doet alleen maar vervelende klusjes, 

zoals afwassen en vegen. Hij wil de situatie graag veranderen en vraagt u 

om advies. Geef twee adviezen.


