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Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden 

en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. 

•  Bijvoorbeeld: Er zijn dit jaar minder banen op de arbeidsmarkt dan vorig jaar. Er is

minder werk.

Arbeidsmarktperspectief

Als uw arbeidsmarktperspectief goed is, dan hebt u veel kans om werk te vinden.

•  Bijvoorbeeld: Met een diploma en een praktisch beroep is het

arbeidsmarktperspectief vaak wel goed. Het is dan makkelijk om werk te vinden.

Branche

Een branche is een groep bedrijven die hetzelfde werk doen, bijvoorbeeld de 

kappersbranche of de schoonmaakbranche. Een ander woord voor branche is 

bedrijfstak.

•  Bijvoorbeeld: In de schoonmaakbranche is altijd werk. U kunt als schoonmaker in

verschillende sectoren werken, bijvoorbeeld in de zorg, de industrie of bij mensen 

thuis.

Begeleiden

Als u iemand begeleidt, geeft u hem hulp en steun.

•  Bijvoorbeeld: Ik vind het erg moeilijk om werk te vinden. Ik zoek iemand die me kan

begeleiden bij het zoeken naar werk.

Beroepenoriëntatie

Beroepenoriëntatie betekent: kijken welke beroepen er zijn en kijken welk beroep 

bij u past.

•  Bijvoorbeeld: Als u nog geen beroep hebt, kunt u het beste eerst een

beroepenoriëntatie doen. Dan weet u welke beroepen er zijn.
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Beroepsbeeld, realistisch beroepsbeeld

Het beroepsbeeld is het beeld, het idee, dat u over een beroep hebt. Realistisch 

betekent: werkelijk, echt. Als u een realistisch beroepsbeeld hebt, dan weet u hoe het 

werk in een beroep in Nederland werkelijk is. 

•  Bijvoorbeeld: Zij wil graag in het onderwijs werken, maar ik weet niet of zij een

realistisch beroepsbeeld hebt. Ik denk dat ze niet goed begrijpt hoe haar werk eruit 

ziet als ze het echt gaat doen.

Beroepscompetenties

Beroepscompetenties zijn de dingen die u moet weten en die u moet kunnen om 

in een bepaald beroep te kunnen werken. Beroepscompetenties kunt u leren in een 

cursus of opleiding. 

•  Bijvoorbeeld: Als u in de zorg wilt werken, moet u beroepscompetenties hebben

als: kennis van het lichaam, goed kunnen luisteren.

Beroepskans

De beroepskans is de kans op werk in een beroep. Als u uw beroepskansen kent, dan 

weet u of er veel of weinig werk is in het beroep.

•  Bijvoorbeeld: De beroepskansen voor doktersassistent zijn goed. Er zijn te weinig

doktersassistenten, dus ik kan makkelijk werk vinden.

Burgerservicenummer (BSN)

Het Burgerservicenummer of BSN is een persoonsnummer. Iedereen heeft maar één 

burgerservicenummer. Het BSN staat op een Nederlands paspoort, het rijbewijs, 

enzovoort. 

• Bijvoorbeeld: Mijn burgerservicenummer is: 012345678.

Competenties

Competenties zijn de dingen die u weet of kunt. Sommige competenties hebt u al en 

sommige competenties kunt u leren.

• Bijvoorbeeld: Voor dit beroep hebt u de volgende competenties nodig: plannen en 

organiseren, samenwerken, procedures opvolgen. 

WOORDENLIJST      RESULTAATKAART     



ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT 3

E
ig

e
n

d
o

m
 v

a
n

 m
in

is
te

ri
e
 v

a
n

 S
Z

W

Cv

Een cv is een document met informatie over uzelf. Op het cv staat in elk geval uw 

naam, adres, woonplaats, geboortedatum, werkervaring en opleidingen. Cv is een 

afkorting van Curriculum Vitae. Als u solliciteert, dan moet u vaak ook een cv opsturen.

• Bijvoorbeeld: Ik heb vrijwilligerswerk gedaan voor mijn gewenste beroep. Ik schrijf 

deze informatie in mijn cv. Zo kan ik bij mijn sollicitatie laten zien dat ik ervaring heb.

Eigenschap

Een eigenschap is hoe u bent, bijvoorbeeld: ‘rustig’, ‘zelfstandig’ of ‘geduldig’.

• Bijvoorbeeld: Voor dit beroep hebt u de volgende eigenschappen nodig: u moet 

goed kunnen luisteren en precies kunnen werken.

EVC-procedure

EVC betekent Erkenning van Verworven Competenties. In een EVC-procedure 

verzamelt u informatie over wat u geleerd hebt in uw werk en op school. Zo laat u zien 

dat u genoeg weet en ervaring hebt. 

• Bijvoorbeeld: Ik werk nu 3 jaar als monteur van verwarmingen in het bedrijf van mijn 

broer. Ik ga een EVC-procedure aanvragen voor het beroep verwarmingsmonteur.

Geldig 

Een geldig diploma is een diploma dat u kunt gebruiken.

• Bijvoorbeeld: Mijn rijbewijs is in Nederland niet geldig. Ik moet opnieuw mijn rijbewijs 

halen. 

Gewenst beroep

Een gewenst beroep is een beroep waarin u graag wilt werken. 

• Bijvoorbeeld: Mijn gewenste beroep is kapper. Ik wil heel graag kapper worden.

Motivatie

De motivatie is de reden waarom u iets wilt. U kunt veel of weinig motivatie hebben 

voor iets. Als iemand in de kinderopvang wil werken, dan is de motivatie vaak dat hij of 

zij van kinderen houdt. 

• Bijvoorbeeld: Mijn motivatie om in de nachtdienst te werken is groot. Als ik in de 

nachtdienst werk, dan verdien ik meer geld. Daarom wil ik dat graag. 
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Netwerk, een netwerk opbouwen

Een ‘netwerk’ bestaat uit de mensen die u kent en die u kunnen helpen, bijvoorbeeld 

met het vinden van werk. Een netwerk opbouwen betekent: nieuwe mensen leren 

kennen die u kunnen helpen met werk vinden. 

• Bijvoorbeeld: Om een netwerk op te bouwen, moet u weten welke mensen u kunnen 

helpen. U moet ook weten hoe u deze mensen leert kennen en hoe u contact met ze 

houdt.

Open sollicitatie

Bij een open sollicitatie is er geen advertentie voor een baan of vacature.

• Bijvoorbeeld: Ik werk bij een winkel. Ik heb die baan gevonden via een open 

sollicitatie. Ik ben de winkel in gelopen en heb gevraagd of ze werk hadden. En dat 

hadden ze. Ze hadden geen advertentie geplaatst, maar ze hadden wel iemand nodig. 

Portfolio 

Een portfolio is een map met bewijzen van de dingen die u gedaan hebt. 

• Bijvoorbeeld: Aan het eind van de module hebt u een portfolio met alle ingevulde 

resultaatkaarten.

Professioneel

Als iets professioneel gedaan wordt, dan wordt het gedaan door mensen die dit vak 

hebben geleerd. Het is hun beroep.

• Bijvoorbeeld: U kunt hulp vragen aan vrienden, maar ook bij professionele 

organisaties. Bij een professionele organisatie moet u vaak betalen voor de hulp, want 

het is hun werk. 

Realistisch

Realistisch betekent: zoals het werkelijk of echt is. Als u een realistische tekening 

maakt, dan tekent u de dingen zoals ze in de echte wereld zijn. De mensen en huizen 

lijken echt. Een idee of plan kan ook realistisch zijn. 

• Bijvoorbeeld: Mijn broer denkt dat hij over 5 jaar miljonair is. Dat is niet realistisch. Ik 

denk dat het niet gaat lukken. 
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Resultaat

Een resultaat is wat er is of wat men krijgt, als iets gebeurd is. 

• Bijvoorbeeld: Ik heb veel brieven geschreven en veel gebeld en gepraat over werk. 

Het resultaat is dat ik nu een baan heb.

Resultaatkaart

Op de resultaatkaarten schrijft u wat u gedaan hebt om werk te vinden.

• Bijvoorbeeld: Heeft u alle acht resultaatkaarten van de module al ingevuld? 

Sector

Een sector is een groep bedrijven die ongeveer hetzelfde werk doen. De Nederlandse 

economie is verdeeld in sectoren. Voorbeelden zijn de landbouw, de zorg, de industrie, 

de overheid.

• Bijvoorbeeld: Er is niet zo veel werk in de sector bouw.

Situatie

De situatie is hoe iets is. 

• Bijvoorbeeld: Door mijn situatie thuis kan ik niet in de avonduren werken. Ik heb twee 

kleine kinderen en geen oppas. 

Stageplaats

Een stageplaats is de plaats waar u werkt als u het werk nog moet leren. Op een 

stageplaats krijgt u geen geld voor het werk. U mag nog niet al het werk zelf doen, 

want u moet nog veel leren.

• Bijvoorbeeld: Ik heb een stageplaats gevonden in een garagebedrijf. Ik leer daar het 

werk van automonteur.

Toelatingseis

Als er toelatingseisen voor een school zijn, kunt u niet zomaar op die school beginnen. 

U moet bijvoorbeeld een diploma hebben, of u moet 18 jaar zijn.

• Bijvoorbeeld: Voor die cursus moet je goed Nederlands en Engels spreken, dat is de 

toelatingseis. Anders mag je niet met de cursus beginnen.
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Vacature

Een vacature is een baan. De werkgever zoekt iemand voor die baan. De werkgever 

kan de vacature in de krant zetten of hij kan een papier op het raam hangen. Maar er 

zijn ook nog andere manieren.

• Bijvoorbeeld: Ik ga op internet zoeken naar vacatures.

 

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een soort werk. U doet vrijwilligerswerk om andere mensen of een 

bedrijf te helpen. U krijgt geen geld voor het werk. U kunt op verschillende plaatsen 

vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld in een bejaardenhuis, een buurthuis of bij een 

sportclub.  

• Bijvoorbeeld: Ik heb vrijwilligerswerk gevonden bij een kinderboerderij. Ik help daar 

bij het schoonmaken van de hokken van de dieren.

Werkervaringsplaats

Een werkervaringsplaats is werk dat u doet om ervaring te krijgen. U krijgt geen geld 

of weinig geld voor het werk. Een werkervaringsplaats is meer dan een stage, maar het 

is nog geen echte baan.

• Bijvoorbeeld: Ik ben afgestudeerd als fysiotherapeut. Ik heb een werkervaringsplaats 

gevonden bij een fysiotherapeut bij mij in de buurt. 

Werkomstandigheden

Elk beroep heeft werkomstandigheden. Dat zijn de omstandigheden voor het werk. U 

werkt bijvoorbeeld in een team, of u werkt juist alleen. Werkomstandigheden gaan ook 

over: de plaats waar u werkt (binnen of buiten), de materialen of mensen waarmee u 

werkt, de tijden waarop u werkt.

• Bijvoorbeeld: Als u in een ziekenhuis werkt, dan heeft u de volgende 

werkomstandigheden: u werkt in een team, u werkt met mensen, u werkt op 

verschillende tijden. 

Zelfstandig

Als u zelfstandig kunt werken, kunt u goed alleen werken zonder hulp van anderen. 

U hebt geen begeleiding nodig.

• Bijvoorbeeld: Hij vindt het moeilijk om zelfstandig te werken. Hij vraagt steeds zijn 

collega’s om hulp.
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