In je kracht

Gids voor vrijwilligers

Colofon

Deze gids voor vrijwilligers hoort bij de cursus In je kracht. Dit is een cursus
voor laaggeletterden die willen nadenken over hun toekomst. De cursus
bestaat uit een werkboek voor deelnemers en een gids voor vrijwilligers.
In je kracht is een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. De cursus wordt
gefinancierd door de Rijksoverheid vanuit de pilot Educatie voor Vrouwen
met Ambitie (EVA) 2014-2018.
Als je (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of kopiëren, dan werken we
hier graag aan mee. We vragen je om dit vooraf af te stemmen met Stichting
Lezen & Schrijven via info@lezenenschrijven.nl.
Ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven, of ken je iemand die
anderen graag wil helpen als taalvrijwilliger? Bel dan voor advies naar het
telefoonnummer dat hieronder staat.
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Inleiding

In je kracht
De cursus In je kracht is bedoeld voor laaggeletterden1 die zich willen
oriënteren op hun toekomst en op mogelijke vervolgstappen in hun
ontwikkeling. Deze cursus is een onderdeel van EVA (Educatie voor Vrouwen
met Ambitie), een ondersteuningsprogramma voor laaggeletterden dat
wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven.
In je kracht bestaat uit negen lessen. Deze zijn gericht op oriëntatie.
De deelnemers leren zichzelf beter kennen en waarderen. Zij krijgen
zelfvertrouwen en worden zich bewust van hun wensen en mogelijkheden
voor de toekomst. Zij onderzoeken wat zij kunnen doen om hun dromen
waar te maken.
Deze gids is bedoeld voor begeleiders (vrijwilligers en professionals) die de
lessen gaan geven. De gids biedt een programma voor de gehele cursus met
een draaiboek voor elke les.

Doelen van de cursus
Deelnemers die de cursus hebben gevolgd:
• zijn zich meer bewust van wat zij leuk vinden;
• hebben nagedacht over hun kwaliteiten;
• weten beter wat zij willen op het gebied van (vrijwilligers)werk en leren;
• hebben meer zelfvertrouwen;
• zijn geïnspireerd en gemotiveerd om te werken aan hun toekomst;
•	zijn aan het denken gezet over een vervolg op deze cursus, zoals:
- werken aan basisvaardigheden;
- een andere cursus of opleiding gaan volgen;
- stappen zetten richting (vrijwilligers)werk.

Materialen bij de cursus
In de cursus In je kracht gebruik je het werkboek voor deelnemers en de gids
voor vrijwilligers. Ook wordt verwezen naar het In je kracht-kaartspel en naar
filmpjes op het YouTube-kanaal van Stichting Lezen & Schrijven.

1 Het materiaal is geschreven op niveau 1F/A2.
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1. Werkboek voor deelnemers
Het werkboek voor deelnemers begint met een korte inleiding over de cursus.
Verder bevat het alle werkbladen in de volgorde van de cursus en per les een
woordenlijst. Elke deelnemer krijgt een werkboek.
2. Gids voor vrijwilligers
De gids voor vrijwilligers is het document dat je nu leest. Deze gids geeft je
handige informatie over vaardigheden die je nodig hebt als begeleider van
deelnemers. Vervolgens worden de negen lessen beschreven.
Elke lesbeschrijving heeft de volgende opbouw:
• de materialen voor de les
• een draaiboek van de les
De draaiboeken van elke les helpen je om de lessen in te delen. Per onderdeel
van de les staat vermeld hoeveel tijd je er ongeveer aan kunt besteden, hoe je
het onderdeel inleidt en waar je meer uitleg over dat onderdeel kunt vinden.
Elke les bevat opdrachten. In het draaiboek staat stap voor stap beschreven
hoe de opdracht in zijn werk gaat en wat je aan de deelnemers vertelt. De
instructies die jij als begeleider mondeling aan de deelnemers geeft, staan
cursief (schuingedrukt). Bij sommige opdrachten hoort een werkblad.
Werkbladen en uitleg vind je als bijlage bij deze gids.
3. In je kracht-kaartspel
In het draaiboek van de lessen 1, 2, 3 en 5 wordt het In je kracht-kaartspel
genoemd. Dit kaartspel bestaat uit veertig kaarten waarmee je drie
verschillende spellen kunt spelen met de deelnemers. In de handleiding bij
het kaartspel staat stap voor stap beschreven hoe je ieder spel speelt.
In deze cursus speel je het kennismakingsspel, het inspiratiespel en het
kwaliteitenspel. De organisatie kan het kaartspel voor je bestellen bij
Stichting Lezen & Schrijven.
4. Stichting Lezen & Schrijven op YouTube
In het draaiboek van les 1 wordt verwezen naar het YouTube-kanaal van
Stichting Lezen & Schrijven. Daar vind je filmpjes die je met de deelnemers
kunt bekijken.
Duur van de lessen
Elke les duurt twee uur. In het draaiboek bij elke les staan doorlooptijden per
onderdeel genoemd. Dit zijn indicaties. Een les kan korter of langer duren,
afhankelijk van het taalniveau en het begripsniveau van de deelnemers en de
grootte van de groep. Stem je les altijd af op wat er gebeurt in de groep en
wat op dat moment het best bij de groep past.

taalvoorhetleven.nl
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Werken in een groep
Het draaiboek heeft als uitgangspunt dat je het gebruikt om met een
groep(je) deelnemers te werken. De ideale groepsgrootte ligt tussen de zes
en tien personen. Een groepsaanpak heeft verschillende voordelen: de
deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven, vragen
stellen en stimuleren. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en bewustwording.
Het draaiboek kun je natuurlijk ook gebruiken bij een-op-eenbegeleiding.2
Basisvaardigheden
Basisvaardigheden zijn vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en
omgaan met alledaagse technologie. Voldoende beheersing van de
basisvaardigheden is een belangrijke voorwaarde om (duurzame) stappen te
kunnen zetten op weg naar vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding.
Voor laaggeletterden is het belangrijk dat zij worden gestimuleerd om na te
denken over hun toekomst, maar ook dat zij werken aan het verbeteren van
hun basisvaardigheden. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
Het doel van de cursus In je kracht is niet (direct) het verbeteren van
basisvaardigheden. Deze cursus bevat wel verschillende lees- en
schrijfopdrachten die zijn afgestemd op een lager taalniveau.
Sommige deelnemers weten dit voordat ze aan deze cursus beginnen,
bijvoorbeeld omdat zij ook taalles volgen bij de organisatie. Met hen kun je
vaak gemakkelijk in gesprek gaan over laaggeletterd zijn, de moeilijkheden
die zij daarbij ervaren en het belang van het (verder) verbeteren van hun
basisvaardigheden. In de praktijk geldt dit vaak voor mensen die niet in
Nederland zijn geboren en voor wie Nederlands niet hun moedertaal is.
Mensen die in Nederland geboren zijn, schamen zich er vaak voor wanneer zij
niet goed kunnen lezen en schrijven. Het is mogelijk dat zij dit daarom niet
vertellen wanneer zij zich aanmelden voor deze cursus. Het is belangrijk dat
jij als begeleider dit onderwerp bespreekbaar maakt op momenten die
daarvoor geschikt zijn. Ook kun je advies geven om te gaan werken aan
basisvaardigheden. De organisatie kan helpen bij het doorverwijzen als
dat nodig is.

2 Voor de leesbaarheid wordt steeds de meervoudsvorm ‘deelnemers’ gebruikt. Als je
een draaiboek gebruikt om één deelnemer te begeleiden, kun je hier ‘deelnemer’ lezen.
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Icoontjes
In het werkboek voor deelnemers worden de volgende icoontjes gebruikt:
Dit is een opdracht. De deelnemer gaat zelf aan het werk.
Bij sommige woorden staat een sterretje. Deze woorden staan in de
woordenlijst aan het eind van de les. De deelnemer kan ook zelf woorden
toevoegen.

Veel succes en plezier!

taalvoorhetleven.nl
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In deze gids voor vrijwilligers vind je het programma en de opdrachten van
de cursus In je kracht. Om de cursus boeiend, leerzaam en motiverend te
maken is ook iets anders heel belangrijk, namelijk jouw eigen houding en
omgang met de deelnemers. Hierbij gaat het om de manier waarop jij als
begeleider met de deelnemers in gesprek gaat, hen stimuleert en motiveert.
Jij bent het instrument waarmee je ze hun eigen kracht kunt laten voelen
en aan het denken kunt zetten.
Je vindt hier een korte beschrijving van zes vaardigheden die van groot
belang zijn als je met deelnemers aan een cursus werkt.
Deze vaardigheden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oprechte interesse tonen
Open vragen stellen
Doorvragen
Luisteren en samenvatten
Motiveren en stimuleren
Veiligheid creëren

1. Oprechte interesse tonen
Oprechte interesse vormt de basis voor goed en prettig contact met je
deelnemers. Interesse toon je door goede vragen te stellen, echt te luisteren
en samen te vatten.
2. Open vragen stellen
De beste en gemakkelijkste manier om een gesprek over een bepaald thema
te beginnen, is door vragen te stellen. Daarmee geef je een deelnemer de
kans om de eigen gedachten onder woorden te brengen. Zo toon je oprechte
interesse en je voorkomt dat je zelf gaat invullen wat iemand bedoelt.
Door open vragen te stellen, nodig je de ander uit om meer te vertellen.
Het zijn vragen waarop de ander niet met alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden.
Open vragen beginnen met een vraagwoord, bijvoorbeeld:
• Wat …?
• Wie …?
• Waar …?
• Waarom …?
• Welke …?
• Wanneer …?
• Waardoor …?
• Hoe …?

taalvoorhetleven.nl
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3. Doorvragen
Doorvragen is een krachtige manier om een gesprek op gang te houden.
Je vraagt dan om verduidelijking door vragen te stellen die aansluiten bij
datgene wat de ander net gezegd heeft.
Voorbeelden van doorvragen:
• Wat kun je daar nog meer over vertellen?
• Wat speelt daarbij een rol?
• Welk voorbeeld kun je daarvan geven?
• Wat maakt dit voor jou belangrijk/moeilijk/leuk/interessant (enzovoort)?
• Hoe ziet dat er voor jou uit?
• Kun je nog meer voorbeelden noemen?
4. Luisteren en samenvatten
Luisteren betekent in een gesprekssituatie vooral dat je zelf niets zegt, de
ander laat uitpraten, geen oordeel uitspreekt en de ander probeert te
begrijpen. Je controleer of je de ander goed begrepen hebt door een korte
samenvatting in je eigen woorden te geven: “Klopt het dat …?”, of: “Als ik het
goed begrijp …” Vervolgens zet je het gesprek voort door een nieuwe vraag
te stellen (doorvragen!).
5. Motiveren en stimuleren
Hoe kun je deelnemers motiveren en stimuleren zodat zij zelfvertrouwen
opbouwen en in beweging durven te komen? Jouw houding speelt hierbij een
belangrijke rol.
• Laat de deelnemers zien dat ze iets voor je betekenen.
•	Deel je eigen onzekerheden en kwetsbaarheden. Zo creëer je gelijkheid en
wederzijds vertrouwen.
•	Geef (oprechte) complimenten, vooral gericht op het ontwikkelingsproces
en de durf van iemand. Zeg bijvoorbeeld: “Goed dat je deze stap hebt
gezet”, of: “Ik zie dat je (of jullie) meer durft (of durven)!”
•	‘Vier’ kleine succesjes van deelnemers door deze te benoemen en er tijd
voor te maken.
• Neem een positieve en opbouwende houding aan.
• Betuttel niet.
•	Bevestig regelmatig dat de deelnemers op de goede weg zijn.
Zeg bijvoorbeeld: “Ik zie dat jullie steeds een stapje verder komen.”
•	Toon empathie bij wat je doet en zegt. Leef je in de gevoelens van de
mensen in en (ver)oordeel niet.

taalvoorhetleven.nl
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6. Veiligheid creëren
Bij het creëren van veiligheid zorg je voor een sfeer in de groep waarbij
mensen zich durven uit te spreken en zichzelf durven te zijn, zonder dat zij
zich hoeven te schamen. Dit is belangrijk voor elke leergroep, maar nog meer
voor laaggeletterden. Uit schaamte of angst om fouten te maken kan het voor
hen erg lastig zijn om zich uit te spreken en iets van zichzelf te laten zien.
In feite dragen alle genoemde punten bij aan het creëren van veiligheid.
Door oprechte interesse en empathie te tonen laat je zien dat je begrip hebt
en bouw je vertrouwen op. Door open vragen te stellen toon je respect voor
datgene wat de ander zegt. Wanneer je je eigen kwetsbaarheid toont heeft
dat een voorbeeldfunctie, en een positieve houding creëert vertrouwen.
In aanvulling hierop is het belangrijk om actief te communiceren met
de deelnemers. Laat hen ook zien dat de cursus een ‘ruimte’ biedt om te
onderzoeken, ervaringen uit te wisselen, na te denken en fouten te maken.

taalvoorhetleven.nl
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Les 1 Groeien & Mijn rollen

Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
• het In je kracht-kaartspel
•	een computer/laptop/smartphone en wifi om de filmpjes
te kunnen afspelen
•	werkbladen met uitleg:
- Inspiratiefilmpjes (opdracht zonder werkblad)
- Wat heb ik nodig om te groeien?
- Rollen
- Afspraken
- Mijn toekomst (vooruitblik op les 2)
Wat heeft de deelnemer nodig?
•
•
•
•
•

werkblad Wat heb ik nodig om te groeien?
werkblad Rollen
werkblad Afspraken
werkblad Mijn toekomst (vooruitblik op les 2)
woordenlijst bij les 1

Voorbereiding
• Neem de instructies van het kennismakingsspel door.
•	Bekijk de filmpjes van Warda, Trudi, Marco en Arezo op het
YouTube-kanaal van Stichting Lezen & Schrijven.
• Lees de uitleg bij de werkbladen.

Let op: voor het eerste onderdeel is meer tijd uitgetrokken, zodat je extra tijd
hebt om op te starten. Bij een eerste les blijkt dit vaak nodig. Deelnemers
kunnen bijvoorbeeld het lokaal niet vinden.

taalvoorhetleven.nl
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Les 1 | Groeien & Mijn rollen

Draaiboek les 1
Tijd
(min.)
5-10

Onderdeel (thema/centrale vraag)

Gebruik hierbij

Welkom, voorstellen en korte introductie van
doel en inhoud van de negen lessen
Geef elke deelnemer een hand bij binnenkomst
en stel je voor met je naam. Heet de deelnemer
welkom. Vraag de deelnemer om de eigen
naam op een naambordje te schrijven.
Als iedereen binnen is, ga je verder met de
centrale ontvangst:
• Heet de deelnemers welkom.
• Stel jezelf kort voor.
•	Geef een korte introductie over de inhoud
en het doel van de cursus3:
We komen negen weken bij elkaar. We denken
dan met elkaar na over jouw toekomst.
We onderzoeken wat jij leuk vindt om te doen
en wat bij jou past. We bekijken wat jij daarvoor
nog nodig hebt. Je denkt dus ook na over
wat je na deze cursus kunt doen.
In deze cursus onderzoek je de volgende
vragen:
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Wat vind ik belangrijk?
• Wat vind ik leuk?
• Wat wil ik nog leren?
• Wie kan mij daarbij helpen?
Misschien kom je erachter dat je nog iets nodig
hebt. Bijvoorbeeld dat je eerst taallessen moet
volgen. Of dat je een computercursus
moet volgen.
Ook bekijken we wie jou kan helpen als je een
opleiding, vrijwilligerswerk of betaald werk
wilt doen.
Gebruik je eigen woorden om de strekking
van deze informatie weer te geven.

3H
 et is belangrijk dat de contactpersoon van de organisatie dit vooraf al heeft besproken
met de deelnemers. Als begeleider herhaal je dit aan het begin van de lessen.
taalvoorhetleven.nl
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Les 1 | Groeien & Mijn rollen

Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 1 bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

Kennismaken
Inspiratiefilmpjes
Wat heb ik nodig om te groeien?
Rollen
Afspraken

Schrijf deze onderdelen op het bord of op de
flip-over. Doe dit bij voorkeur op een plek waar
ze de hele les kunnen blijven staan, zodat je er
steeds naar kunt verwijzen.
Licht kort toe:
Vandaag maken we eerst kennis met elkaar.
Daarna bekijken we filmpjes over mensen die
praten over hun toekomst. We praten over hoe
jij verder kunt komen in je leven: we bekijken
hoe jij kunt groeien. Ook praten we over rollen.
Ik vertel later meer over wat rollen zijn.
Aan het eind van deze les maken we samen
afspraken. Het is belangrijk dat we tijdens de
lessen naar elkaar luisteren. Ook is het
belangrijk dat we op een prettige manier met
elkaar omgaan. We leren ook van elkaar!
Gebruik ook hier je eigen woorden.
De deelnemers hoeven niet meteen alles te
begrijpen. Het belangrijkste in deze eerste les
is het creëren van een prettige en veilige sfeer
voor deze les en voor de rest van de cursus.
Verder is het de bedoeling dat de deelnemers
nieuwsgierig worden naar het vervolg
van de cursus.
30

Kennismaken met elkaar en met
de begeleider(s)
Voor dit onderdeel maak je gebruik van het
In je kracht-kaartspel. Je speelt spel 1:
Kennismakingsspel.
Introduceer de opdracht:
Omdat we veel gaan samenwerken, gaan we
eerst met elkaar kennismaken. We doen dat
met een spel.

taalvoorhetleven.nl
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Spel 1: Kennismakingsspel
(In de hand
leiding bij het
kaartspel lees je
hoe je het kennismakingsspel
begeleidt)
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Les 1 | Groeien & Mijn rollen

De duur van dit onderdeel hangt af van de
grootte van de groep.
15

Inspiratiefilmpjes: verhalen van anderen
In deze opdracht bekijk je samen met de
deelnemers een aantal filmpjes op het
YouTube-kanaal van Stichting Lezen &
Schrijven. De centrale boodschap van deze
filmpjes is: ga dingen leren en blijf jezelf
ontwikkelen.

Uitleg
Inspiratiefilmpjes

Je kunt alle vier de filmpjes laten zien en
bespreken, maar je kunt er ook twee of drie
kiezen. Dit is afhankelijk van de samenstelling
van de groep.
15

Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)

15

Persoonlijke ontwikkeling en groei
In deze cursus staat de toekomst van de
deelnemers centraal. Deze opdracht gaat over
persoonlijke ontwikkeling en groei, oftewel
jezelf blijven ontwikkelen. Wat hebben de
deelnemers nodig om te groeien?

Werkblad + uitleg
Wat heb ik nodig
om te groeien?
Les 1 | Groeien & Mijn rollen

Werkblad Wat heb ik nodig om te groeien?
Een zonnebloem groeit uit een zaadje.
Het zaadje heeft verschillende dingen nodig:
• aarde en voeding
• water
• zonlicht
Het zaadje ontwikkelt zich* dan tot een mooie zonnebloem.

De bloem heeft deze dingen ook nodig om gezond te blijven.
Anders verliest de bloem zijn kracht.
Dan wordt hij slap.
Of hij gaat dood.
Mensen ontwikkelen zich ook.
Een baby groeit uit tot een kind.
Een kind groeit uit tot een volwassene.
Maar ook als je volwassen bent, kun je blijven groeien.
Groeien betekent dan: jezelf blijven ontwikkelen.
Dat is belangrijk om je goed en sterk te blijven voelen.

groeien als persoon = jezelf blijven ontwikkelen

taalvoorhetleven.nl
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Werkblad + uitleg
Rollen

Deze opdracht gaat over de rollen die de
deelnemers nu in hun leven hebben en over de
rollen die zij in de toekomst willen hebben.

Les 1 | Groeien & Mijn rollen

Werkblad Rollen
Ieder mens heeft verschillende rollen* in het leven.
Soms heb je de ene rol, soms de andere.
Bijvoorbeeld:
• moeder of vader
• cursist
• vrijwilliger
• werknemer
Bij elke rol horen taken*.
In elke rol doe je dingen.

Je kunt ervoor kiezen om niet alle vier de
opdrachten op het werkblad te doen,
bijvoorbeeld als er weinig tijd is.

Bijvoorbeeld:
• Als moeder of vader zorg je ervoor dat de kinderen naar
school gaan.
• Als cursist zorg je ervoor dat je op tijd bent voor de les.
• Als werknemer zorg je ervoor dat je je werk goed doet.
Elke rol in je leven kost tijd.
Bijvoorbeeld:
• Het kost tijd om de kinderen naar school te brengen.
• Het kost tijd om naar de les te gaan.
• Het kost tijd om naar je werk te gaan.
Van sommige rollen krijg je energie*.
Je wordt er blij van.
Je hebt dan zin om dingen te doen.
Andere rollen kosten energie.
Je wordt er moe van.

taalvoorhetleven.nl
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Les 1 | Groeien & Mijn rollen

5

Afspraken maken

Werkblad + uitleg
Afspraken

Bespreek met de groep welke afspraken jullie
met elkaar willen maken om de komende lessen
goed te kunnen samenwerken. Schrijf de
afspraken op het bord of op de flip-over.

Les 1 | Groeien & Mijn rollen

Werkblad Afspraken

Laat de deelnemers het werkblad Afspraken
pakken en ga aan de slag.

taalvoorhetleven.nl
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Afsluiting: terugblik en vooruitblik
Sluit de les af door kort terug te kijken: wat
hebben we gedaan?
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Werkblad + uitleg
Mijn toekomst
(vooruitblik op
les 2)
Les 2 | Mijn dromen & Mijn toekomst

Vraag de deelnemers om dit te vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
We hebben kennisgemaakt met elkaar en met
de cursus. Daarna hebben we filmpjes gekeken
over mensen die praten over hun toekomst.
We hebben gepraat over groeien en jezelf
blijven ontwikkelen. We hebben ook gepraat
over de rollen die jij hebt in jouw leven. En over
de rollen die jij wilt hebben. Als laatste hebben
we afspraken gemaakt om prettig samen
te werken.

Werkblad Mijn toekomst
Denk jij weleens na over je toekomst?
Je gaat nu een moodboard* maken over je toekomst.
Een moodboard is een blad met veel plaatjes en een beetje tekst.
Hier zie je een voorbeeld van een moodboard.

Als je een moodboard maakt, kun je nieuwe ideeën krijgen.
Je kunt ook laten zien waar je aan denkt.
Wat wil jij in de toekomst?
Wat zijn jouw ideeën, wensen en doelen*?
Wat wil jij volgende maand al doen?
Wat wil jij volgend jaar doen?

taalvoorhetleven.nl
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Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Wat vond je het leukst aan deze les?
Wat vond je makkelijk?
Wat vond je moeilijk?
Heb je nog vragen?

Kijk vervolgens kort vooruit door aan te geven
wat je de volgende keer gaat doen:
De volgende keer bekijken we wat jij leuk vindt.
Van welke dingen word jij blij? We praten ook
over jouw dromen voor de toekomst.

taalvoorhetleven.nl
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Les 1 | Groeien & Mijn rollen

In de volgende les maken we een moodboard
over jouw toekomst. Een moodboard is een
blad met veel plaatjes en een beetje tekst.
Pak het werkblad Mijn toekomst er maar eens
bij. Daar zie je een voorbeeld van
een moodboard.
Met een moodboard laat je zien waar je aan
denkt. Als je een moodboard maakt, kun je ook
nieuwe ideeën krijgen. Zo denk je na over jouw
toekomst.
Je neemt het moodboard mee naar huis. Dan kun
je er thuis verder aan werken. In de laatste les
vertel je aan de groep over jouw moodboard.
Neem de volgende keer dingen mee die je voor
jouw moodboard wilt gebruiken. Dat mogen
plaatjes en teksten zijn, maar ook stukjes stof en
andere dingen die je kunt opplakken. Je mag
ook stiften en pennen meenemen. Ik neem
tijdschriften mee waar je plaatjes en teksten uit
kunt knippen.
Sluit de les af.
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Les 2 Mijn dromen & Mijn toekomst

Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
• het In je kracht-kaartspel
•	materialen om een moodboard te maken: tijdschriften, scharen, lijm,
stiften, stevig papier of karton op A3-formaat
• eventueel rustige (instrumentale) muziek op de achtergrond
•	werkblad met uitleg:
- Mijn toekomst
Wat heeft de deelnemer nodig?
• werkblad Mijn toekomst
• woordenlijst bij les 2
Voorbereiding
• Neem de instructies van het inspiratiespel door.
• Lees de uitleg bij het werkblad.

taalvoorhetleven.nl
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Les 2 | Mijn dromen & Mijn toekomst

Draaiboek les 2
Tijd
(min.)

Onderdeel (thema/centrale vraag)

5-10

Terugkijken en vooruitkijken

Gebruik hierbij

Kijk kort terug: wat hebben we in de vorige les
gedaan?
Vraag de deelnemers of ze dit kunnen vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
In de vorige les hebben we kennisgemaakt met
elkaar en met de cursus. Daarna hebben we
filmpjes gekeken over mensen die praten over
hun toekomst. We hebben gepraat over groeien
en jezelf blijven ontwikkelen. We hebben ook
gepraat over de rollen die jij hebt in jouw leven.
En over de rollen die jij wilt hebben. Als laatste
hebben we afspraken gemaakt om prettig
samen te werken.
Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 2 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Wat vind ik leuk?
• Mijn toekomst
Schrijf deze onderwerpen op het bord of op de
flip-over.
Licht kort toe:
Vandaag bekijk je wat jij leuk vindt. Van welke
dingen word jij blij? We praten ook over jouw
dromen voor de toekomst.
Na de pauze gaan we een moodboard maken.
Weet je nog wat een moodboard is? Dat is een
blad met veel plaatjes en een beetje tekst.
Met een moodboard laat je zien waar je aan
denkt. En je kunt nieuwe ideeën krijgen.
Zo denk je na over jouw toekomst.

taalvoorhetleven.nl
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Les 2 | Mijn dromen & Mijn toekomst

Heb je dingen meegenomen die je voor jouw
moodboard wilt gebruiken? Plaatjes, teksten,
stukjes stof, stiften, pennen? Daar gaan we
straks mee aan het werk.
We beginnen deze les met een vraag: wat vind
jij leuk?
30-45

Inspiratiespel
Voor dit onderdeel maak je gebruik van het
In je kracht-kaartspel. Je speelt spel 2:
Inspiratiespel.
Introduceer de opdracht:
We gaan ontdekken wat jij leuk vindt en waar je
energie van krijgt. We doen dat met een spel.

In je krachtkaartspel
Spel 2:
Inspiratiespel
(In de
handleiding bij
het kaartspel lees
je hoe je het
inspiratiespel
begeleidt)

De duur van dit onderdeel hangt af van de
grootte van de groep.
15

Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)

45-60

Dromen over de toekomst
In deze opdracht denken de deelnemers verder
na over hun toekomst. Wat willen zij graag?
Wat zijn hun dromen? Daarover maken
zij een moodboard.
In deze les (les 2) maken de deelnemers een
begin met hun moodboard. Daarna werken zij
er thuis aan verder. De komende weken kunnen
zij zelf steeds dingen toevoegen. Herinner de
deelnemers regelmatig aan hun moodboard.
Doe dit aan het begin en/of aan het eind
van elke les.

Werkblad + uitleg
Mijn toekomst
Les 2 | Mijn dromen & Mijn toekomst

Werkblad Mijn toekomst
Denk jij weleens na over je toekomst?
Je gaat nu een moodboard* maken over je toekomst.
Een moodboard is een blad met veel plaatjes en een beetje tekst.
Hier zie je een voorbeeld van een moodboard.

Als je een moodboard maakt, kun je nieuwe ideeën krijgen.
Je kunt ook laten zien waar je aan denkt.
Wat wil jij in de toekomst?
Wat zijn jouw ideeën, wensen en doelen*?
Wat wil jij volgende maand al doen?
Wat wil jij volgend jaar doen?

taalvoorhetleven.nl
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In de laatste les (les 9) vertellen de deelnemers
aan de groep over hun moodboard. Zo wordt
het moodboard geen momentopname, maar
geeft het een proces van bewustwording en
ontwikkeling weer.
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Les 2 | Mijn dromen & Mijn toekomst

5-10

Afsluiting: terugblik en vooruitblik
Sluit de les af door kort terug te kijken:
wat hebben we gedaan?
Vraag de deelnemers om dit te vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
We hebben bekeken wat jij leuk vindt. Je hebt
nagedacht over de dingen waar jij blij van
wordt. We hebben ook gepraat over jouw
dromen voor de toekomst. Daarover heb je een
moodboard gemaakt.
Je mag thuis verder werken aan je moodboard.
Elke keer als je een nieuw idee hebt, dan kun je
daar iets over op je moodboard plakken of
schrijven. In de laatste les vertel je aan de groep
over jouw moodboard.
Vul dit eventueel in je eigen woorden aan
totdat het voor iedereen duidelijk is.
Vervolgens ga je verder met de terugblik op
deze les. Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Wat vond je het leukst aan deze les?
Wat vond je makkelijk?
Wat vond je moeilijk?
Heb je nog vragen?

Kijk vervolgens kort vooruit door aan te geven
wat je de volgende keer gaat doen:
De volgende keer onderzoeken we wie jij bent.
We praten ook over wat jij belangrijk vindt in
jouw leven. Dat is goed om te weten als je
nadenkt over je toekomst. Je kunt dan beter
kiezen wat bij jou past.
Sluit de les af.
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Les 3 D
 it vind ik belangrijk
in mijn leven
Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
• het In je kracht-kaartspel
•	werkblad met uitleg:
- Wat vind ik belangrijk in mijn leven?
Wat heeft de deelnemer nodig?
• werkblad Wat vind ik belangrijk in mijn leven?
• woordenlijst bij les 3
Voorbereiding
• Neem de instructies van het kwaliteitenspel door.
• Lees de uitleg bij het werkblad.

Let op: de woordenlijst bij les 3 is leeg. De deelnemers kunnen zelf woorden
toevoegen als zij dat willen.
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Les 3 | Dit vind ik belangrijk in mijn leven

Draaiboek les 3
Tijd
(min.)

Onderdeel (thema/centrale vraag)

5-10

Terugkijken en vooruitkijken

Gebruik hierbij

Kijk kort terug: wat hebben we in de vorige
les gedaan?
Vraag de deelnemers of ze dit kunnen vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
In de vorige les hebben we bekeken wat jij leuk
vindt. Je hebt nagedacht over de dingen waar
jij blij van wordt. We hebben ook gepraat over
jouw dromen voor de toekomst. Daarover heb
je een moodboard gemaakt.
Heb je nog nieuwe dingen bedacht? Heb je
nieuwe ideeën gekregen? Heb je thuis nog iets
op jouw moodboard geplakt of geschreven?
Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 3 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Wie ben ik?
• Wat vind ik belangrijk in mijn leven?
Schrijf deze onderwerpen op het bord of
op de flip-over.
Licht kort toe:
Vandaag onderzoeken we wie jij bent.
We praten ook over wat jij belangrijk vindt in
jouw leven. Dat is goed om te weten als je
nadenkt over je toekomst. Je kunt dan beter
kiezen wat bij jou past.
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Les 3 | Dit vind ik belangrijk in mijn leven

30-45

Kwaliteiten: wie ben ik?
Voor dit onderdeel maak je gebruik van het
In je kracht-kaartspel. Je speelt spel 3:
Kwaliteitenspel.
Introduceer de opdracht:
In deze opdracht praten we over twee dingen:
• Wie ben ik?
•	Wat zijn mijn kwaliteiten (mijn sterke
punten)?

In je krachtkaartspel
Spel 3:
Kwaliteitenspel
(In de
handleiding bij
het kaartspel lees
je hoe je het
kwaliteitenspel
begeleidt)

We doen dat met een spel.
De duur van dit onderdeel hangt af van de
grootte van de groep.
In de nabespreking kun je de volgende vragen
stellen:
•	Wat vind jij jouw mooiste kwaliteit?
Of: op welk sterk punt ben jij het meest trots?
• Hoe komt dat?
15

Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)

30-45

Wat vind ik belangrijk in mijn leven?
In de vorige opdracht (het kwaliteitenspel)
hebben de deelnemers onderzocht wie zij zijn
en waar zij goed in zijn. In deze opdracht
onderzoeken zij wat zij belangrijk vinden
in hun leven.

Werkblad + uitleg
Wat vind ik
belangrijk in mijn
leven?
Les 3 | Dit vind ik belangrijk in mijn leven

Werkblad Wat vind ik belangrijk in mijn leven?
Wat vind jij belangrijk in jouw leven?
Bijvoorbeeld:
• (zorgen voor) jouw gezin en familie
• jouw eigen geld verdienen
• nieuwe dingen leren
We zijn allemaal verschillend.
We denken verschillend.
We doen verschillende dingen.
We maken verschillende dingen mee.
We vinden verschillende dingen belangrijk.
Jij kiest wat jij belangrijk vindt.
Bijvoorbeeld:
• Vind je het belangrijk om nu meteen je eigen geld te verdienen?
Dan zoek je zo snel mogelijk werk.
Of:
• Vind je het belangrijk om nieuwe dingen te leren?
Dan ga je een opleiding doen of een taalcursus volgen.
Opdracht 1
Je ziet hier een lijst.
Welke dingen uit de lijst vind jij belangrijk?
Zet een kruisje onder ‘Jij?’.
Je mag ook zelf iets invullen.

taalvoorhetleven.nl
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Les 3 | Dit vind ik belangrijk in mijn leven

5-10

Afsluiting: terugblik en vooruitblik
Sluit de les af door kort terug te kijken: wat
hebben we gedaan?
Vraag de deelnemers om dit te vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
We hebben onderzocht wie jij bent. We hebben
gepraat over wat jij belangrijk vindt in jouw
leven. Dat is goed om te weten als je nadenkt
over je toekomst. Je kunt dan beter kiezen wat
bij jou past.
Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Wat vond je het leukst aan deze les?
Wat vond je makkelijk?
Wat vond je moeilijk?
Heb je nog vragen?

Kijk vervolgens kort vooruit door aan te geven
wat je de volgende keer gaat doen:
We zijn nu drie keer bij elkaar gekomen.
We hebben de volgende dingen onderzocht:
• wat jij nu doet in jouw leven
• waar jij blij van wordt
• wat jouw dromen voor de toekomst zijn
• wie jij bent
• wat jij belangrijk vindt
De volgende keer bekijken we wat jij nog meer
kunt doen. Bijvoorbeeld betaald werk of
vrijwilligerswerk. Of misschien wil je eerst
verder leren. Je hoeft nog niet te kiezen.
We gaan er eerst over praten.
Heb je in deze les nog nieuwe dingen bedacht?
Heb je nieuwe ideeën gekregen? Plak of schrijf
ze thuis op je moodboard.
Sluit de les af.
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Les 4 Werk & Leren

Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
•	werkbladen met uitleg:
- Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?
- Waarom wil ik werken?
- Waarom wil ik leren?
Wat heeft de deelnemer nodig?
•
•
•
•

werkblad Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?
werkblad Waarom wil ik werken?
werkblad Waarom wil ik leren?
woordenlijst bij les 4

Voorbereiding
• Lees de uitleg bij de werkbladen.

Let op: voor de volledigheid wordt de woordspin genoemd in de uitleg bij alle
drie de werkbladen. Je kunt ervoor kiezen om deze alleen te gebruiken bij de
opdracht over vrijwilligerswerk. Daar is de woordspin het meest relevant.
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Les 4 | Werk & Leren

Draaiboek les 4
Tijd
(min.)

Onderdeel (thema/centrale vraag)

5-10

Terugkijken en vooruitkijken

Gebruik hierbij

Kijk kort terug: wat hebben we in de vorige les
gedaan?
Vraag de deelnemers of ze dit kunnen vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
In de vorige les hebben we onderzocht wie jij
bent. We hebben gepraat over wat jij belangrijk
vindt in jouw leven. Dat is goed om te weten als
je nadenkt over je toekomst. Je kunt dan beter
kiezen wat bij jou past.
Heb je nog nieuwe dingen bedacht? Heb je
nieuwe ideeën gekregen? Heb je thuis nog iets
op jouw moodboard geplakt of geschreven?
Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 4 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?
• Waarom wil ik werken?
• Waarom wil ik leren?
Schrijf deze onderwerpen op het bord
of op de flip-over.
Licht kort toe:
Vandaag bekijken we wat jij nog meer kunt
doen. Bijvoorbeeld betaald werk of
vrijwilligerswerk. Of misschien wil je eerst
verder leren. Je hoeft nog niet te kiezen.
We gaan er eerst over praten.
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Les 4 | Werk & Leren

45-60

Oriënteren op vrijwilligerswerk en betaald
werk
De deelnemers gaan aan de slag met twee
werkbladen. Daarbij staan de volgende
vragen centraal:

Werkblad + uitleg
Waarom wil ik
vrijwilligerswerk
doen?
Les 4 | Werk & Leren

Werkblad Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?
Wat is vrijwilligerswerk?

• Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?
• Waarom wil ik werken?

Vrijwilligerswerk is werk waar je niet voor betaald krijgt.
Je krijgt er geen loon voor.
Je maakt afspraken over vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld:
• de dagen en tijden waarop je werkt
• wat je gaat doen
• wie jouw begeleider is
• wie je moet bellen als je een keer niet kunt komen
• of je een vrijwilligersvergoeding* krijgt
• of je een reiskostenvergoeding* krijgt
• of je andere kosten vergoed krijgt
• of je een cursus mag volgen
Vrijwilligerswerk doe je voor andere mensen.
Soms voor één persoon, soms voor een groep.
Soms doe je het alleen, soms doe je het samen.
Vrijwilligerswerk doe je vaak bij een organisatie.
Bijvoorbeeld een school, een buurtcentrum of een ziekenhuis.
Voorbeelden van vrijwilligerswerk:
• koffie rondbrengen in een verzorgingshuis
• dieren verzorgen op een kinderboerderij
• helpen in de schoolbibliotheek
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Werkblad + uitleg
Waarom wil ik
werken?
Les 4 | Werk & Leren

Werkblad Waarom wil ik werken?
Opdracht
Vraag 1
Heb jij weleens betaald werk gedaan?
Kruis jouw antwoord aan.
Je mag ook iets invullen.
Nee.
Ja, ik

Vraag 2
Wil jij werken?
Kruis jouw antwoord aan.
Je mag ook iets invullen.
Nee.
Ja, maar ik weet nog niet wat ik wil doen.
Ja, ik

taalvoorhetleven.nl
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Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)

30-45

Oriënteren op verder leren
De deelnemers gaan aan de slag met het
derde werkblad van deze les. Daarbij staat
de volgende vraag centraal:
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Werkblad + uitleg
Waarom wil ik
leren?
Les 4 | Werk & Leren

Werkblad Waarom wil ik leren?
Wat is leren?
Leren* is ervoor zorgen dat je iets nieuws weet of kunt.

• Waarom wil ik leren?

Wat weet jij?
Dat is kennis*.
Wat kun jij?
Dat zijn vaardigheden*.
Je kunt op verschillende manieren leren.
Bijvoorbeeld:
• door boeken te lezen
• door informatie op internet te lezen
• door te kijken hoe iemand anders iets doet
• door te oefenen
• door een cursus te doen
• door een opleiding te doen
Wat kun je leren?
Je kunt verschillende dingen leren.
Bijvoorbeeld:
• de Nederlandse taal
• een sollicitatiebrief* schrijven
• rekenen
• voor kinderen zorgen
• een beroep
• naaien, koken, dansen of timmeren
• werken met de computer, tablet of smartphone

taalvoorhetleven.nl
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Les 4 | Werk & Leren

5

Afsluiting: terugblik en vooruitblik
Sluit de les af door kort terug te kijken: wat
hebben we gedaan?
Vraag de deelnemers om dit te vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
We hebben bekeken wat jij nog meer kunt
doen. Bijvoorbeeld betaald werk of
vrijwilligerswerk. Of misschien wil je eerst
verder leren. Daar hebben we over gepraat.
Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Wat vond je het leukst aan deze les?
Wat vond je makkelijk?
Wat vond je moeilijk?
Heb je nog vragen?

Kijk vervolgens kort vooruit door aan te geven
wat je de volgende keer gaat doen:
Misschien heb je al een idee wat je graag wilt
doen. De volgende keer onderzoeken we of het
goed bij je past. We praten ook over jouw
sterke punten. En we kijken naar de dingen
die jij goed kunt.
Heb je in deze les nog nieuwe dingen bedacht?
Heb je nieuwe ideeën gekregen? Plak of schrijf
ze thuis op je moodboard.
Sluit de les af.
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Les 5 Wat wil ik & Wat kan ik?

Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
• het In je kracht-kaartspel
•	werkbladen met uitleg:
- Wat wil ik doen?
- Mijn sterke punten
- Vaardigheden
Wat heeft de deelnemer nodig?
•
•
•
•

werkblad Wat wil ik doen?
werkblad Mijn sterke punten
werkblad Vaardigheden
woordenlijst bij les 5

Voorbereiding
• Kies een aantal sterke punten uit het kaartspel die je wilt laten zien.
• Lees de uitleg bij de werkbladen.
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Les 5 | Wat wil ik & Wat kan ik?

Draaiboek les 5
Tijd
(min.)

Onderdeel (thema/centrale vraag)

5-10

Terugkijken en vooruitkijken

Gebruik hierbij

Kijk kort terug: wat hebben we in de vorige les
gedaan?
Vraag de deelnemers of ze dit kunnen vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
In de vorige les hebben we bekeken wat jij nog
meer kunt doen. Bijvoorbeeld betaald werk of
vrijwilligerswerk. Of misschien wil je eerst
verder leren. Daar hebben we over gepraat.
Heb je nog nieuwe dingen bedacht? Heb je
nieuwe ideeën gekregen? Heb je thuis nog iets
op jouw moodboard geplakt of geschreven?
Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 5 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Wat wil ik doen?
• Mijn sterke punten
• Vaardigheden
Schrijf deze onderwerpen op het bord of op
de flip-over.
Licht kort toe:
Misschien heb je al een idee wat je graag wilt
doen. Vandaag onderzoeken we of het goed bij
je past. We praten ook over jouw sterke punten.
En we kijken naar de dingen die jij goed kunt.
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Les 5 | Wat wil ik & Wat kan ik?

15

Wat wil ik doen? En hoe ga ik dat doen?
In deze opdracht onderzoeken de deelnemers
wat zij nodig hebben (bijvoorbeeld bepaalde
vaardigheden) om verdere stappen te kunnen
zetten. Zo krijgen zij een overzicht van de
zaken waaraan zij nog moeten werken.
In deze les maken zij opdracht 1 van het
werkblad Wat wil ik doen? In les 8 maken zij
opdracht 2. De deelnemers beantwoorden dan
dezelfde vragen en bekijken of zij in de
tussenliggende weken andere ideeën hebben
gekregen. Willen zij nog hetzelfde of willen
zij andere dingen?

werkblad + uitleg
Wat wil ik doen?
Werkblad Wat wil ik doen?
Opdracht 1 doe je in deze les.
Opdracht 2 doe je in een latere les.

Wat wil jij doen?
Wil je gaan werken?
Of wil je eerst nog iets leren?
Wat heb jij nodig om dat te kunnen doen?

39
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Als deelnemers meer tijd nodig hebben
(bijvoorbeeld om goed na te denken over hun
antwoorden), dan kunnen ze deze opdracht
thuis (af)maken.
45

Mijn sterke punten: wie ben ik?
In deze opdracht bekijken de deelnemers
(nogmaals) wat hun kwaliteiten zijn, oftewel
hun sterke punten. De vraag die daarbij
centraal staat is: wie ben ik?

Werkblad + uitleg
Mijn sterke
punten
Les 5 | Wat wil ik & Wat kan ik?

Werkblad Mijn sterke punten
Sterke punten* kunnen dingen zijn waar je goed in bent.
Bijvoorbeeld:
• Je kunt goed luisteren.
• Je kunt goed organiseren.
• Je kunt goed advies geven.

Herinner de deelnemers aan het kwaliteitenspel
dat ze in les 3 hebben gespeeld. Laat daarbij
enkele kaarten met kwaliteiten zien.

Sterke punten kunnen ook iets positiefs zeggen over wie of wat je bent.
Bijvoorbeeld:
• Je bent sterk.
• Je bent netjes.
• Je bent sociaal.
Een ander woord voor sterk punt is kracht.
Een sterk punt wordt ook wel een kwaliteit genoemd.
Opdracht 1
Hier staat een lijst met sterke punten.
Welke sterke punten heb jij?
Zet een kruisje onder ‘Jij?’ als jij het sterke punt hebt.
Je mag ook zelf sterke punten invullen.

Sterk punt

Uitleg

Jij?

actief

Je doet veel dingen (activiteiten).

ambitieus

Je wilt graag verder en/of hogerop komen in het
leven.

behulpzaam

Je helpt graag anderen.

betrouwbaar

Je bent eerlijk.
Je doet wat je afspreekt.

communicatief

Je maakt gemakkelijk contact.
Je kunt bijvoorbeeld goed met anderen praten.

creatief

Je bedenkt en/of maakt nieuwe dingen.
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In je krachtkaartspel
Spel 3:
Kwaliteitenspel
15

Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)

30

Vaardigheden: wat kan ik goed?

Werkblad + uitleg
Vaardigheden

In deze opdracht bekijken de deelnemers
welke vaardigheden zij beheersen.
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Les 5 | Wat wil ik & Wat kan ik?

De vraag die daarbij centraal staat is:
wat kan ik goed?

Les 5 | Wat wil ik & Wat kan ik?

Werkblad Vaardigheden
Vaardigheden zijn dingen die je kunt.
Het zijn dingen die je doet.
Bijvoorbeeld:
• zwemmen
• kleding maken
• lezen en schrijven
• omgaan met de computer
Als je iets wilt doen, dan moet je eerst dingen weten.
Je hebt kennis nodig.
Bijvoorbeeld: je wilt een broek maken.
Je moet dan een aantal dingen weten:
• Hoeveel stof heb je nodig?
• Hoe knip je een patroon?
• Hoe werkt de naaimachine?
Weet je al deze dingen?
Dan kun je de broek maken.
Kleding maken is een vaardigheid.
Vaardigheden kun je oefenen.
Dan kun je er beter in worden.
Het gaat dan steeds makkelijker.
Bijvoorbeeld werken met de computer.
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Afsluiting: terugblik en vooruitblik
Sluit de les af door kort terug te kijken:
wat hebben we gedaan?
Vraag de deelnemers om dit te vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
Vandaag hebben we gepraat over wat jij graag
wilt doen. We hebben onderzocht wat jij nog
nodig hebt om dat te doen. We hebben ook
gekeken naar jouw sterke punten. Dat zijn jouw
kwaliteiten. En we hebben gekeken naar de
dingen die jij kunt. Dat zijn de vaardigheden die
jij beheerst.
Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Wat vond je het leukst aan deze les?
Wat vond je makkelijk?
Wat vond je moeilijk?
Heb je nog vragen?

Kijk vervolgens kort vooruit door aan te geven
wat je de volgende keer gaat doen:
De volgende keer kijken we naar de dingen die
jij graag doet. Ook praten we over wat jij in je
leven allemaal geleerd en gedaan hebt.
We bekijken wat jij leuk vindt en wat je al kunt.
Als je dat weet, dan kun je gemakkelijker
stappen zetten naar een opleiding of naar
(vrijwilligers)werk dat bij jou past.
Heb je in deze les nog nieuwe dingen bedacht?
Heb je nieuwe ideeën gekregen? Plak of schrijf
ze thuis op je moodboard.
Sluit de les af.
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Les 6 W
 at doe ik graag &
Wat kan ik?
Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
•	werkbladen met uitleg:
- Wat doe ik graag?
- Ervaring
Wat heeft de deelnemer nodig?
• werkblad Wat doe ik graag?
• werkblad Ervaring
• woordenlijst bij les 6
Voorbereiding
• Lees de uitleg bij de werkbladen.
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Les 6 | Wat doe ik graag & Wat kan ik?

Draaiboek les 6
Tijd
(min.)

Onderdeel (thema/centrale vraag)

5-10

Terugkijken en vooruitkijken

Gebruik hierbij

Kijk kort terug: wat hebben we in de vorige les
gedaan?
Vraag de deelnemers of ze dit kunnen vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
In de vorige les hebben we gepraat over wat
jij graag wilt doen. We hebben onderzocht wat
jij nog nodig hebt om dat te doen. We hebben
ook gekeken naar jouw sterke punten. Dat zijn
jouw kwaliteiten. En we hebben gekeken naar
de dingen die jij kunt. Dat zijn de vaardigheden
die jij beheerst. Weet jij nog welke sterke
punten jij hebt? Waar ben jij goed in? En wat
zijn jouw vaardigheden?
Heb je nog nieuwe dingen bedacht? Heb je
nieuwe ideeën gekregen? Heb je thuis nog iets
op jouw moodboard geplakt of geschreven?
Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 6 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Wat doe ik graag?
• Ervaring
Schrijf deze onderwerpen op het bord
of op de flip-over.
Licht kort toe:
Vandaag kijken we naar de dingen die jij graag
doet. Ook praten we over de dingen die jij in
jouw leven allemaal hebt geleerd en gedaan.
We bekijken wat jij leuk vindt en wat je al kunt.
Als je dat weet, dan kun je gemakkelijker
stappen zetten naar een opleiding of naar
(vrijwilligers)werk dat bij jou past.
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Les 6 | Wat doe ik graag & Wat kan ik?

30-45

Interesses en activiteiten: wat doe ik graag?
In deze opdracht denken de deelnemers na
over wat zij leuk vinden om te doen. Wat doen
zij graag? Welke activiteiten vinden
zij interessant?

Werkblad + uitleg
Wat doe ik
graag?
Les 6 | Wat doe ik graag & Wat kan ik?

Werkblad Wat doe ik graag?
Wil je gaan werken?
Of wil je vrijwilligerswerk gaan doen?
Dan is het belangrijk om te weten wat jij leuk vindt.
Wat vind jij leuk om te doen?
Wat doe jij graag?
Iets wat jij leuk vindt noem je een interesse*.
Je kunt verschillende dingen doen.
Dit noem je activiteiten*.
Bijvoorbeeld:
• planten verzorgen
• een fietsband plakken
• met kinderen omgaan
• met de computer werken
Het is fijn als je je werk leuk vindt.
Kies daarom activiteiten die bij jou passen.
Kies dingen die jij interessant* vindt.
Dan houd je je werk langer vol.

taalvoorhetleven.nl

15

Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)

45-60

Ervaring: wat weet ik en wat kan ik?
In deze opdracht denken de deelnemers na
over wat zij weten en wat zij kunnen. Praat met
de deelnemers over hun ervaring en laat hen
daarover ook met elkaar praten. Deelnemers
aan deze cursus hebben vaak meer ervaring
dan zij denken.
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Werkblad + uitleg
Ervaring
Les 6 | Wat doe ik graag & Wat kan ik?

Werkblad Ervaring
Je leert je hele leven.
Je leert dingen op school.
Bijvoorbeeld uit boeken.
Je leert ook door te doen.
En je leert dingen in het dagelijks leven.
Zo bouw je ervaring* op.
Ervaring is alles wat je in je leven hebt geleerd en gedaan.
Bijvoorbeeld:
• Ali heeft vijf kinderen.
Hij heeft veel ervaring met het opvoeden van kinderen.
• Jantien werkt al zes jaar in een restaurant.
Zij is een ervaren kok.
Als je een activiteit vaker doet, dan krijg je meer ervaring.
Welke ervaring heb jij?
Wat heb jij in je leven geleerd?
Deze dingen kun je gebruiken als je gaat werken.
Of als je vrijwilligerswerk gaat doen.
Of als je een cursus of een opleiding gaat doen.
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Afsluiting: terugblik en vooruitblik
Sluit de les af door kort terug te kijken: wat
hebben we gedaan?
Vraag de deelnemers om dit te vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
We hebben gekeken naar de dingen die jij
graag doet. Ook hebben we gepraat over de
dingen die jij in jouw leven allemaal hebt
geleerd en gedaan. We hebben bekeken wat jij
leuk vindt en wat je al kunt. Als je dat weet, dan
kun je gemakkelijker stappen zetten naar een
opleiding of naar (vrijwilligers)werk dat
bij jou past.
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Les 6 | Wat doe ik graag & Wat kan ik?

Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Wat vond je het leukst aan deze les?
Wat vond je makkelijk?
Wat vond je moeilijk?
Heb je nog vragen?

Kijk vervolgens kort vooruit door aan te geven
wat je de volgende keer gaat doen:
De volgende keer praten we over werk.
We onderzoeken welke dingen jij belangrijk
vindt als je werkt. Ook bekijken we welke
beroepen bij jou passen. Welk werk wil jij
graag doen? En wat wil je niet zo graag doen?
Verder bekijken we hoe en waar je informatie
kunt vinden over beroepen.
Heb je in deze les nog nieuwe dingen bedacht?
Heb je nieuwe ideeën gekregen? Plak of schrijf
ze thuis op je moodboard.
Sluit de les af.
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Les 7 Welk werk past bij mij?

Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
•	werkbladen met uitleg:
- Wat vind ik belangrijk als ik werk?
- Beroepen
- Informatie vinden over beroepen
Wat heeft de deelnemer nodig?
•
•
•
•
•

werkblad Wat vind ik belangrijk als ik werk?
werkblad Beroepen
werkblad Informatie vinden over beroepen
werkblad Wat doe ik graag? (les 6)
woordenlijst bij les 7

Voorbereiding
• Lees de uitleg bij de werkbladen.

Let op: bij het werkblad Informatie vinden over beroepen zoeken de
deelnemers informatie op internet. Niet alle deelnemers kunnen dit.
Daarom is het goed om deze opdracht met de groep te doen. Merk je dat
een deelnemer moeite heeft met de opdracht? Laat dan weten dat er
mogelijkheden zijn om te leren omgaan met de computer/tablet/smartphone.
Misschien wil de deelnemer een cursus volgen op dit gebied?
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Les 7 | Welk werk past bij mij?

Draaiboek les 7
Tijd
(min.)

Onderdeel (thema/centrale vraag)

5-10

Terugkijken en vooruitkijken

Gebruik hierbij

Kijk kort terug: wat hebben we in de vorige les
gedaan?
Vraag de deelnemers of ze dit kunnen vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
In de vorige les hebben we gepraat over de
dingen die jij graag doet. Ook hebben we
gepraat over de dingen die jij in jouw leven
allemaal hebt geleerd en gedaan. We hebben
bekeken wat jij leuk vindt en wat je al kunt. Als
je dat weet, dan kun je betere stappen zetten
naar een opleiding of naar (vrijwilligers)werk
dat bij jou past.
Heb je nog nieuwe dingen bedacht? Heb je
nieuwe ideeën gekregen? Heb je thuis nog iets
op jouw moodboard geplakt of geschreven?
Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 7 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Wat vind ik belangrijk als ik werk?
• Beroepen
• Informatie vinden over beroepen
Schrijf deze onderwerpen op het bord
of op de flip-over.
Licht kort toe:
Vandaag praten we over werk. We onderzoeken
welke dingen jij belangrijk vindt als je werkt.
Ook bekijken we welke beroepen bij jou passen.
Welk werk wil jij graag doen? En wat wil je niet
zo graag doen? Verder bekijken we hoe en waar
je informatie kunt vinden over beroepen.
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Les 7 | Welk werk past bij mij?

30-45

Wat vind ik belangrijk als ik werk?
In deze opdracht denken de deelnemers na
over de dingen die zij belangrijk vinden als zij
werken of vrijwilligerswerk doen.

Werkblad + uitleg
Wat vind ik
belangrijk als ik
werk?
Les 7 | Welk werk past bij mij?

Werkblad Wat vind ik belangrijk als ik werk?
Welke dingen zijn voor jou belangrijk als je werkt?
Bijvoorbeeld:
• Ik vind het belangrijk dat ik andere mensen kan helpen.
• Ik vind het belangrijk dat ik mijzelf blijf ontwikkelen.
• Ik vind het belangrijk om mijn eigen geld te verdienen.
Opdracht 1
Je ziet hier een lijst.
Wat vind jij belangrijk als je werkt of vrijwilligerswerk doet?
Zet een kruisje onder ‘Jij?’ als jij het belangrijk vindt.
Je mag ook zelf dingen invullen.

Wat vind jij
belangrijk bij
(vrijwilligers)werk?
afwisseling

Uitleg

Jij?

Je doet steeds iets anders in je werk.

andere mensen
helpen
een goede balans
tussen werk en
privé

Je kunt werk en privé goed combineren.
Jouw werktijden passen bij de taken die
jij thuis hebt.
Je hebt ook tijd voor dingen buiten het werk.

hoge status

Je doet bijvoorbeeld werk waar andere mensen
tegen opkijken.

hulp van anderen

Je kunt om hulp vragen.
Mensen helpen jou als het nodig is.

iets goeds
doen voor de
samenleving

Je doet werk dat goed is voor andere mensen.
Je doet bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

kennis

Je krijgt steeds nieuwe kennis.
Je gebruikt die nieuwe kennis.

klantcontact

Je hebt veel contact met klanten.
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Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)

25

Beroepen
In deze opdracht onderzoeken de deelnemers
welke beroepen bij hen passen. Ze kijken
daarbij nog een keer naar hun antwoorden op
het werkblad Wat doe ik graag? Ze bedenken
wat zij leuk en niet zo leuk vinden aan die
beroepen.
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Werkblad + uitleg
Beroepen
Les 7 | Welk werk past bij mij?

Werkblad Beroepen
Een beroep* is het werk dat je doet.
Je beroep noem je ook wel: je vak.
Bijvoorbeeld:
• agent
• leraar
• schoonmaker
• tandarts
• verpleger
Activiteiten
Bij elk beroep passen activiteiten.
Welke dingen doe je in een beroep?
Beroep: verkoper in een winkel
Activiteiten:
• advies geven
• iets verkopen
Beroep: thuiszorgmedewerker
Activiteiten:
• bij mensen thuis schoonmaken
• mensen verzorgen of verplegen
Leuk en niet zo leuk
Elk beroep heeft leuke dingen.
Maar beroepen hebben ook dingen die niet zo leuk zijn.
Soms moet je in de avond of in het weekend werken.
Bijvoorbeeld in de zorg.
Denk dus goed na als je een beroep gaat kiezen.
Kijk naar de leuke dingen.
Maar kijk ook naar de dingen die niet zo leuk zijn.
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Informatie vinden over beroepen
In deze opdracht zoeken de deelnemers naar
informatie over een of meer beroepen die zij in
de vorige opdracht hebben gekozen. In de les
wordt gezamenlijk gezocht op internet. Buiten
de les kunnen de deelnemers bijvoorbeeld eens
gaan praten met iemand die een bepaald
beroep heeft.
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Werkblad + uitleg
Informatie vinden
over beroepen
Les 7 | Welk werk past bij mij?

Werkblad Informatie vinden over beroepen
Het is goed om te weten welke dingen je doet in een beroep.
En waar je die dingen doet.
Bijvoorbeeld:
Je werkt in een schoenenwinkel.
Dan help je klanten.
Je werkt met de kassa.
Misschien doe je nog andere dingen.
Soms werk je in de avond of in het weekend.
In elk beroep doe je andere dingen.
Dit noem je activiteiten of taken.
Het is belangrijk dat je weet wat je allemaal doet in een beroep.
Dan kun je een beroep kiezen dat goed bij jou past.
Wil je meer weten over een beroep?
Dan kun je verschillende dingen doen.
• Je kunt praten met iemand die dit beroep heeft.
Ken je iemand?
• Je kunt vacatures* bekijken op internet.
• Je kunt met Google zoeken naar informatie over een beroep.

Als er geen mogelijkheid is om internet te
gebruiken in de les, dan kun je met de
deelnemers een gesprek voorbereiden met
iemand die een bepaald beroep heeft. Wat
willen de deelnemers vragen aan die persoon?
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• Je kunt informatie vinden op sites over opleidingen en beroepen.
Bijvoorbeeld: www.kiesmbo.nl
Of: www.bekijkjetoekomst.nu
• Je kunt beroepen- en competentietestjes doen.
Bijvoorbeeld: op www.jobpersonality.com
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Les 7 | Welk werk past bij mij?

Afsluiting: terugblik en vooruitblik
Sluit de les af door kort terug te kijken: wat
hebben we gedaan?
Vraag de deelnemers om dit te vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
We hebben gepraat over werk. We hebben
onderzocht welke dingen jij belangrijk vindt als
je werkt. Ook hebben we bekeken welke
beroepen bij jou passen. Welk werk wil jij
graag doen? En wat wil je niet zo graag doen?
Verder hebben we bekeken hoe en waar je
informatie kunt vinden over beroepen.
Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Wat vond je het leukst aan deze les?
Wat vond je makkelijk?
Wat vond je moeilijk?
Heb je nog vragen?

Kijk vervolgens kort vooruit door aan te geven
wat je de volgende keer gaat doen:
De volgende keer praten we over verder leren.
Wil jij verder leren? Wil je bijvoorbeeld een
cursus doen? We praten ook over wie jou
kunnen helpen als je werk, vrijwilligerswerk
of een opleiding wilt doen.
In les 5 heb je het werkblad Wat wil ik doen?
ingevuld. Neem dit werkblad de volgende keer
mee. We doen dan opdracht 2.
Heb je in deze les nog nieuwe dingen bedacht?
Heb je nieuwe ideeën gekregen? Plak of schrijf
ze thuis op je moodboard.
Sluit de les af.
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Les 8 Verder leren & Mijn netwerk

Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
•	werkbladen met uitleg:
- Wat wil ik nog meer leren?
- Mijn netwerk
Wat heeft de deelnemer nodig?
•
•
•
•
•
•
•

werkblad Wat wil ik nog meer leren?
werkblad Mijn netwerk
werkblad Vaardigheden (les 5)
werkblad Wat doe ik graag? (les 6)
werkblad Ervaring (les 6)
werkblad Beroepen (les 7)
woordenlijst bij les 8

Voorbereiding
• Lees de uitleg bij de werkbladen.

Let op:
•	Bij het werkblad Wat wil ik nog meer leren? kun je gebruikmaken van
of verwijzen naar de Succes!-boekjes voor taal, rekenen en digitale
vaardigheden. Jouw contactpersoon bij de organisatie kan meer vertellen
over de mogelijkheden. Ook kan jouw contactpersoon Succes!-boekjes
voor je bestellen.
•	Jouw contactpersoon bij de organisatie kan jou ook helpen aan informatie
over vervolgcursussen. Vraag hiernaar.
•	De laatste les (les 9) wordt feestelijk afgesloten. Vraag de deelnemers om
dan hapjes en drankjes mee te nemen. Noem het nog eens nadrukkelijk
aan het eind van deze les en stem af wat iedereen meeneemt.
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Les 8 | Verder leren & Mijn netwerk

Draaiboek les 8
Tijd
(min.)

Onderdeel (thema/centrale vraag)

5-10

Terugkijken en vooruitkijken

Gebruik hierbij

Kijk kort terug: wat hebben we in de vorige les
gedaan?
Vraag de deelnemers of ze dit kunnen vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
In de vorige les hebben we gepraat over werk.
We hebben onderzocht welke dingen jij
belangrijk vindt als je werkt. Ook hebben we
bekeken welke beroepen bij jou passen.
Welk werk wil jij graag doen? En wat wil je niet
zo graag doen?
Heb je nog nieuwe dingen bedacht? Heb je
nieuwe ideeën gekregen? Heb je thuis nog iets
op jouw moodboard geplakt of geschreven?
Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 8 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Wat wil ik nog meer leren?
• Mijn netwerk
Schrijf deze onderwerpen op het bord
of op de flip-over.
Licht kort toe:
Vandaag praten we over verder leren. Wil jij
verder leren? Wil je bijvoorbeeld een cursus
doen? We praten ook over wie jou kunnen
helpen als je werk, vrijwilligerswerk of een
opleiding wilt doen. Dat is jouw netwerk.

taalvoorhetleven.nl

45

In je kracht - december 2018

Les 8 | Verder leren & Mijn netwerk

30-45

Wat wil ik nog meer leren?
In deze opdracht denken de deelnemers na
over wat zij nog willen leren. Daar hebben zij in
eerdere lessen al over gepraat. Ook hebben zij
daarover opdrachten gemaakt. Nu kijken de
deelnemers naar de mogelijkheden. Welke
cursussen en opleidingen zijn er? Of is er
vrijwilligerswerk waarin de deelnemers kunnen
leren wat zij willen leren?
Bij deze opdracht kun je gebruikmaken van of
verwijzen naar de Succes!-boekjes.

Werkblad + uitleg
Wat wil ik nog
meer leren?
Les 8 | Verder leren & Mijn netwerk

Werkblad Wat wil ik nog meer leren?
In deze cursus hebben we over veel dingen gepraat.
Bijvoorbeeld:
• kennis
• vaardigheden
• interesses
• ervaring
• leren
• vrijwilligerswerk
• beroep
Je leest hier nog een keer wat deze woorden betekenen.

Woord

Uitleg

de kennis

Dingen die je weet.
Dingen die je kunt.
Dingen die je doet.

de vaardigheden
Vaardigheden kun je oefenen.
Dan kun je er beter in worden.
de interesses

Dingen die je leuk vindt.

de ervaring

Alles wat je in je leven hebt geleerd en gedaan.

leren

Ervoor zorgen dat je iets nieuws weet of kunt.

het
vrijwilligerswerk

Werk waar je niet voor betaald krijgt.

het beroep

Het werk dat je doet.
Je vak.
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Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)

30-45

Wie kan mij helpen? Mijn netwerk!
In deze opdracht denken de deelnemers na
over hun netwerk. Welke mensen kennen zij?
Waar kennen zij deze mensen van? Waar
kunnen deze mensen hen bij helpen?
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Werkblad + uitleg
Mijn netwerk
Les 8 | Verder leren & Mijn netwerk

Werkblad Mijn netwerk
Wat is je netwerk*?
Dat zijn alle mensen die je kent.
Je hebt familie, vrienden en kennissen.
Je kent mensen van de sportclub.
Of van de school van je kinderen.
Bijvoorbeeld ouders of leraren.
Je kent misschien ook mensen uit het buurtcentrum.
Of doordat je (vrijwilligers)werk doet.
Sommige mensen ken je beter dan anderen.
Maar ze horen allemaal bij jouw netwerk.
De mensen in je netwerk kunnen jou helpen.
Bijvoorbeeld als je een oppas nodig hebt.
Of als je een sollicitatiebrief wilt schrijven.
Ze kunnen jou ook helpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk.
Of ze kunnen jou informatie, advies en tips geven.
Opdracht 1
Wie ken jij allemaal?
Waar ken je deze mensen van?
Schrijf de namen van deze mensen in het goede vakje.
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Wat wil ik graag doen? Hoe ga ik dat doen?
In les 5 hebben de deelnemers gepraat over
wat zij nodig hebben om verdere stappen te
kunnen zetten naar een cursus, een opleiding
of (vrijwilligers)werk. Zij hebben toen opdracht
1 van het werkblad Wat wil ik doen? gemaakt.
In deze les (les 8) maken zij opdracht 2.
Deze bevat dezelfde vragen als opdracht 1. In
de afgelopen lessen kunnen de wensen en/of
inzichten van de deelnemers veranderd zijn.
Misschien zijn zij zich meer bewust geworden
van wat zij over zichzelf ontdekt hebben.
Hun eigen bewustwordingsproces
staat centraal.
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Werkblad Wat wil
ik doen? (les 5)
Werkblad Wat wil ik doen?
Opdracht 1 doe je in deze les.
Opdracht 2 doe je in een latere les.

Wat wil jij doen?
Wil je gaan werken?
Of wil je eerst nog iets leren?
Wat heb jij nodig om dat te kunnen doen?

taalvoorhetleven.nl
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Les 8 | Verder leren & Mijn netwerk

5-10

Afsluiting: terugblik en vooruitblik
Sluit de les af door kort terug te kijken:
wat hebben we gedaan?
Vraag de deelnemers om dit te vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:

Werkblad Mijn
moodboard
presenteren
(vooruitblik op
les 9)
Les 9 | Hoe ga ik verder?

Werkblad Mijn moodboard presenteren
Je hebt een moodboard gemaakt over je toekomst.
In de laatste les vertel je aan de groep over je moodboard.

We hebben gepraat over verder leren. We
hebben ook bekeken wie jou kunnen helpen om
stappen te zetten naar een opleiding, werk of
vrijwilligerswerk. Dat is jouw netwerk.

1. Vertel wat jij wilde voordat je deze cursus ging doen.
2. Vertel welke ideeën jij in deze cursus hebt gekregen.
3. Laat je moodboard zien aan de groep.
Vertel wat er op je moodboard staat.
4. Vertel wat je na deze cursus wilt gaan doen.

Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Wat vond je het leukst aan deze les?
Wat vond je makkelijk?
Wat vond je moeilijk?
Heb je nog vragen?
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Kijk vervolgens kort vooruit door aan te geven
wat je de volgende keer gaat doen:
De volgende keer komen we voor het laatst
bij elkaar. Je vertelt dan aan de groep over
je moodboard:
1.	Vertel wat jij wilde voordat je deze cursus
ging doen.
2.	Vertel welke ideeën jij in deze cursus hebt
gekregen.
3.	Laat je moodboard zien aan de groep.
Vertel wat er op je moodboard staat.
4. Vertel wat je na deze cursus wilt gaan doen.
Deze vier punten staan ook op je werkblad
Mijn moodboard presenteren.
Neem de volgende keer je moodboard mee.
We bekijken de volgende keer ook hoe jij verder
gaat na deze cursus. En we gaan de cursus
feestelijk met elkaar afsluiten. Neem de
volgende keer allemaal iets lekkers te eten
en te drinken mee!
Sluit de les af.
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Les 9 Hoe ga ik verder?

Wat heb je nodig voor deze les?
• een bord of flip-over + stiften
• werkblad Mijn moodboard presenteren
• voor elke deelnemer een bewijs van deelname
Wat heeft de deelnemer nodig?
• het moodboard waaraan in deze cursus is gewerkt
• werkblad Mijn moodboard presenteren
• zelfgemaakte hapjes en drankjes
Voorbereiding
• Schrijf op ieder bewijs van deelname de naam van de deelnemer.

Let op: zorg ervoor dat bij deze les iemand van de organisatie aanwezig is.
Als alle bewijzen van deelname zijn uitgereikt, kan hij of zij meer vertellen
over andere (vervolg)cursussen. Deze persoon nodigt ook de deelnemers uit
voor een individueel vervolggesprek. Het formulier Wat wil ik doen? (uit les 5)
vormt daarbij het uitgangspunt. Op basis van de antwoorden wordt dan met
de deelnemer besproken welke vervolgstap hij of zij gaat nemen. De
verantwoordelijkheid voor het vervolgtraject ligt bij de organisatie. Jij als
begeleider kunt daarbij meedenken, omdat jij de deelnemers in deze cursus
beter hebt leren kennen.
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Les 9 | Hoe ga ik verder?

Draaiboek les 9
Tijd
(min.)

Onderdeel (thema/centrale vraag)

5-10

Terugkijken en vooruitkijken

Gebruik hierbij

Kijk kort terug: wat hebben we in de vorige les
gedaan?
Vraag de deelnemers of ze dit kunnen vertellen.
Vat eventueel zelf nog samen:
In de vorige les hebben we gepraat over verder
leren. We hebben ook gekeken naar jouw
netwerk. Dat zijn de mensen die jou kunnen
helpen om stappen te zetten naar een opleiding,
werk of vrijwilligerswerk.
Weet jij nu wat je de komende tijd gaat doen?
Welke stappen ga jij zetten? In welke volgorde
ga jij die stappen zetten? Wie gaat jou daarbij
helpen? Heb je al afspraken gemaakt?
Kijk kort vooruit: wat gaan we vandaag doen?
Les 9 bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•

Mijn moodboard presenteren
Evaluatie: wat vind ik van de cursus?
Hoe ga ik verder?
Feestje!

Schrijf deze onderwerpen op het bord
of op de flip-over.
Licht kort toe:
We hebben in deze cursus veel dingen
onderzocht:
• de dingen die jij nu al doet
• de dingen waar jij blij van wordt
• jouw dromen voor de toekomst
• wie jij bent
• wat jij belangrijk vindt
• hoe je verder kunt komen
• welke stappen je kunt zetten
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In deze laatste les bekijken we wat dit allemaal
betekent. Je vertelt aan de groep over
je moodboard:
1.	Vertel wat jij wilde voordat je deze cursus
ging doen.
2.	Vertel welke ideeën jij in deze cursus hebt
gekregen.
3.	Laat je moodboard zien aan de groep.
Vertel wat er op je moodboard staat.
4. Vertel wat je na deze cursus wilt gaan doen.
Schrijf deze vier punten op het bord of op de
flip-over. Ze staan ook op het werkblad Mijn
moodboard presenteren.
Laat de deelnemers weten wat ze daarna
gaan doen:
Als iedereen aan de beurt is geweest, praten we
met elkaar over wat jullie van de cursus vinden.
We sluiten de cursus feestelijk af met hapjes
en drankjes.
Wie wil er beginnen met vertellen over zijn of
haar moodboard?
5 p.p.

Mijn moodboard presenteren
De deelnemers vertellen om de beurt over hun
moodboard. Na afloop van elke presentatie
kunnen de andere deelnemers vragen stellen.
Als begeleider kun je ook vragen stellen.

Werkblad Mijn
moodboard
presenteren
Les 9 | Hoe ga ik verder?

Werkblad Mijn moodboard presenteren
Je hebt een moodboard gemaakt over je toekomst.
In de laatste les vertel je aan de groep over je moodboard.

1. Vertel wat jij wilde voordat je deze cursus ging doen.
2. Vertel welke ideeën jij in deze cursus hebt gekregen.

Zorg ervoor dat het vertellen over het
moodboard een positieve ervaring wordt
voor alle deelnemers.
Het werkblad Mijn moodboard presenteren
heeft geen aparte uitleg voor de begeleider.
Je kunt de uitleg bij het werkblad Mijn
toekomst (les 2) nog eens bekijken.
15
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3. Laat je moodboard zien aan de groep.
Vertel wat er op je moodboard staat.
4. Vertel wat je na deze cursus wilt gaan doen.
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Pauze (dit mag natuurlijk ook eerder of later)
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Evaluatie
Kijk met de deelnemers terug op de cursus.
Uit de verhalen bij de moodboards is al veel
af te leiden.
In een aparte evaluatieronde kun je nog vragen
stellen als:
• Wat vond je prettig aan de lessen?
• Wat vond je minder prettig?
• Wat heb je geleerd?
•	Welke tips hebben jullie voor mij
als begeleider?
Hoe ga ik verder?
In overleg met jouw contactpersoon bij de
organisatie bepaal je wat je met de deelnemers
gaat doen in dit onderdeel van de les.
Enkele suggesties:
•	Nodig iemand van de organisatie uit om
iets te vertellen over eventuele andere
cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van
basisvaardigheden (taal, rekenen en omgaan
met alledaagse technologie).
•	Nodig gastsprekers uit. Bijvoorbeeld: iemand
van een ROC, van het Taalhuis of van het
UWV, een cursist van een andere cursus die
de organisatie aanbiedt en/of een lokale
taalambassadeur.
•	Nodig mensen uit die een beroep hebben
waarin de deelnemers interesse hebben.
•	Organiseer een informatiemarkt met flyers
en andere materialen over cursussen,
opleidingen, werk en vrijwilligerswerk
in de buurt.
•	Organiseer de laatste les bij het Taalhuis of
een andere relevante organisatie in de buurt.
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Feestelijke afsluiting
Reik aan het eind van de bijeenkomst de
bewijzen van deelname uit. Maak daarvan een
feestelijke gebeurtenis. Zeg iets positiefs over
elke deelnemer. Stimuleer applaus. Je kunt elke
deelnemer een bloem geven als hij of zij het
bewijs van deelname in ontvangst neemt.
Na de uitreiking nodigt iemand van de
organisatie de deelnemers uit voor een
individueel vervolggesprek.
De bijeenkomst wordt afgesloten met de
hapjes en drankjes die de deelnemers hebben
meegenomen. Daarbij kun je muziek opzetten.
Eigen ideeën voor een feestelijke afsluiting
van de cursus zijn natuurlijk ook welkom.
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Uitleg bij werkbladen en opdrachten
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Bijlage | Uitleg bij werkbladen en opdrachten

Uitleg bij opdracht Inspiratiefilmpjes
Benodigdheden:

•
•

Bord of flip-over + stiften.
Computer/laptop/tablet/smartphone en wifi.

Doelen:

•	De deelnemers zien en horen verhalen van mensen
die ervoor hebben gekozen om zichzelf te
ontwikkelen.
•	De deelnemers praten met elkaar over de filmpjes
en over zichzelf.

Toelichting
Deze opdracht heeft geen werkblad voor de deelnemers, alleen uitleg
voor de begeleider.
In deze opdracht bekijk je samen met de deelnemers een aantal filmpjes.
Je kunt alle vier de filmpjes bekijken, maar je kunt er ook twee of drie kiezen.
Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep.
De filmpjes vind je op www.youtube.com. In het zoekveld tik je in:
•
•
•
•

Warda vertelt Lezen & Schrijven
Trudi vertelt Lezen & Schrijven
Marco vertelt Lezen & Schrijven
Arezo vertelt Lezen & Schrijven

In ieder filmpje praat iemand over zijn of haar toekomst:
•	Warda vertelt dat zij ‘een leeg blaadje’ was. Zij heeft een kans gegrepen.
Zij doet nu (vrijwilligers)werk en volgt een opleiding. Warda zegt: "Vraag
om hulp en durf de stap te nemen."
•	Trudi vertelt waarom zij op latere leeftijd opnieuw naar school is gegaan.
Zij leert daar beter lezen en schrijven. Ook zijn haar digitale vaardigheden
verbeterd. Dit helpt haar in het werk dat zij nu doet. Trudi zegt: "Als ik het
kan, kunnen jullie het ook."
•	Marco vertelt ook waarom hij opnieuw naar school is gegaan. Ook hij
kan nu beter lezen en schrijven, en ook zijn digitale vaardigheden zijn
verbeterd. Marco zegt: "Sinds ik op school zit, is mijn hele
wereld veranderd."
•	Arezo geeft trainingen in sociale en communicatieve vaardigheden.
De dingen die zij zelf ooit heeft geleerd leert zij nu aan andere vrouwen.
Arezo zegt: "Vertrouw op je eigen kracht."
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Het belangrijkste onderwerp van de inspiratiefilmpjes is: ga dingen leren en
blijf jezelf ontwikkelen. Naar aanleiding van filmpjes over anderen is het
gemakkelijker om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Uitleg bij de opdracht

Vertel de deelnemers waar deze opdracht over gaat:
In deze cursus denk je na over jouw toekomst.
We gaan nu filmpjes bekijken.
De mensen in de filmpjes praten over hun toekomst.
Zij vertellen over keuzes die zij hebben gemaakt.
Bijvoorbeeld om te gaan werken.
Of om een opleiding te volgen.
Zij vertellen ook hoe zij dat hebben gedaan.
Daarna praten we over deze filmpjes.
Bekijk de filmpjes een voor een. Na ieder filmpje ga je met de deelnemers
in gesprek. Je kunt de volgende vragen stellen:
• Wie heb je in het filmpje gezien?
• Wat vind je van het filmpje?
• Wil jij dit misschien ook doen?
• Of: Past dit ook bij jou, denk je?
• Wil jij nog dingen leren?
• Wat wil jij leren?
• Wil jij beter leren lezen, schrijven of rekenen?
•	Wil jij beter leren werken met je tablet/iets bestellen op
internet/…? (= digitale vaardigheden)
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Uitleg bij werkblad Wat heb ik nodig om te groeien?
Benodigdheden:

•
•

Bord of flip-over + stiften.
Werkblad Wat heb ik nodig om te groeien?

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met de begrippen
‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘groei’.
•	De deelnemers denken na over wat zij nodig hebben
om zich te blijven ontwikkelen.

Toelichting
Groei en (persoonlijke) ontwikkeling zijn vrij abstracte begrippen. Op het
werkblad worden deze begrippen verduidelijkt met een voorbeeld van een
zaadje dat zich ontwikkelt tot een bloem. Zo wordt de link gelegd naar groei
en persoonlijke ontwikkeling: wat heb jij nodig om jezelf te blijven
ontwikkelen?

Uitleg bij de opdracht

Vertel de deelnemers waar deze opdracht over gaat:
In deze cursus denk je na over jouw toekomst.
Het is belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen, dat je blijft groeien.
Wat heb je daarvoor nodig?
Daarover gaat deze opdracht.
Vraag de deelnemers om het werkblad Wat heb ik nodig om te groeien?
erbij te pakken. Teken een eenvoudige bloem op het bord. Je kunt daar de
dingen bij schrijven die de deelnemers noemen.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar je
kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan. Controleer
wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de opdracht
gaan maken.
Leg uit wat de deelnemers in deze opdracht gaan doen:
We denken na over de volgende vragen:
• Wat heb jij nodig om te groeien?
• Wat heb jij nodig om jezelf te blijven ontwikkelen?
• Wat heb jij nodig om je krachtig te voelen?
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Deze opdracht kan lastig zijn. Je kunt ervoor kiezen om de deelnemers de
opdracht niet zelfstandig te laten maken, maar met de hele groep.
Je kunt de deelnemers op weg helpen door voorbeelden te geven.
Schrijf de antwoorden op het bord of op de flip-over.
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Uitleg bij werkblad Rollen
Benodigdheden:

•

Werkblad Rollen.

Doelen:

•
De deelnemers maken kennis met het begrip ‘rol’.
•	De deelnemers denken na over de rollen die zij
hebben in hun leven.
•	De deelnemers realiseren zich dat rollen tijd en
energie kosten.
•	De deelnemers geven aan welke rollen zij nu niet
hebben, maar in de toekomst wel willen hebben.

Toelichting
Dit werkblad bevat vier opdrachten.
•	In opdracht 1 geven de deelnemers aan welke rollen zij hebben
in hun leven.
•	In opdracht 2 denken de deelnemers na over deze rollen. Van welke rollen
krijgen zij energie en welke rollen kosten hen energie?
•	In opdracht 3 geven de deelnemers aan welke rol(len) zij in de toekomst
willen hebben. Als begeleider kun je hiermee zicht krijgen op de dingen
die de deelnemers willen doen met het oog op hun toekomst.
•	In opdracht 4 geven de deelnemers aan hoe zij de verdeling van hun rollen
nu en in de toekomst zien.
Een rol is een samenhangend geheel van taken en verantwoordelijkheden die
bij een bepaalde positie in de samenleving hoort of verwacht wordt. Een
deelnemer aan deze cursus kan bijvoorbeeld de rol van ouder, familielid
of vrijwilliger hebben.
Alle opdrachten samen helpen de deelnemers om inzicht te krijgen: zijn de
rollen in balans en geven zij bevrediging? Je kunt ervoor kiezen om niet alle
vier de opdrachten op het werkblad te doen, bijvoorbeeld als er weinig tijd is.

Introductie

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdrachten gaan doen:
We doen een aantal opdrachten over de rollen die jij hebt in jouw leven.
Soms heb je de ene rol, soms de andere.
In elke rol doe je dingen.
In elke rol zijn andere dingen belangrijk.
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Je kunt jezelf als voorbeeld gebruiken.
Zeg bijvoorbeeld het volgende:
Nu ben ik jullie begeleider.
Dat is één rol.
Ik ben ook moeder/vader.
Dat is een andere rol.
En ik werk drie dagen in de week.
Dan heb ik de rol van werknemer.
Vraag de deelnemers om het werkblad Rollen erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar je
kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan. Controleer
wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de opdracht
gaan maken.
Je kunt ook extra voorbeelden geven:
Soms maken kinderen ruzie.
Als je de rol van moeder hebt, dan kun je daar moe van worden.
Dat kost energie.
Als jouw kind zijn eerste stapjes zet, dan kun je daar blij van worden.
Daar krijg je energie van.

Uitleg bij opdracht 1

Leg uit waar opdracht 1 over gaat:
We bekijken hoe jouw leven er nu uitziet.
Welke dingen doe jij allemaal? Welke rollen heb jij?
Op je werkblad staat een lijst met rollen.
Welke rollen heb jij in jouw leven?
Zet een kruisje onder ‘Jij?’ als jij deze rol hebt.
Je mag ook zelf rollen invullen.
Neem de lijst door met de deelnemers. Leg onbekende woorden uit.
Als iedereen klaar is met opdracht 1 ga je verder met opdracht 2.
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Uitleg bij opdracht 2

Leg uit waar opdracht 2 over gaat:
Van sommige rollen krijg je energie.
Je wordt er blij van.
Je hebt dan zin om dingen te doen.
Andere rollen kosten energie.
Je wordt er moe van.
Kijk nog eens goed naar wat je bij opdracht 1 hebt ingevuld.
Van welke rollen krijg jij energie?
Schrijf dit op bij vraag 1.
Schrijf ook op waarom jij energie krijgt van die rollen.
Welke rollen kosten jou energie?
Schrijf dit op bij vraag 2.
Schrijf ook op waarom die rollen jou energie kosten.
Je kunt ervoor kiezen om de deelnemers de opdracht zelfstandig te laten
maken, maar je kunt deze opdracht ook met de hele groep doen.
Als iedereen klaar is met opdracht 2 ga je verder met opdracht 3.

Uitleg bij opdracht 3

Leg uit waar opdracht 3 over gaat:
Kijk nog een keer naar wat je bij opdracht 1 hebt ingevuld.
Bij sommige rollen heb je geen kruisje gezet.
Deze rollen heb jij niet.
Welke rollen wil je wel hebben?
Zet een kruisje bij die rollen.
Bespreek opdracht 3 na met de groep. Afhankelijk van de grootte van de
groep en de tijd die je hebt, doe je dit meer of minder uitgebreid. Je kunt
de volgende vragen stellen:
•
•
•

Welke andere rol(len) wil jij nog hebben?
Wat vind je leuk aan die rol?
Wat kun je doen om die rol te krijgen?
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Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.
Als opdracht 3 voldoende is nabesproken ga je verder met opdracht 4.

Uitleg bij opdracht 4

Leg uit waar opdracht 4 over gaat:
Je ziet drie cirkels.
Eerst zie je een voorbeeld.
Dan zie je een cirkel met het woord NU.
Bij de laatste cirkel staat TOEKOMST.
Kijk goed naar het voorbeeld.
In de cirkel met NU teken je de rollen die jij nu hebt.
Je tekent ook hoeveel tijd je nu aan die rollen besteedt.
In de cirkel met TOEKOMST teken je de rollen die jij graag wilt hebben.
Je tekent ook hoeveel tijd je aan die rollen wilt besteden.
Hoe meer tijd en energie een rol kost, hoe groter het deel in de cirkel is.
Het gaat er niet zozeer om dat de deelnemers een taartdiagram leren
tekenen. Het is vooral belangrijk dat zij inzicht krijgen in de verdeling van
hun rollen: hoeveel tijd besteden zij aan iedere rol ten opzichte van de
andere rollen in hun leven? Een week levert waarschijnlijk wel een
realistisch beeld op.
Bespreek opdracht 4 na met de groep. Afhankelijk van de grootte van de
groep en de tijd die je hebt, doe je dit meer of minder uitgebreid. Je kunt
de volgende vragen stellen:
•
•
•

Aan welke rol(len) wil je in de toekomst minder tijd besteden?
Aan welke rol(len) wil je juist meer tijd besteden?
Wat wil jij hiervoor doen?
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Uitleg bij werkblad Afspraken
Benodigdheden:

•

werkblad Afspraken

Doel:

•	De deelnemers maken afspraken met de groep en
leggen deze vast.

Uitleg bij het werkblad

De deelnemers maken afspraken met de groep.
Bespreek in ieder geval de volgende punten:
• Hoe laat beginnen we en eindigen we?
•	Om zo veel mogelijk te leren van de cursus is het belangrijk dat je elke
les komt. Maak andere afspraken daarom buiten de les.
•	Als je toch een keer niet kunt, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, hoe
meld je je dan af en bij wie?
•	We maken afspraken over het gebruik van mobiele telefoons.
(Let op: anderstaligen gebruiken soms een vertaalprogramma
op hun telefoon.)
•	Alles wat we met elkaar bespreken, blijft in de groep. We vertellen het
niet aan andere mensen.
• Je mag fouten maken. Daar leer je van.
• Er zijn geen goede of foute meningen.
• Welke andere afspraken willen we maken?
Bespreek alle afspraken en schrijf ze (samengevat) op het bord.
Vraag de deelnemers om deze afspraken op het werkblad Afspraken
te schrijven.
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Uitleg bij werkblad Mijn toekomst
Benodigdheden:

•
•
•

Vellen stevig papier of karton op A3-formaat.
Tijdschriften, scharen, lijm, stiften.
Werkblad Mijn toekomst.

Doelen:

•	De deelnemers maken hun ideeën en wensen voor
de toekomst zichtbaar in beelden en woorden.
•	De deelnemers ontwikkelen nieuwe ideeën en
wensen over hun toekomst.
•	De deelnemers hebben met het moodboard een
middel in handen waarmee zij hun ideeën en wensen
kunnen delen met zichzelf en anderen op
verschillende momenten in de tijd.

Toelichting
In deze opdracht maken de deelnemers een moodboard. Een moodboard
helpt om ideeën zichtbaar te maken en keuzes te maken. Een moodboard
laat een bepaald idee of gevoel zien, een bepaalde sfeer of gedachte.
De verzamelde afbeeldingen en teksten geven de sfeer en de inhoud weer
van wensen en doelen.
Een moodboard is een goede werkvorm om de deelnemers te laten
nadenken over hun toekomst. Met de afbeeldingen en de teksten kunnen de
deelnemers laten zien wat zij in hun hoofd hebben. Ook kunnen er nieuwe
ideeën ontstaan doordat de deelnemers zoeken naar afbeeldingen en
teksten (bijvoorbeeld in tijdschriften) of in het dagelijks leven dingen
tegenkomen. Op deze manier wordt zichtbaar waar zij enthousiast van
worden en waar zij van dromen.
Het zoeken naar beelden en woorden spreekt de intuïtie op een andere
manier aan. Ook is het soms gemakkelijker om iets in beelden te laten zien
en niet (alleen) in tekst: één plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden.
Het maken van een moodboard is daarom een goede werkvorm wanneer
deelnemers zich aan het oriënteren zijn op hun wensen en ideeën voor de
toekomst (op de korte en de lange termijn).
De deelnemers maken in een van de eerste lessen een begin met hun
moodboard. Daarna kunnen zij thuis steeds dingen toevoegen of
veranderen. In de laatste les vertellen zij aan de groep over hun moodboard.
Zo wordt het moodboard geen momentopname, maar geeft het een proces
van bewustwording en ontwikkeling weer. Herinner de deelnemers
regelmatig aan hun moodboard. Doe dit aan het begin en/of aan het
eind van elke les.
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In deze fase kunnen toekomstdromen nog heel breed en algemeen zijn.
Dat is niet erg. In deze cursus gaat het vooral om bewustwording.
Deelnemers worden zich ervan bewust dat zij dingen mógen wensen.
Zij gaan zich realiseren dat zij meer in huis hebben dan zij misschien denken.
Dit motiveert hen om in beweging te komen.

Uitleg bij de opdracht

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdracht gaan doen:
In deze opdracht denk je na over wat jij graag wilt in de toekomst.
Je denkt na over jouw dromen.
Je laat zien hoe jouw toekomst eruitziet.
Je gaat een moodboard maken.
Vraag de deelnemers om het werkblad Mijn toekomst erbij te pakken.
Een moodboard is een blad met veel plaatjes en een beetje tekst.
Op je werkblad zie je een voorbeeld van een moodboard.
Je gebruikt foto’s, tekeningen en teksten uit tijdschriften.
Die plak je op een groot vel papier.
Zo maak je een moodboard.
Je kunt nieuwe ideeën krijgen als je een moodboard maakt.
Je kunt ook laten zien waar je aan denkt.
Wat wil jij in de toekomst?
Wat zijn jouw ideeën, wensen en doelen?
Wat wil jij volgende maand al doen?
Wat wil jij volgend jaar doen?
Als jouw moodboard klaar is, dan kun je erover vertellen.
Dat doe je in de laatste les.
In de komende weken werk je thuis aan je moodboard.
Heb je nieuwe dingen bedacht?
Heb je nieuwe ideeën gekregen?
Plak of schrijf ze thuis op je moodboard.
Je kunt de deelnemers vragen stellen om ze op weg te helpen:
•
•
•
•
•

Wat vind je leuk?
Waar word je blij van?
Wat wil je graag bereiken?
Wat zijn je wensen en doelen?
Hoe wil je dat jouw toekomst eruitziet?
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De deelnemers gaan vervolgens hun moodboard maken. Je kunt daarbij
eventueel rustige (instrumentale) muziek opzetten.
Jij als begeleider kunt zelf ook een moodboard maken. Dit werkt
motiverend en jouw moodboard kan als voorbeeld dienen wanneer de
deelnemers moeite hebben om op gang te komen. Ook kun je rondlopen
om te helpen waar dat nodig is.

Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdracht te doen:
•
•
•

Vond je de opdracht makkelijk?
Of vond je de opdracht juist moeilijk?
Hoe vond je het om een moodboard te maken?

Vervolgens kun je ze vragen om de afbeeldingen die zij in deze les hebben
gekozen te laten zien aan de andere deelnemers en kort toe te lichten.
Wees hierbij geïnteresseerd en vraag eventueel door.
Je kunt de volgende vragen stellen:
•	Wat betekent dit plaatje voor jou? (als dit niet duidelijk is geworden
bij het vertellen over het moodboard)
• Wat maakt jou blij/enthousiast over dit plaatje?
• Wat zegt deze tekst over jouw wensen/dromen/ideeën?
• Zijn er dingen bij gekomen?
• Zijn er dingen veranderd?
• Weet je nu beter wat je leuk vindt?
• En wat je wilt doen?
• Weet je wat je nog wilt leren?
Vertel de deelnemers nog een keer dat ze thuis verder werken aan
hun moodboard en sluit de les af.
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Uitleg bij werkblad Wat vind ik belangrijk in mijn leven?
Benodigdheden:

•

Werkblad Wat vind ik belangrijk in mijn leven?

Doel:

•	De deelnemers onderzoeken welke dingen zij
belangrijk vinden in hun leven.

Toelichting
Dit werkblad bevat twee opdrachten.
•	
In opdracht 1 geven de deelnemers aan welke dingen zij belangrijk
vinden in hun leven.
•	
In opdracht 2 maken zij een top vijf van de dingen die zij het
belangrijkst vinden.
Let op: de dingen die mensen belangrijk vinden in hun leven zijn hun
waarden. Je mag dit begrip best een keer noemen, maar gebruik het niet
te vaak. Praat met de deelnemers vooral over ‘de dingen die je belangrijk
vindt in je leven’.
Waarden worden onder andere gevormd door de opvoeding, de ervaringen
die mensen hebben en de (sub)cultuur waarin zij leven. Waarden hebben
invloed op de keuzes die mensen maken. Daarom worden de deelnemers
in deze opdracht uitgenodigd om na te denken over de dingen die zij
belangrijk vinden in hun leven. Dat kan bijvoorbeeld veiligheid zijn, maar
ook voor het gezin zorgen of iets goeds doen voor de samenleving.
De dingen die mensen belangrijk vinden zijn heel persoonlijk. Wees daarom
voorzichtig met de feedback die je geeft. Het gaat er niet om of jij het eens
bent met de waarden die de deelnemers hebben. Het gaat erom dat de
deelnemers onderzoeken welke dingen zij belangrijk vinden in hun leven
en hoe deze dingen van invloed zijn op de keuzes die zij maken.

Uitleg bij opdracht 1

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 1 gaan doen:
In de vorige opdracht hebben we gepraat over wie jij bent.
We hebben ook gepraat over de dingen waar jij goed in bent.
In deze opdracht bekijken we wat jij belangrijk vindt.
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Vraag de deelnemers om het werkblad Wat vind ik belangrijk in mijn
leven? erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar je
kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan. Controleer
wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de opdracht
gaan maken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen:
Op je werkblad staat een lijst.
Welke dingen uit de lijst vind jij belangrijk?
Zet een kruisje onder ‘Jij?.
Je mag ook zelf iets invullen.
Neem de lijst door met de deelnemers. Leg onbekende woorden uit.
Als iedereen klaar is met opdracht 1 ga je verder met opdracht 2.

Uitleg bij opdracht 2

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 2 gaan doen:
Kijk nog eens goed naar opdracht 1.
Maak nu een top vijf.
Welke vijf dingen vind jij het belangrijkst?
Vul deze in op je werkblad.
Als iedereen klaar is met opdracht 2 bespreek je de opdrachten na.

Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdrachten te doen:
•
•
•

Vond je de opdrachten makkelijk?
Of vond je de opdrachten juist moeilijk?
Hoe vond je het om een top vijf te maken?
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Je kunt de deelnemers om de beurt vragen om een of meer dingen te
noemen die zij het belangrijkst vinden. Dit is afhankelijk van de tijd en de
grootte van de groep.
Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•

Wat vind jij het belangrijkst in jouw leven?
Waarom vind je dat?

Wees geïnteresseerd in de antwoorden van de deelnemers.
Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.
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Uitleg bij werkblad
Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?
Benodigdheden:

•
•

Bord of flip-over + stiften.
Werkblad Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met het begrip
‘vrijwilligerswerk’.
•	De deelnemers denken na over redenen om
vrijwilligerswerk te (gaan) doen.
•	De deelnemers denken erover na of (bepaald)
vrijwilligerswerk bij hen past.

Toelichting
Vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid om hun talenten in te
zetten, (werkgerelateerde) vaardigheden te ontwikkelen, een werkritme
op te bouwen, kennis te maken met organisaties en te ontdekken of ze
bepaalde werkzaamheden leuk vinden. Niet iedereen weet wat
vrijwilligerswerk precies inhoudt en wat het voor hen kan betekenen.
In deze opdracht ga je met de deelnemers in gesprek over vrijwilligerswerk.

Introductie

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdracht gaan doen:
We praten over vrijwilligerswerk.
Wat is vrijwilligerswerk?
En waarom wil je vrijwilligerswerk doen?
Ik schrijf het woord ‘vrijwilligerswerk’ op het bord (of op de flip-over).
Jullie mogen daarna zeggen waar je aan denkt bij vrijwilligerswerk.
Schrijf het woord ‘vrijwilligerswerk’ in een cirkel op het bord of op de
flip-over. Schrijf de antwoorden van de deelnemers eromheen. Trek steeds
een lijn van het woord naar de cirkel. Zo ontstaat een woordspin. Aan het
eind van deze uitleg zie je een voorbeeld van zo’n woordspin.
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Komen er niet direct antwoorden? Dan kun je de deelnemers op weg
helpen met vragen als:
•
•
•
•
•
•
•

Is vrijwilligerswerk betaald?
Waar kun je vrijwilligerswerk doen?
Wat kun jij leren als je vrijwilligerswerk doet?
Wie heeft er weleens vrijwilligerswerk gedaan?
Wat heb je gedaan?
Hoe was dat?
Waarom deed je dat?

Jij als begeleider bent ook vrijwilliger, of misschien doe je nog ander
vrijwilligerswerk. Wat brengt het jou? Waarom doe jij vrijwilligerswerk?
Je kunt jezelf als voorbeeld gebruiken.

Uitleg bij de opdracht

Vraag de deelnemers om het werkblad Waarom wil ik vrijwilligerswerk
doen? erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar je
kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan. Controleer
wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de opdracht
gaan maken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 1:
Op het werkblad staan voorbeelden van vrijwilligerswerk.
Bedenk zelf nog meer voorbeelden.
Wat wil jij doen?
Schrijf dit op bij vraag 1.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 2:
Kijk nog eens naar vraag 1.
Waarom wil jij dit doen?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 2.
Je mag meer antwoorden kiezen.
Je mag ook zelf iets invullen.
Als iedereen klaar is bespreek je de opdracht na.
Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.
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oefenen met taal
niet betaald

mensen
leren kennen

iets goeds doen

vrijwilligerswerk
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Uitleg bij werkblad Waarom wil ik werken?
Benodigdheden:

•

Werkblad Waarom wil ik werken?

Doelen:

•	De deelnemers denken na over redenen om te
(gaan) werken.
•
De deelnemers ontdekken waarom zij willen werken.
•	De deelnemers denken erover na of (bepaald) werk
bij hen past.

Introductie

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdracht gaan doen:
We praten over betaald werk.
Wat is betaald werk?
En waarom wil je werken?
Ik schrijf het woord ‘werken’ op het bord (of op de flip-over).
Jullie mogen daarna zeggen waar je aan denkt bij werken.
Schrijf het woord ‘werken’ in een cirkel op het bord of op de flip-over.
Schrijf de antwoorden van de deelnemers eromheen. Trek steeds een lijn
van het woord naar de cirkel. Zo ontstaat een woordspin. Aan het eind van
deze uitleg zie je een voorbeeld van zo’n woordspin.
Komen er niet direct antwoorden? Dan kun je de deelnemers op weg
helpen met vragen als:
•
•
•
•
•
•

Wie heeft er weleens gewerkt?
Wat heb je gedaan?
Was dat betaald werk of vrijwilligerswerk?
Hoe was dat?
Waarom deed je dat?
Wil je (weer) gaan werken?

Werk jij zelf of heb je gewerkt? Gebruik dan jezelf als voorbeeld
om iets te vertellen.
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Uitleg bij de opdracht

Vraag de deelnemers om het werkblad Waarom wil ik werken?
erbij te pakken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 1:
Heb jij weleens betaald werk gedaan?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 1.
Je mag ook invullen wat je hebt gedaan.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 2:
Wil jij werken?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 2.
Je mag ook invullen wat je graag wilt doen.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 3:
Wat vind jij belangrijk als je gaat werken?
Dat kan voor iedereen verschillend zijn.
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 3.
Je mag meer antwoorden kiezen.
Je mag ook zelf iets invullen.
Als iedereen klaar is bespreek je de opdracht na.
Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.

geld verdienen

kinderopvang

werken

fulltime/
parttime
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Uitleg bij werkblad Waarom wil ik leren?
Benodigdheden:

•
•

Bord of flip-over + stiften.
Werkblad Waarom wil ik leren?

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met het begrip ‘leren’.
•	De deelnemers denken na over leren en waarom
leren belangrijk is.
•	De deelnemers denken na over wat zij eventueel
willen leren.

Introductie

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdracht gaan doen:
We praten over leren.
Wat is leren?
En waarom wil je leren?
Ik schrijf het woord ‘leren’ op het bord (of op de flip-over).
Jullie mogen daarna zeggen waar je aan denkt bij leren.
Schrijf het woord ‘leren’ in een cirkel op het bord of op de flip-over. Schrijf
de antwoorden van de deelnemers eromheen. Trek steeds een lijn van het
woord naar de cirkel. Zo ontstaat een woordspin. Aan het eind van deze
uitleg zie je een voorbeeld van zo’n woordspin.
Komen er niet direct antwoorden? Dan kun je de deelnemers op weg
helpen met vragen als:
•
•
•
•
•
•

Wat heb jij geleerd?
Waar heb je dat geleerd?
Hoe heb je dat geleerd?
Van wie heb je dat geleerd?
Hoe vond je dat?
Wil je nog meer leren?

Zelf heb je natuurlijk ook van alles geleerd.
Je kunt jezelf als voorbeeld gebruiken.
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Uitleg bij de opdracht

Vraag de deelnemers om het werkblad Waarom wil ik leren?
erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar je
kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan. Controleer
wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de opdracht
gaan maken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 1:
Wat wil jij leren?
Schrijf dit op bij vraag 1.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 2:
Kijk nog eens naar vraag 1.
Waarom wil jij dit leren?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 2.
Je mag meer antwoorden kiezen.
Je mag ook zelf iets invullen.
Als iedereen klaar is bespreek je de opdracht na.
Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.

thuis

boeken

op school

leren
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Uitleg bij werkblad Wat wil ik doen?
Benodigdheden:

•

Werkblad Wat wil ik doen?

Doelen:

•	De deelnemers onderzoeken wat zij nodig hebben
om hun wensen en ideeën waar te maken.
•	De deelnemers maken een overzicht van de dingen
waaraan zij nog willen of moeten werken.
•	De deelnemers hebben met dit overzicht een basis
om een vervolggesprek aan te gaan.

Toelichting
Dit werkblad bevat twee opdrachten.
• Opdracht 1 doen de deelnemers in deze les.
• Opdracht 2 doen de deelnemers in een latere les.
In beide opdrachten worden dezelfde vragen gesteld. In een latere les kijk
je met de deelnemers terug op de antwoorden die zij in deze les geven.
Zijn hun antwoorden dan nog hetzelfde of hebben zij andere ideeën
gekregen? Willen zij nog dezelfde dingen of willen zij andere dingen?
Elke deelnemer krijgt na de cursus een individueel vervolggesprek met
iemand van de organisatie of een andere professional. Het ingevulde
werkblad Wat wil ik doen? wordt daarin uitgebreid besproken.
De deelnemer kan dan doorverwezen worden naar andere lessen of
cursussen. Jouw contactpersoon bij de organisatie kan meer vertellen
over de mogelijkheden die er zijn. Als begeleider denk je met de deelnemers
mee over hun ideeën en wensen.

Uitleg bij opdracht 1

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 1 gaan doen:
We praten over de dingen die jij wilt doen.
En we praten over de dingen die jij daarvoor nodig hebt.
Wat wil jij doen?
Wil je gaan werken?
Of wil je eerst nog iets leren?
Wat heb jij nodig om dat te kunnen doen?
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Vraag de deelnemers om het werkblad Wat wil ik doen? erbij te pakken.
Leg uit wat zij gaan doen:
In deze les doe je opdracht 1.
We lezen samen de vragen.
Kruis jouw antwoorden aan.
Je mag ook zelf iets invullen.
Weet je nog niet goed wat je wilt invullen?
Je mag er ook thuis over nadenken.
Je mag opdracht 1 dan thuis maken.
Je hebt nu een eerste idee van wat je graag wilt doen.
De komende weken gaan we dit verder onderzoeken.
Vertel de deelnemers ook het volgende:
Neem dit werkblad mee naar elke les.
Je hebt de antwoorden misschien nodig bij andere opdrachten.
Je kunt dan altijd even terugkijken wat je hebt ingevuld.
In een latere les doe je opdracht 2.

Uitleg bij opdracht 2

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 2 gaan doen:
In een eerdere les hebben we gepraat over de dingen die jij wilt doen.
En over de dingen die jij daarvoor nodig hebt.
Dat heb je de afgelopen tijd onderzocht.
Wat wil jij doen?
Wil je gaan werken?
Of wil je eerst nog iets leren?
Wat heb jij nodig om dat te kunnen doen?
In deze les kijken we nog eens naar jouw antwoorden.
Wil jij nog steeds hetzelfde?
Of heb je nieuwe ideeën gekregen?
Vraag de deelnemers om het werkblad Wat wil ik doen? erbij te pakken.
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Leg uit wat zij gaan doen:
In deze les doe je opdracht 2.
We lezen de vragen samen.
Het zijn dezelfde vragen als bij opdracht 1.
Wil jij nog steeds hetzelfde?
Of heb je nieuwe ideeën gekregen?
Denk ook aan je moodboard.
Kruis jouw antwoorden aan.
Je mag ook zelf iets invullen.
Als iedereen klaar is bespreek je de opdracht na.
Stel de volgende vragen aan de deelnemers:
•
•

Zijn er dingen veranderd?
Wat wil je graag doen?

Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.

Suggesties bij de opdracht

Als begeleider kun je de volgende suggesties geven:
Ik weet nog niet wat ik wil doen.
Bespreek dit met jouw contactpersoon bij de organisatie.
Ik weet nog niet welk beroep bij mij past.
beroepentest / interessetest / Werk ze!
Ik weet nog niet welke cursus of opleiding ik wil doen.
ROC / andere opleiders / iemand uit de praktijk
Ik wil graag werken als …
R
 OC / andere opleiders / vacaturesites / netwerk /
iemand uit de praktijk
Ik wil een cursus of opleiding doen.
ROC / andere opleiders / iemand uit de praktijk
Ik heb nog meer ervaring nodig (oefenen, stage, vrijwilligerswerk).
vacaturesites / stagesites / vrijwilligerscentrale / iemand uit de praktijk
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Ik wil graag beter leren:
lezen en schrijven: Taalhuis / buurtcentrum / ROC / …
solliciteren: Taalhuis / ROC / Werk ze!
om mijn geldzaken te regelen: Voor ’t zelfde geld
hoe ik goed voor mijzelf zorg: Voel je goed / sportschool
wat ik moet regelen als ik ga werken (bijvoorbeeld kinderopvang):
Jouw leven & werk
Bij ‘iemand uit de praktijk’ kun je denken aan iemand die werkt in een
bepaald beroep of daarvoor in opleiding is.
Jouw contactpersoon bij de organisatie kan jou meer vertellen over
de mogelijkheden die er zijn voor de deelnemers.
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Uitleg bij werkblad Mijn sterke punten
Benodigdheden:

•

Werkblad Mijn sterke punten.

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met het begrip
‘sterk punt’.
•	De deelnemers denken erover na wat hun sterke
punten zijn en zetten deze op papier.

Toelichting
Dit werkblad bevat twee opdrachten.
• In opdracht 1 geven de deelnemers aan wat hun sterke punten zijn.
• In opdracht 2 maken zij een top vijf van hun sterke punten.

Introductie

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdrachten gaan doen:
We hebben al een keer gepraat over sterke punten.
Weet je dat nog?
We hebben toen een spel gespeeld: het kwaliteitenspel.
Sterke punten worden ook wel kwaliteiten genoemd.
Weet je nog wat jouw kwaliteiten zijn?
Dat zijn jouw sterke punten.
Daar kijken we in deze opdrachten naar.
Het is goed om te weten wat jouw sterke punten zijn.
Dat helpt als je gaat werken, een opleiding gaat doen of een andere
stap zet.
Je kunt dan keuzes maken die goed bij jou passen.
Dit helpt je om te gaan doen wat je wilt doen.
Het helpt je om je verder te ontwikkelen.
Je krijgt vertrouwen in jezelf als je weet wat jouw sterke punten zijn.
Vraag de deelnemers om het werkblad Mijn sterke punten erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar
je kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan.
Controleer wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de
opdracht gaan maken.
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Uitleg bij opdracht 1

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 1 gaan doen:
Op je werkblad staat een lijst met sterke punten.
Welke sterke punten heb jij?
Zet een kruisje onder ‘Jij?’ als jij het sterke punt hebt.
Je mag ook zelf nog andere sterke punten invullen.
Neem de lijst door met de deelnemers. Leg onbekende woorden uit.
Als iedereen klaar is met opdracht 1 ga je verder met opdracht 2.

Uitleg bij opdracht 2

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 2 gaan doen:
Kijk nog eens goed naar jouw sterke punten.
Maak nu een top vijf.
Wat zijn jouw vijf sterkste punten?
Vul deze in op je werkblad.
Als iedereen klaar is met opdracht 2 bespreek je de opdrachten na.

Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdrachten te doen:
•
•
•

Vond je de opdrachten makkelijk?
Of vond je de opdrachten juist moeilijk?
Hoe vond je het om een top vijf te maken?

Je kunt de deelnemers om de beurt vragen om een of meer sterke
punten van zichzelf te noemen. Dit is afhankelijk van de tijd en de
grootte van de groep.
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Wees geïnteresseerd in de antwoorden van de deelnemers.
Vraag door, bijvoorbeeld:
• Wat betekent dit sterke punt voor jou?
•	Wanneer gebruik je dit sterke punt? Geef eens een voorbeeld?
(thuis/werk/vrijwilligerswerk/anders)
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Uitleg bij werkblad Vaardigheden
Benodigdheden:

•

Werkblad Vaardigheden.

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met het begrip
‘vaardigheden’.
•	De deelnemers denken erover na welke
vaardigheden zij hebben en zetten deze op papier.

Toelichting
Dit werkblad bevat drie opdrachten.
• In opdracht 1 geven de deelnemers aan welke vaardigheden zij hebben.
• In opdracht 2 maken zij een top vijf van de dingen die zij het best kunnen.
• In opdracht 3 geven zij aan welke vaardigheden zij nog willen leren.

Uitleg bij opdracht 1

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 1 gaan doen:
Wil je stappen zetten naar een opleiding, vrijwilligerswerk of
een betaalde baan?
Dan is het belangrijk om te weten wat je goed kunt.
Als je dat weet, dan kun je een passende opleiding kiezen.
Of werk kiezen dat goed bij jou past.
Je hebt dan meer kans op succes.
In deze opdracht onderzoeken we wat jij goed kunt.
We praten over jouw vaardigheden.
Vraag de deelnemers om het werkblad Vaardigheden erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar
je kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan.
Controleer wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de
opdracht gaan maken.
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Vertel de deelnemers wat zij gaan doen:
Op je werkblad staat een lijst met vaardigheden.
Welke vaardigheden heb jij?
Welke dingen kun jij?
Zet een kruisje onder ‘Jij?’ als jij de vaardigheid hebt.
Je mag ook zelf vaardigheden invullen.
Neem de lijst door met de deelnemers. Leg onbekende woorden uit.
Als iedereen klaar is met opdracht 1 ga je verder met opdracht 2.

Uitleg bij opdracht 2

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 2 gaan doen:
Kijk nog eens goed naar jouw vaardigheden.
Maak nu een top vijf.
Welke vijf dingen kun jij het best?
Vul deze in op je werkblad.
Als iedereen klaar is met opdracht 2 ga je verder met opdracht 3.

Uitleg bij opdracht 3

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 3 gaan doen:
Kijk nog eens naar opdracht 1.
Zijn er vaardigheden die jij nog wilt leren?
Kruis jouw antwoord aan.
Je mag ook iets invullen.
Als iedereen klaar is met opdracht 3 bespreek je de opdrachten na.
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Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdrachten te doen:
•
•
•

Vond je de opdrachten makkelijk?
Of vond je de opdrachten juist moeilijk?
Hoe vond je het om een top vijf te maken?

Je kunt de deelnemers om de beurt vragen om een of meer dingen te
noemen die zij het best kunnen. Dit is afhankelijk van de tijd en de grootte
van de groep.
Wees geïnteresseerd in de antwoorden van de deelnemers.
Vraag door, bijvoorbeeld:
•	Wanneer gebruik je deze vaardigheid? Geef eens een voorbeeld?
(privé/werk/vrijwilligerswerk/anders)
•	Wat kun jij goed volgens anderen? Bijvoorbeeld volgens jouw
familie of vrienden?
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Uitleg bij werkblad Wat doe ik graag?
Benodigdheden:

•

Werkblad Wat doe ik graag?

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met het begrip
‘interesse’.
•	De deelnemers denken erover na welke interesses
zij hebben en zetten deze op papier.

Toelichting
Dit werkblad bevat twee opdrachten.
•	In opdracht 1 geven de deelnemers aan welke activiteiten zij
interessant vinden.
•	In opdracht 2 maken zij een top vijf van activiteiten die zij het leukst
vinden om te doen.

Uitleg bij opdracht 1

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 1 gaan doen:
We onderzoeken wat jij leuk vindt om te doen.
Iets wat jij leuk vindt noem je een interesse.
Vraag de deelnemers om het werkblad Wat doe ik graag? erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen,
maar je kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan.
Controleer wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij
de opdracht gaan maken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen:
Op je werkblad staat een lijst met activiteiten.
Welke activiteiten vind jij interessant?
Zet een kruisje onder ‘Jij?’ als jij de activiteit interessant vindt.
Je mag ook zelf activiteiten invullen.
Neem de lijst door met de deelnemers. Leg onbekende woorden uit.
Als iedereen klaar is met opdracht 1 ga je verder met opdracht 2.
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Uitleg bij opdracht 2

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 2 gaan doen:
Kijk nog eens goed naar opdracht 1.
Maak nu een top vijf.
Welke activiteiten vind jij het leukst om te doen?
Vul deze in op je werkblad.
Als iedereen klaar is met opdracht 2 bespreek je de opdrachten na.

Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdrachten te doen:
•
•
•

Vond je de opdrachten makkelijk?
Of vond je de opdrachten juist moeilijk?
Hoe vond je het om een top vijf te maken?

Je kunt de deelnemers om de beurt vragen om een of meer activiteiten te
noemen die zij het leukst vinden. Dit is afhankelijk van de tijd en de
grootte van de groep.
Wees geïnteresseerd in de antwoorden van de deelnemers.
Vraag door, bijvoorbeeld:
• Welke activiteit(en) doe jij nu al?
• Welke activiteit(en) wil je gaan doen?
• Welke activiteit(en) wil je vaker doen?
•	Wat heb je nodig om dit te kunnen doen? Wil je bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk gaan doen of een cursus op dit gebied?
•	Ken je iemand met dezelfde interesse als jij? Kun je van die persoon
iets leren of informatie aan diegene vragen?
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Uitleg bij werkblad Ervaring
Benodigdheden:

•

Werkblad Ervaring.

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met het
begrip ‘ervaring’.
•	De deelnemers denken na over hun eigen ervaring
en zetten deze op papier.

Uitleg bij de opdracht

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdracht gaan doen:
Ervaring is alles wat je in je leven hebt geleerd en gedaan.
Ervaring kun je gebruiken als je gaat werken.
Of als je vrijwilligerswerk gaat doen.
Of als je een cursus of een opleiding gaat doen.
Vraag de deelnemers om het werkblad Ervaring erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar je
kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan. Controleer
wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de opdracht
gaan maken.
Vertel de deelnemers wat zij gaan doen:
Je kunt ervaring hebben doordat je hebt gewerkt.
Je kunt ervaring hebben doordat je een opleiding hebt gevolgd.
Je kunt ook ervaring hebben door dingen die je thuis doet.
Bijvoorbeeld opvoeden of je huis schilderen.
Als je een activiteit vaker doet, dan krijg je meer ervaring.
Pak het werkblad Wat doe ik graag? erbij.
Kijk nog eens naar de lijst met activiteiten.
Met welke activiteiten heb jij ervaring?
Schrijf deze activiteiten op.
Als iedereen klaar is bespreek je de opdracht na.
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Stel de volgende vragen aan de deelnemers:
•
•
•
•
•
•

Wat kun jij? Waar had jij al ervaring in?
Heb je dat in deze opdracht ontdekt?
Of wist je het al?
Waar heb je het geleerd? (thuis/opleiding/werk/anders)
Kun jij deze ervaring goed gebruiken in de toekomst?
Wil je nog meer ervaring krijgen met deze activiteit?

Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.
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Uitleg bij werkblad Wat vind ik belangrijk als ik werk?
Benodigdheden:

•

Werkblad Wat vind ik belangrijk als ik werk?

Doel:

•	De deelnemers onderzoeken wat zij belangrijk
vinden als zij werken of vrijwilligerswerk doen.

Toelichting
Dit werkblad bevat twee opdrachten.
•	In opdracht 1 geven de deelnemers aan wat zij belangrijk vinden als zij
werken of vrijwilligerswerk doen.
•	In opdracht 2 maken zij een top vijf van de dingen die zij het belangrijkst
vinden als zij werken of vrijwilligerswerk doen.

Uitleg bij opdracht 1

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 1 gaan doen:
Je kunt verschillende dingen belangrijk vinden als je werkt.
Of als je vrijwilligerswerk doet.
Wat vind jij belangrijk?
Waarom wil jij graag werken of vrijwilligerswerk doen?
Dat onderzoek je in deze opdracht.
Vraag de deelnemers om het werkblad Wat vind ik belangrijk als ik werk?
erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar je
kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan. Controleer
wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij de opdracht
gaan maken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen:
Op je werkblad staat een lijst.
Wat vind jij belangrijk als je werkt of vrijwilligerswerk doet?
Zet een kruisje onder ‘Jij?’ als jij het belangrijk vindt.
Je mag ook zelf dingen invullen.
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Neem de lijst door met de deelnemers. Leg onbekende woorden uit.
Als iedereen klaar is met opdracht 1 ga je verder met opdracht 2.

Uitleg bij opdracht 2

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 2 gaan doen:
Kijk nog eens goed naar opdracht 1.
Maak nu een top vijf.
Welke vijf dingen vind jij het belangrijkst als je werkt
of vrijwilligerswerk doet?
Vul deze in op je werkblad.
Als iedereen klaar is met opdracht 2 bespreek je de opdrachten na.

Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdrachten te doen:
•
•
•

Vond je de opdrachten makkelijk?
Of vond je de opdrachten juist moeilijk?
Hoe vond je het om een top vijf te maken?

Je kunt de deelnemers om de beurt vragen om een of meer dingen te
noemen die zij het belangrijkst vinden. Dit is afhankelijk van de tijd en de
grootte van de groep.
Je kunt de volgende vragen stellen:
•
•

Wat vind jij het belangrijkst als je werkt? Hoe komt dat?
Wat vind jij niet belangrijk als je werkt? Hoe komt dat?

Wees geïnteresseerd in de antwoorden van de deelnemers.
Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.
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Uitleg bij werkblad Beroepen
Benodigdheden:

•
•
•

Bord of flip-over + stiften.
Werkblad Beroepen.
Werkblad Wat doe ik graag? (ingevuld)

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met het
begrip ‘beroep’.
•	De deelnemers onderzoeken welke beroepen bij
hen passen.
•	De deelnemers geven aan wat zij leuk en niet zo leuk
vinden aan de beroepen die zij hebben genoemd.

Toelichting
In deze opdracht noemen de deelnemers drie beroepen waarin de
activiteiten worden gedaan die zij op het werkblad Wat doe ik graag?
hebben ingevuld. Zij geven aan wat zij leuk en niet zo leuk vinden aan
deze beroepen.
Let op: dit werkblad is een vervolg op het werkblad Wat doe ik graag?
Zorg ervoor dat de deelnemers de opdrachten op het werkblad Wat doe
ik graag? al hebben gedaan en dat zij het ingevulde werkblad erbij
kunnen pakken.

Uitleg bij de opdracht

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdracht gaan doen:
Een beroep is het werk dat je doet.
Je beroep noem je ook wel: je vak.
Elk beroep heeft leuke dingen.
Elk beroep heeft ook dingen die niet zo leuk zijn.
Daar gaan deze opdrachten over.
Schrijf het woord ‘beroep’ op het bord of op de flip-over. Vraag de
deelnemers of zij voorbeelden kunnen noemen. Schrijf deze voorbeelden
op en bespreek ze met de groep totdat voor iedereen duidelijk is wat het
begrip ‘beroep’ betekent.
Vraag de deelnemers om het werkblad Beroepen erbij te pakken.
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Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar
je kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan.
Controleer wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij
de opdracht gaan maken.
Als het nodig is kun je nog extra voorbeelden geven.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 1:
Pak het werkblad Wat doe ik graag? erbij.
Kijk nog eens naar jouw top vijf.
Welke activiteiten vind jij het leukst om te doen?
Bedenk drie beroepen waarin je deze activiteiten doet.
Schrijf deze beroepen op.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 2:
Wat vind jij leuk aan deze beroepen?
Schrijf dit op.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 3:
Wat vind jij niet zo leuk aan deze beroepen?
Schrijf dit op.
Als iedereen klaar is bespreek je de opdracht na.
Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.

Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdracht te doen:
•
•

Vond je de opdracht makkelijk?
Of vond je de opdracht juist moeilijk?

Laat de deelnemers nu om de beurt een beroep noemen. Vraag wat ze
leuk vinden aan dat beroep. Vraag ook wat ze niet zo leuk vinden aan dat
beroep. Dit is afhankelijk van de tijd en de grootte van de groep.
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Wees geïnteresseerd in de antwoorden van de deelnemers.
Vraag door, bijvoorbeeld:
•
•

Hoe komt het dat je dat leuk vindt aan het beroep?
Hoe komt het dat je dat niet zo leuk vindt aan het beroep?

Voorbeelden van antwoorden die de deelnemers kunnen geven
bij ‘niet zo leuk’:
•
•
•
•

Ik kan het nog niet.
Ik vind het moeilijk.
Ik heb geen ervaring.
De werktijden passen niet bij mij (bijvoorbeeld vanwege het gezin).

Je kunt dan doorvragen:
•
•
•

Wil je het leren?
Waar kun je het leren?
Kun je een oplossing bedenken voor de werktijden?

Bij deze opdracht is het vooral belangrijk dat de deelnemers nadenken
over (willen) leren en zichzelf (blijven) ontwikkelen.
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Uitleg bij werkblad Informatie vinden over beroepen
Benodigdheden:

•
•
•
•

Bord of flip-over + stiften.
Werkblad Wat doe ik graag? (ingevuld)
Werkblad Beroepen (ingevuld)
Computer/laptop/tablet/smartphone en wifi.

Doelen:

•	De deelnemers onderzoeken hoe en waar zij
informatie kunnen vinden over beroepen.
•
De deelnemers oefenen hiermee.

Toelichting
In deze opdracht onderzoeken de deelnemers hoe en waar zij informatie
kunnen vinden over beroepen. Ook oefenen de deelnemers hiermee.
Bij deze opdracht zoeken de deelnemers informatie op internet. Niet alle
deelnemers kunnen dit. Daarom is het goed om deze opdracht met de
groep te doen. Merk je dat een deelnemer moeite heeft met de opdracht?
Laat dan weten dat er mogelijkheden zijn om te leren omgaan met de
computer/tablet/smartphone. Misschien wil de deelnemer een cursus
volgen op dit gebied?
Let op: dit werkblad is een vervolg op het werkblad Beroepen, dat weer
een vervolg is op het werkblad Wat doe ik graag? Zorg ervoor dat de
deelnemers de opdrachten op deze werkbladen al hebben gedaan en dat
zij de ingevulde werkbladen erbij kunnen pakken.

Uitleg bij de opdracht

Vertel de deelnemers wat zij in deze opdracht gaan doen:
Het is goed om te weten welke dingen je allemaal doet in een beroep.
En waar je die dingen doet.
Bijvoorbeeld: je werkt in een schoenenwinkel.
Dan help je klanten.
Je meet hun voeten op.
Je werkt met de kassa.
Misschien moet je de winkel openen en sluiten.
Je moet dan ook weten hoe het alarm werkt.
Misschien doe je nog andere dingen.
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Je geeft bijvoorbeeld de klant een kopje koffie.
Soms werk je in de avond of in het weekend.
In elk beroep heb je andere activiteiten.
Als je een beroep kiest, dan is het belangrijk dat je weet wat je
allemaal doet.
Dan kun je een beroep kiezen dat goed bij jou past.
Daar gaat deze opdracht over.
Wil je meer weten over een beroep?
Dan kun je verschillende dingen doen.
•	Je kunt praten met iemand die dit beroep heeft.
Ken je iemand?
•

Je kunt vacatures bekijken op internet.

•

Je kunt met Google zoeken naar informatie over een beroep.

•	Je kunt informatie vinden op sites over opleidingen en beroepen.
Bijvoorbeeld: www.kiesmbo.nl (van het ministerie van OCW)
Of: www.bekijkjetoekomst.nu (algemene informatie over beroepen,
specifieke informatie over opleidingen in de regio Haaglanden)
•	Je kunt beroepen- en competentietestjes doen.
(hierbij kan begeleiding nodig zijn)
Bijvoorbeeld op www.jobpersonality.com (met veel plaatjes).
Of op www.123test.nl.
We gaan nu samen zoeken naar informatie over beroepen.
Praten met iemand die dit beroep heeft (de eerste optie) kunnen de
deelnemers buiten de les doen. Je kunt ervoor kiezen om in de les een
gesprek voor te bereiden, bijvoorbeeld als zoeken op internet niet
mogelijk is (er is geen wifi of de deelnemers kunnen niet goed met de
computer werken). Wat willen de deelnemers vragen aan degene die
dit beroep heeft?
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Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdracht te doen:
•
•
•
•
•
•

Vond je de opdracht makkelijk?
Of vond je de opdracht juist moeilijk?
Kun je goed met de computer werken?
Heb je informatie kunnen vinden?
Weet je nu genoeg?
Wat wil je nog meer weten?

Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.
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Uitleg bij werkblad Wat wil ik nog meer leren?
Benodigdheden:

•
•
•

Bord of flip-over + stiften.
Werkblad Wat wil ik nog meer leren?
Informatie over andere cursussen.

Werkbladen die de deelnemers hebben ingevuld:
•
•
•
•
•
•
•
Doel:

Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?
Waarom wil ik werken?
Waarom wil ik leren?
Vaardigheden
Wat doe ik graag?
Ervaring
Beroepen

•	De deelnemers denken erover na of zij (verder)
willen leren door een opleiding, een cursus of
vrijwilligerswerk te doen.

Toelichting
Dit werkblad bevat twee opdrachten.
•	In opdracht 1 geven de deelnemers aan waar zij meer over willen leren
en waar zij dat willen leren.
•	In opdracht 2 geven de deelnemers aan of zij de goede kennis en
ervaring hebben, of zij een cursus, opleiding of vrijwilligerswerk willen
doen (en zo ja, welke), en hoe zij informatie zoeken over een cursus,
opleiding of beroep.
Om dit werkblad te kunnen invullen moeten de deelnemers eerst andere
werkbladen hebben ingevuld (de antwoorden hebben zij namelijk nodig):
•
•
•
•
•
•
•

Waarom wil ik vrijwilligerswerk doen?
Waarom wil ik werken?
Waarom wil ik leren?
Vaardigheden
Wat doe ik graag?
Ervaring
Beroepen

Op dit werkblad komen onderwerpen uit de afgelopen lessen samen.
De deelnemers denken erover na of zij een opleiding, een cursus of
vrijwilligerswerk willen doen om verder te leren of om nieuwe dingen te
leren. Deelnemers weten echter niet altijd welke cursussen en opleidingen
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er bestaan. Jouw contactpersoon bij de organisatie kan vertellen welke
mogelijkheden er zijn in de gemeente waar jij jouw vrijwilligerswerk doet.
Misschien kun je iemand uitnodigen om hierover te vertellen. Overleg dit
met jouw contactpersoon.
Het belangrijkste is dat de deelnemers nadenken over de vraag of zij nog
meer willen leren en of zij hiervoor een opleiding, cursus of vrijwilligerswerk
willen doen. Deze opdracht is een eerste aanzet om hierover na te denken
en deelnemers te stimuleren en te motiveren. Voor de daadwerkelijke stap
hebben zij vaak nog extra ondersteuning nodig.
Let op: niet alle deelnemers kunnen al precies aangeven welke cursus of
opleiding zij willen volgen (bij vraag 3 van opdracht 2). Om duurzaam
verder te komen is het echter wel belangrijk dat de deelnemer de
basisvaardigheden voldoende beheerst. Op het werkblad Wat wil ik doen?
geeft de deelnemer aan wat hij of zij nog graag (beter) wil leren. Vraag
eventueel jouw contactpersoon bij de organisatie om informatie of hulp.

Herhaling van belangrijke begrippen

Voordat je met opdracht 1 begint, schrijf je de volgende begrippen
op het bord of op de flip-over:
•
•
•
•
•
•
•

de kennis
de vaardigheden
de interesses
de ervaring
leren
het vrijwilligerswerk
het beroep

Vraag de deelnemers om het werkblad Wat wil ik nog meer leren? erbij te
pakken. Op het werkblad staan deze begrippen nog een keer uitgelegd in
een schema.
Vertel de deelnemers waar het werkblad over gaat:
In de vorige lessen hebben we gepraat over werk.
We hebben ook gepraat over vrijwilligerswerk en over leren.
Je hebt over deze dingen nagedacht.
Daardoor heb je misschien nieuwe ideeën gekregen.
Over wat je nog wilt doen en wat je nog wilt leren.
Daar gaat dit werkblad over.
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Lees met de deelnemers de tekst in het schema. Je kunt de tekst zelf
voorlezen, maar je kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen.
Dring niet aan. Controleer wel of de deelnemers alles hebben begrepen
voordat zij de opdracht gaan maken.
Vraag de deelnemers om de werkbladen Waarom wil ik vrijwilligerswerk
doen?, Waarom wil ik werken? en Waarom wil ik leren? erbij te pakken.
Wat hebben ze daar ook alweer opgeschreven? Bespreek dit kort.

Uitleg bij opdracht 1

Schrijf de woorden ‘cursus’ en ‘opleiding’ op het bord of op de flip-over.
Vraag de deelnemers of zij weten wat deze woorden betekenen. Vraag
ook of zij voorbeelden van cursussen en opleidingen kunnen noemen.
Schrijf deze op.
Vraag de deelnemers om het werkblad Wat wil ik nog meer leren? erbij te
pakken. Lees samen de tekst onder het kopje ‘Cursus, opleiding,
vrijwilligerswerk’.
Vertel (als je dit weet) welke cursussen er in de buurt te doen zijn en deel
eventueel folders uit. Leg uit dat vrijwilligerswerk ook een manier kan zijn
om met je interesses bezig te zijn en om nieuwe dingen te leren. Vertel ten
slotte dat je ook thuis dingen kunt leren, bijvoorbeeld hoe de nieuwe
wasmachine werkt.
Vraag de deelnemers om de werkbladen Vaardigheden en Wat doe ik
graag? erbij te pakken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 1:
Kijk nog eens goed naar jouw antwoorden op die werkbladen.
Welke vaardigheden heb jij?
En welke activiteiten vind jij leuk om te doen?
Waar wil jij meer over leren?
Schrijf dit op bij vraag 1.
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Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 2:
Waar wil jij dat leren?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 2.
Je mag meer antwoorden kiezen.
Je mag ook zelf iets invullen.
Als iedereen klaar is met opdracht 1 ga je verder met opdracht 2.

Uitleg bij opdracht 2

Lees samen de tekst onder het kopje ‘Kennis en ervaring’.
Vraag de deelnemers om de werkbladen Ervaring en Beroepen
erbij te pakken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 1:
Kijk nog eens goed naar jouw antwoorden op die werkbladen.
Welke ervaring heb jij?
En welke beroepen heb jij opgeschreven?
Heb jij alle kennis en ervaring voor de beroepen die jij leuk vindt?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 1.
Je mag ook iets invullen.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 2:
Wil jij een cursus of een opleiding doen?
Of wil je vrijwilligerswerk doen?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 2.
Je mag meer antwoorden kiezen.
Je mag ook iets invullen.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 3:
Weet jij welke cursus of opleiding je wilt doen?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 3.
Je mag ook iets invullen.
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Leg uit wat de deelnemers gaan doen bij vraag 4:
Hoe zoek jij informatie over een cursus, opleiding of beroep?
Kruis jouw antwoord aan bij vraag 4.
Je mag meer antwoorden kiezen.
Je mag ook iets invullen.

Nabespreking

Als iedereen klaar is bespreek je de opdrachten na.
Stel de volgende vragen aan de deelnemers:
•
•
•
•
•

Wat heb jij ingevuld?
Hoe kun je informatie vinden?
Waar zoek je informatie?
Aan wie vraag je informatie?
Hebben jullie tips voor elkaar?

Stimuleer de deelnemers om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met iemand
die een opleiding doet of gedaan heeft, of met iemand die een bepaald
beroep heeft. De deelnemers kunnen dan vragen welke ervaring, kennis,
opleiding enzovoort deze persoon nodig heeft gehad om met het werk
te beginnen. Ook kunnen zij vragen hoe het is om in dit beroep te werken.
Misschien kunnen ze zelfs een dag meelopen.
Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.
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Uitleg bij werkblad Mijn netwerk
Benodigdheden:

•

Werkblad Mijn netwerk.

Doelen:

•	De deelnemers maken kennis met het
begrip ‘netwerk’.
•	De deelnemers denken na over de mensen in hun
eigen netwerk.
•	De deelnemers bedenken wat deze mensen voor hen
kunnen betekenen.

Toelichting
Dit werkblad bevat twee opdrachten.
•	In opdracht 1 geven de deelnemers aan wie zij kennen en waar zij deze
mensen van kennen.
•	In opdracht 2 denken de deelnemers na over de mensen die zij kennen
en waarmee deze mensen hen kunnen helpen.

Uitleg bij opdracht 1

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 1 gaan doen:
Weet jij wat jouw netwerk is?
Dat zijn alle mensen die je kent.
Daarover gaat opdracht 1.
Vraag de deelnemers om het werkblad Mijn netwerk erbij te pakken.
Lees de tekst met de deelnemers. Je kunt de tekst zelf voorlezen, maar
je kunt ook vragen of iemand deze wil voorlezen. Dring niet aan.
Controleer wel of de deelnemers alles hebben begrepen voordat zij
de opdracht gaan maken.
Leg uit wat de deelnemers gaan doen:
In het midden van het werkblad staat ‘Ik’.
Dat ben jij.
Daaromheen staan de mensen die jij kent.
Wie ken jij allemaal?
Waar ken je deze mensen van?
Schrijf de namen van deze mensen in het goede vakje.
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Help de deelnemers op weg door vragen te stellen als:
•
•
•
•

Wie ken je bij jou in de buurt?
Wie ken je via de school van jouw kinderen?
Zit je op een sportclub? Of jouw kinderen? Wie ken je daar?
Ken je de collega’s van jouw partner?

Iedereen kent weer andere mensen.
Zo wordt jouw netwerk steeds groter.
De deelnemers maken deze opdracht zelfstandig. Dat kan lastig zijn.
Loop rond om te helpen waar dat nodig is.
Als iedereen klaar is met opdracht 1 ga je verder met opdracht 2.

Uitleg bij opdracht 2

Vertel de deelnemers wat zij in opdracht 2 gaan doen:
De mensen in jouw netwerk kunnen jou helpen.
Daarover gaat opdracht 2.
Bekijk de namen die je bij opdracht 1 hebt opgeschreven.
Zijn er mensen die jou kunnen helpen?
Bijvoorbeeld:
Je wilt een sollicitatiebrief schrijven.
Of je wilt meer weten over kinderopvang.
Of je hebt een andere vraag.
Wie kan jou helpen?
Schrijf de namen van die mensen op.
Schrijf ook op waarmee ze jou kunnen helpen.
Help de deelnemers op weg door vragen te stellen als:
• Wie kan jou helpen?
•	Kan iemand jou informatie geven? Bijvoorbeeld over een opleiding, of
over (vrijwilligers)werk dat jij wilt doen?
•	Ken jij iemand die iets doet wat jij leuk vindt? Bijvoorbeeld met
dieren werken?
•	Kun je een keer met deze persoon gaan praten?
• Kan iemand jou helpen om een sollicitatiebrief te schrijven?
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De deelnemers maken ook deze opdracht zelfstandig. Loop weer rond om
te helpen waar dat nodig is.
Als iedereen klaar is met opdracht 2 bespreek je de opdrachten na.

Nabespreking

Vraag de deelnemers hoe zij het vonden om de opdrachten te doen:
•
•
•

Vond je de opdrachten makkelijk?
Of vond je de opdrachten juist moeilijk?
Hoe vond je het om na te denken over jouw netwerk?

Je kunt elke deelnemer vragen om een persoon uit zijn netwerk
te noemen en waar die persoon hem misschien mee kan helpen.
Dit is afhankelijk van de tijd en de grootte van de groep.
Je kunt ook de volgende vragen stellen:
•
•
•
•

Heb je alle informatie die je nodig hebt?
Wat ga je nu eerst doen?
Wat doe je daarna?
Aan wie ga je nog informatie vragen?

Wees geïnteresseerd in de antwoorden van de deelnemers.
Vraag door als je opvallende of interessante antwoorden hoort.
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