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ALGEMEEN DOEL

De inburgeraar heeft een realistisch beeld van de inhoud van zijn gewenste beroep en heeft in zijn 
keuze ook zijn persoonlijke mogelijkheden meegewogen.

WERKEN IN NEDERLAND (WIN)

Hoofdstuk 2: Welke beroepen er zijn en wat je ervoor nodig hebt.
Hoofdstuk 3: Hoe verschillende beroepen een plaats hebben op de arbeidsmarkt.
Hoofdstuk 4: Persoonlijke factoren die een rol spelen bij het kiezen van een beroep.
Hoofdstuk 8: Hoe je met je gewenste beroep een baan vindt.

Zie verder ook hoofdstukken 1, 9, 10.

TOELICHTING

2.1 + 2.2 + 2.3 Gewenste handeling of kennis bij resultaatkaart:
Weet wat het beroep in Nederland inhoudt en welke eisen ervoor gelden.

2.1 Resultaatkaartopdracht (kennis):
Als ik het werk van mijn gewenste beroep doe, heb ik de volgende taken: (zelf invullen)

2.1 Indicator dat handeling is gedaan of kennis verworven:
Benoemt taken die bij de uitoefening van het gewenste beroep in Nederland horen.

2.2 Resultaatkaartopdracht:
Dit gewenste beroep heeft de volgende werkomstandigheden: (kiezen uit 13 mogelijkheden)

2.2 Indicatoren dat handeling is gedaan of kennis verworven:
•	 Geeft aan onder welke omstandigheden het beroep wordt uitgeoefend (inkomen, werken in 

teamverband of individueel, werktijden, reistijden, uniform en dergelijke).
•	 Geeft aan welke aanvullende eisen er aan het gewenste beroep in Nederland worden gesteld 

naast vakkwalificatie en taalvaardigheid (bijvoorbeeld rijbewijs, talenkennis of specifieke 
persoonlijke competenties).

2.2b + 2.3 + 2.4 Gewenste handeling of kennis bij resultaatkaart:
Bepaalt of het gewenste beroep past bij zijn persoonlijke omstandigheden.
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2.2 b Resultaatkaartopdracht (kennis):
Deze werkomstandigheden passen bij mij: (ja of nee)

Tijd
Plek
Ten opzichte van leidinggevenden
Ten opzichte van collega’s
Verantwoordelijkheden
Waardering (o.a. salariëring)

Als deze omstandigheden niet passen: andere keuze

2.3 Resultaatkaartopdracht (handeling, kennis):
Dit werk stelt speciale eisen aan mij. Voor dit werk moet ik: (kiezen uit vijf mogelijkheden en zelf 
aanvullen.

2.3b Resultaatkaartopdracht (kennis):
Deze eisen passen bij mij: (ja of nee)

2.3c Resultaatkaartopdracht (handeling):
Als ik dit werk wil doen, dan moet ik nog werken aan de volgende speciale eisen: (zelf invullen)

2.4 Resultaatkaartopdracht (kennis, handeling):
Dit werk past bij mijn persoonlijke omstandigheden: (kiezen uit zes mogelijkheden en zelf 
aanvullen)

2.4b Resultaatkaartopdracht (handeling, kennis):
Ik kan mijn persoonlijke omstandigheden veranderen voor het gewenste beroep: (ja of nee plus 
uitleg) 

2.2b + 2.3 + 2.4 Indicatoren dat handeling is gedaan of kennis verworven:
•	 Stelt op basis van het realistische beroepsbeeld vast of hij nog steeds belangstelling heeft voor 

het gewenste beroep.
•	 Bepaalt aan de hand van het realistische beroepsbeeld of het gewenste beroep haalbaar is 

gezien de eigen persoonlijke omstandigheden (thuissituatie, gezondheid, leeftijd, motivatie 
voor (bij)scholing en dergelijke) en zo nee: of hij zijn persoonlijke omstandigheden kan 
aanpassen aan de uitoefening van het gewenste beroep.


