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ALGEMEEN DOEL

De inburgeraar is in staat een concrete beroepswens voor zichzelf te formuleren op basis van de 
sectoren en branches van de Nederlandse arbeidsmarkt.
De inburgeraar kan laten zien dat hij voldoet aan de eisen van het beroep.

WERKEN IN NEDERLAND (WIN)

Hoofdstuk 1: Hoe beroepen verdeeld zijn over sectoren.
Hoofdstuk 2: Competenties en vaardigheden die bij beroepen horen.
Hoofdstuk 3: Vormen waarin werk wordt aangeboden.
Hoofdstuk 4: Beroepen in combinatie met eigen competenties en vaardigheden.
Hoofdstuk 5: Beroepen in combinatie met scholing

Zie verder hoofdstuk 9, 10.

Informatieve websites:
http://carrierestart.qompas.nl/branches_en_beroepen/branches.aspx
http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html

TOELICHTING

1.1 Gewenste handeling of kennis bij opdracht:
Kiest een beroep dat hij wil uitoefenen en waarvan hij de haalbaarheid gaat onderzoeken. 

1.1 Resultaatkaartopdracht (handeling, kennis):
Ik wil werken in één van deze drie beroepen: (zelf invullen)

De kandidaat moet uit een paar beroepen waarin hij geïnteresseerd is één keuze maken, zijn 
gewenste beroep. Aan de hand hiervan moet hij de kaarten invullen. De andere kaarten kunnen 
pas definitief ingevuld worden als dit onderdeel definitief is ingevuld.

1.1 Indicator dat handeling is gedaan of kennis verworven:
•	  Noemt drie beroepen die hij wil uitoefenen.
•	 Geeft aan van welk beroep hij de haalbaarheid gaat onderzoeken.

1.2 Gewenste handeling of kennis bij opdracht:Weet dat men op de Nederlandse arbeidsmarkt 
werk zoekt via sectoren/branches en benoemt relevante sectoren/branches voor zichzelf.

1.2 Resultaatkaartopdracht (handeling, kennis):
Het volgende antwoord past bij mijn gewenste beroep:

Om de antwoorden in te vullen is kennis over sectoren en branches een voorwaarde. De 
benodigde informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 1 

http://carrierestart.qompas.nl/branches_en_beroepen/branches.aspx
http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html
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1.2 Indicator dat handeling is gedaan of kennis verworven:
Benoemt de sector(en) of branche(s) waarin zijn gewenste beroep thuishoort of kan worden 
uitgeoefend.

1.3 Gewenste handeling of kennis bij opdracht:
Achterhaalt de waarde van zijn in eigen land behaalde diploma voor de Nederlandse 
arbeidsmarkt. 

1.3 Resultaatkaartopdracht (handeling):
De volgende situaties passen bij mij: (kiezen uit tien mogelijkheden)

1.3 Indicatoren dat handeling is gedaan of kennis verworven:
•	 Toont de waardering van zijn diploma/toont zijn Onderwijs Niveau (ION) of geeft aan 

waarom dit voor hem niet nodig is.
•	 Geeft aan of hij ervaring heeft in het gewenste beroep.


