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Voorwoord

Voor je ligt de werkmap die hoort bij de methode Context!. Met behulp van Context! 
werk je aan je ontwikkeling op het gebied van loopbaan en burgerschap. Loopbaan en 
Burgerschap is een belangrijk onderdeel van jouw beroepsopleiding.

De loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding zorgen ervoor dat je zicht krijgt op je 
eigen kwaliteiten, mogelijkheden en motivatie. 
Burgerschap draagt bij aan jouw maatschappelijke betrokkenheid en jouw deelname 
aan de maatschappij. 

Om goed te kunnen werken met deze methode is het belangrijk dat je eerst de studie-
wijzer leest. Hierin staat wat je moet doen, hoe je iets moet aanpakken en wat er van 
je verwacht wordt.

Let op!
Lees eerst de studiewijzer voordat je begint aan je activiteiten! 

Hoe werkt Context!?

Studiewijzer
Je bent onlangs gestart met een middelbare beroepsopleiding. In deze opleiding sta jij 
als aankomend beroepsbeoefenaar centraal. Tijdens je opleiding kwalificeer je jezelf. 
Een kwalificatie is het geheel van bekwaamheden die jij aan het eind van jouw oplei-
ding beheerst. De kwalificatie heeft te maken met drie aspecten:
l Je kunt op het niveau van je opleiding functioneren in een beroep.
l Je hebt kennis van je loopbaanmogelijkheden en het vervolgonderwijs.
l Je bent voorbereid om als volwaardig burger deel te nemen aan de maatschappij.

Functioneren in een beroep 

Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van 
je beroep. De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag 
te kunnen, staan vermeld in het kwalificatiedossier van jouw opleiding. In dit kwali-
ficatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken geven de inhoud van je beroep 
aan. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen, moet je werkprocessen uit- 
voeren en beroepscompetenties ontwikkelen. Jouw school heeft zelf een manier ont-
worpen om dit te beoordelen. 
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4 Voorwoord

Loopbaan en burgerschap

Naast de eisen zoals vermeld in het kwalificatiedossier zijn er ook eisen op het gebied 
van loopbaan en burgerschap. Deze eisen staan in het document ‘Loopbaan en bur-
gerschap in het mbo’. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding zorgen ervoor dat je zicht 
krijgt op je eigen kwaliteiten, mogelijkheden en motivatie. Burgerschap draagt bij aan 
jouw maatschappelijke betrokkenheid en jouw deelname aan de maatschappij.

De kwalificatie-eisen die op het gebied van loopbaan en burgerschap gesteld worden, 
zijn als volgt verdeeld: 
1. Loopbaan
 - loopbaanontwikkeling/loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 
2.  Burgerschapsvorming
 - de politiek-juridische dimensie
 - de economische dimensie 1 en 2
 - de sociaal-maatschappelijke dimensie
 - de dimensie vitaal burgerschap.

De methode Context!
De methode Context! geeft een uitwerking van loopbaan en burgerschap in het mbo 
en is geheel in overeenstemming met de uitgangspunten van competentiegericht 
beroepsonderwijs. De ontwikkeling van loopbaan en burgerschap is een doorlopend 
proces tijdens de opleidingen op mbo niveau 2, niveau 3 en niveau 4. 

In de werkmap staan 27 thema’s met daarin 254 activiteiten. 
l Deze thema’s komen in de dagelijkse beroepspraktijk daadwerkelijk voor.
l In het thema loopbaan speelt het zelf kunnen vormgeven van de loopbaan een 
 centrale rol.
l De thema’s burgerschap verwijzen naar zeer verschillende aspecten van de relatie 
 tussen overheid en burger en tussen burgers onderling.

Met het gebruik van de methode Context! voldoet de school aan de resultaat- 
verplichting voor het onderwijsaanbod op het gebied van loopbaan en burgerschap. 
Door het uitwerken van de activiteiten behorend bij jouw niveau (geel, groen en/of 
blauw) ontwikkel je jezelf en voldoe je aan de inspanningsverplichting zoals de onder-
wijsinspectie dit verwacht. 

De uitwerking van loopbaan en burgerschap vindt plaats aan de hand van drie vragen:
l  Waar gaat het om? (de thema’s)
l  Wat is daarvoor nodig? (de activiteiten)
l  Welke kenniselementen zijn daarbij van belang? (de toetsen)

Context-voorwoord.indd   4 21-07-11   00:00



5 Voorwoord

De thema’s (Waar gaat het om?)
Het overzicht van de thema’s is te vinden in de inhoudsopgave van deze map.

Opbouw van een thema 

A. Inleiding
Hier wordt in het kort verteld waar het thema over gaat. In de meeste gevallen zul je 
de situatie wel herkennen. Soms gaat het thema over een onderwerp dat nieuw voor  
je is.

B. Kennischeck
Met behulp van de kennischeck kun je controleren of je alle begrippen kent die je voor 
de uitvoering van de activiteiten nodig hebt. 

C. Activiteiten
De kern van elk thema bestaat uit een aantal activiteiten. Door deze activiteiten uit te 
voeren laat je zien hoe ver je bent met je ontwikkeling op het gebied van loopbaan en 
burgerschap. De activiteiten hebben verschillende werkvormen. De ene keer zoek je 
iets op het internet, een andere keer ga je naar een instantie buiten de school of nodig 
je iemand uit om iets te komen vertellen. Soms bekijk je een filmpje, dan weer lees je 
een tekst. Je maakt een kort verslag of je vult een formulier in. Je werkt alleen of in een 
groep aan de activiteiten.

In alle gevallen moet je het resultaat van je activiteiten bewaren in je ontwikkelport-
folio. Dit kan zowel op papier als digitaal. Door een portfolio te maken, kan op elk 
moment worden vastgesteld hoever je bent met het uitvoeren van de activiteiten en de 
toetsen. Aan het eind van je opleiding wordt vastgesteld of je je voldoende ontwikkeld 
hebt. 

D. Hulpmiddelen
Bij elke activiteit staat, wanneer dit voor de uitwerking nodig is, een verwijzing naar 
de hulpmiddelen. Bij de hulpmiddelen vind je tekstbronnen, filmpjes, schema’s, en-
quêtes, kortom alles wat je nodig hebt om de activiteiten goed uit te kunnen voeren. 
Ook vind je bij de hulpmiddelen links naar websites. Voor de hulpmiddelen ga je naar 
www.methodecontext.nl.

Hoe log je in?

Om gebruik te kunnen maken van www.methodecontext.nl moet je eerst de DigiCode 
activeren die voor in dit boek staat. Tijdens dit activeren maak je een eigen wacht-
woord en gebruikersnaam aan waarmee je kunt inloggen op de website  
www.methodecontext.nl.
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6 Voorwoord

Het activeren van de DigiCode gaat als volgt:

Is dit de eerste keer dat je een DigiCode activeert?
1.  Ga naar de website digicode.edu-actief.nl.
2.  Klik op ‘Hier registreren’. 
3.  Kies een gebruikersnaam en wachtwoord en voer een geldig e-mailadres in.

Heb je al eerder een DigiCode geactiveerd?
1.  Ga naar de website digicode.edu-actief.nl.
2.  Klik op ‘DigiCode activeren’.
3.  Vul de DigiCode in die voor in dit boek staat. Dit is de code die bestaat uit 
 4 x 6 tekens.

Met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord die je hebt aangemaakt, kun 
je inloggen op www.methodecontext.nl. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord 
rechtsboven op de website in. Vetrvolgens krijg je toegang tot de hulpmiddelen en 
bronnen/links.

De activiteiten (Wat is daarvoor nodig?) 
De methode geeft een advies over de activiteiten die per niveau uitgewerkt kunnen 
worden. In de werkmap zijn met de kleuren geel, groen en blauw de verschillende  
activiteiten aangegeven.
In het onderstaande schema staat aangegeven hoe het uitwerken van de activiteiten 
georganiseerd kan worden. Let op: Dit is een advies, met betrekking tot ontwikkeling 
van de deelnemer kan de docent (het docententeam) ook besluiten een andere volg-
orde van de thema’s te hanteren. 
Het is echter wel zo dat de toetsen aan de kleuren gebonden zijn (zie toetsen).

Welke opleiding
Oplei-
dings-
jaren

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar

BOL-opleiding  
instroom niveau 2 

2 LB, ED1, SMD ED2, PJD, DVB 

BBL-opleiding  
instroom niveau 2

2 LB, ED1, SMD ED2, PJD, DVB  

BBL-opleiding  
instroom niveau 3 

3
LB, ED1, SMD
ED2, PJD, DVB

ED1, SMD, PJD LB, DVB, PJD

BOL-opleiding  
instroom niveau 3

3
LB, ED1, SMD
ED2, PJD, DVB

ED1, SMD, PJD LB, DVB, PJD

BBL-opleiding  
niveau 3 na niv. 2

2 ED1, SMD, PJD ED2, DVB, LB  

BOL-opleiding  
instroom niveau 4

3 of 4
LB, ED1, SMD
ED2, PJD,DVB

LB, ED1, SMD
ED2, PJD, DVB

LB, ED1, SMD
ED2, PJD, DVB 

LB, ED1, SMD
ED2, PJD, DVB 

BBL-opleiding  
instroom niveau 4 

3 of 4
LB, ED1, SMD
ED2, PJD,DVB 

LB, ED1, SMD
ED2, PJD, DVB

LB, ED1, SMD
ED2, PJD, DVB 

 

BBL-opleiding
niveau 4 na niv. 3

1 of 2
LB, ED1, SMD
ED2, PJD,DVB 

LB, ED1, SMD
ED2, PJD, DVB 
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7 Voorwoord

Niveau 2 BBL/BOL   - 2 jaar geel
Niveau 3 BBL/BOL   - 1 jaar geel en 2 jaar groen
Niveau 3 BBL, na niveau 2  - 2 jaar groen
Niveau 4 BOL    - 1 jaar geel, 1 jaar groen + 1 of 2 jaar blauw
Niveau 4 BBL    - 1 jaar groen + 1 of 2 jaar blauw
Niveau 4 BBL, na niveau 3  - 1 tot 2 jaar blauw.

Code

LB  - loopbaan 
PJD - de politiek-juridische dimensie 
ED1 - de economische dimensie 1 
ED2 - de economische dimensie 2 
SMD - de sociaal-maatschappelijke dimensie 
DVB - de dimensie vitaal burgerschap (DVB).

Activiteiten geel 

Per activiteit is aangegeven wat je moet doen.

Activiteiten groen

Per activiteit is aangegeven wat je moet doen.

Activiteiten blauw

De activiteiten blauw worden totaalactiviteiten genoemd. Aan elke totaalactiviteit 
is een beoordelingslijst toegevoegd (zie: D. Hulpmiddelen). De beoordelingscriteria 
geven aan waar de prestatie aan moet voldoen. Bewaar van alle onderdelen van je uit-
werking zowel de eerste als de bijgestelde versies. Hiermee toon je je ontwikkeling aan. 
Voor de volledige inleiding en instructie raadpleeg je de tekstbronnen bij D. Hulp- 
middelen, Inleiding en instructie deelnemer.

De toetsen (Welke kenniselementen zijn van belang?)
De toetsen die afgenomen worden, zijn volgens de standaarden voor toetsconstructie 
gemaakt. De toetsen kunnen door de onderwijsinstelling in een beoordelingsmodel 
opgenomen worden. De instelling moet dan zelf de toets vaststellen en de afname-
procedure hanteren. Context! levert op verzoek de toetsverantwoording.
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8 Voorwoord

Niveau 2

Voor geel zijn er zes kennistoetsen ontwikkeld. Iedere toets bestaat uit multiplechoice-
vragen. De toetsen worden gepland na de uitwerking van de activiteiten per dimensie.
-  Loopbaan
-  Politiek- juridisch
-  Economisch 1 
-  Economisch 2 
-  Sociaal-maatschappelijk
-  Vitaal burgerschap.

Niveau 3

Voor groen zijn er zes kennistoetsen ontwikkeld. Iedere toets bestaat uit open vragen.
De toetsen worden gepland na de uitwerking van de activiteiten per dimensie.
-  Loopbaan
-  Politiek- juridisch
-  Economisch 1
-  Economisch 2
-  Sociaal-maatschappelijk
-  Vitaal burgerschap.

Niveau 4

De toets voor LB niveau-4 is een proeve.
Wanneer je totaalactiviteiten zijn uitgevoerd en alle criteria zijn aangetoond, werk je 
één activiteit verder uit tot een proeve. 
Je school kan ervoor kiezen de presentatie van je proeve in te zetten als Nederlandse 
taaltoets voor de vaardigheden spreken en gesprekken voeren. In dat geval zal een 
docent Nederlands deze twee vaardigheden beoordelen.

De toetsing kan worden afgerond met een eindgesprek.
Nadat is vastgesteld dat je proeve aan alle eisen voldoet, voer je een eindgesprek. Het 
eindgesprek is een reflectiegesprek. Hierin laat je zien dat je actief en bewust omgaat 
met loopbaan en burgerschap, passend bij het niveau 4 van je opleiding. De schrifte-
lijke reflectie op je proeve is de basis voor het eindgesprek. 
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9 Voorwoord

Niveau

2 3 4

Loopbaan

Thema 1.1 Naar het mbo x x

Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden x x

Thema 1.3 De arbeidsmarkt (BOL) x

Thema 1.4 De arbeidsmarkt (BOL/BBL) x x x

De politiek-juridische dimensie

Thema 2.1 Een probleem analyseren x

Thema 2.2 Het bestuur van Nederland x x

Thema 2.3 Standpunten vergelijken en keuzes maken x x

Thema 2.4 Massamedia x x

Thema 2.5 Politie en justitie x x

Thema 2.6 Meepraten en meebeslissen x x x

De economische dimensie

Deel 1: Werknemer

Thema 3.1 Het arbeidsproces x x

Thema 3.2 Medezeggenschap x x

Thema 3.3 Werk en inkomen x x

Thema 3.4 Samenwerken x x x

Deel 2: Consument

Thema 3.5 Fair Trade x x

Thema 3.6 Klachten en geschillen x x

Thema 3.7 Consumentengedrag x x x

De sociaal-maatschappelijke dimensie

Thema 4.1 Wie ben ik? x x

Thema 4.2 Met wie leef ik samen? x x

Thema 4.3 Sociale netwerken x x

Thema 4.4 Vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding x x

Thema 4.5 Normen en waarden x x x

De dimensie vitaal burgerschap

Thema 5.1 Regelmatig bewegen x x

Thema 5.2 Veilig vrijen x x

Thema 5.3 Alcohol en drugs x x

Thema 5.4 Gezondheidsrisico’s op het werk x x

Thema 5.5 Mijn gezondheid x x x

 

Inhoud
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Thema 1.1

Naar het mbo

A. Introductie

Je hebt besloten om in het middel-
baar beroepsonderwijs een opleiding 
te volgen. Je hebt je goed laten voor-
lichten en je hebt je keuze gemaakt. 
Je kiest ervoor om een vak te gaan 
leren. Jouw eigen keuze is erg belang-
rijk omdat je nu iets doet wat je zelf 
wilt.
In het beroepsonderwijs leer je in het 
bedrijf en op school. Je zult moeten 
weten wat er tijdens de studie en aan 
het eind van je studie van je verwacht 
wordt. Leren op school en in het 
bedrijf houdt in dat je weet hoe de school dit georganiseerd heeft. In dit thema: ‘Naar 
het mbo’ werk je aan activiteiten waardoor je meer inzicht krijgt in je opleiding. 

B. Kennischeck

Om de activiteiten (zie C.) goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat je weet 
wat de volgende begrippen betekenen. Neem de begrippen over en zet er de betekenis  
achter. Gebruik, als dat nodig is, de tekstbronnen (zie: D. Hulpmiddelen, Tekst- 
bronnen). 

ambitie
AOC
BBL
BOL
Beroeps Praktijk Vorming
cursist/stagiair
cursist/werknemer
creëren
doorstroomperspectief
evalueren
hbo

kerntaak
kwalificatiedossier
loopbaanperspectief
mbo
OOK
praktijksimulatie
POK
roc
studiewijzer
werkplekleren
werkplekproces
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2 Thema 1.1 Naar het mbo

C. Activiteiten

1. Studie-informatie

a. Je hebt je goed laten informeren over je mbo-opleiding en je weet waaraan je  
 begint, ga dan door naar activiteit 2.

b.  Als je aan een studie begint en je weet nog niet voldoende over je mbo-
 opleiding? 

 l Ga dan naar www.mbostart.nl.
 l Ga naar: MBO Opleidingen: Studiekeuze gemaakt?
 l Ga naar: MBO Opleidingen per sector en maak een keuze voor een vak-
  richting.
 l Beantwoord de volgende vraag.

Vraag: Wat zijn jouw baankansen en het startsalaris van jouw mogelijke beroeps-
keuze en functie?

 

l Bekijk het filmpje over jouw toekomstige beroep (zie: D. Hulpmiddelen, 
Filmpjes opleiding en beroep).
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3Thema 1.1 Naar het mbo

2. Beschrijf jouw schoolsituatie

l Hoe is jouw situatie als cursist?
l Vul kolom 2 in.

Kolom 1 Kolom 2

Naam van de opleiding

Aantal opleidingsjaren

Naam van de school

Leerweg, kies: BOL, BBL

Het niveau van de opleiding

Naam van de begeleider op school

Naam van de praktijkbegeleider

Aantal dagen per week in het bedrijf 

Aantal lesdagen per week op school

Aantal lesuren theorie op school

Aantal lesuren praktijk op school

3. De studiewijzer

Op veel scholen wordt er gebruikgemaakt van een studiewijzer waarin je informa-
tie vindt over de opbouw van je studie en de manier waarop je die kunt volgen. 

l Zorg dat je in het bezit komt van deze studiewijzer.
l Bestudeer de jaarplanning, de leerstofplanning en de examenplanning met je 
 loopbaanbegeleider.
l Sla de studiewijzer op in je portfolio.
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4 Thema 1.1 Naar het mbo

4. Beroeps Praktijk Vorming

Naast de lesuren en praktijkuren op school moet je leren in het bedrijf (werkplek-
leren). Dit werkplekleren wordt de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) genoemd. 
l Op welke manier is jouw BPV geregeld?
l Zet een cirkel om 1, 2 of 3.

1. De BPV vindt op school plaats. De school heeft een bedrijf nagebouwd, het is 
dan net alsof ik in een bedrijf werk (praktijksimulatie).

2. De BPV vindt op het bedrijf plaats. Dit gebeurt binnen mijn arbeidsovereen-
komst.

3. De BPV vindt op het bedrijf plaats. Dit gebeurt tijdens mijn stageperiode.

5. Stage (BOL) 

Heb je voor een leerweg gekozen waarbij je een BPV plaats vindt binnen een stage 
en zoek je informatie over een stageplek?

l Ga naar de site van JOB: www.job-site.nl. 
l Ga naar: jouw MBO vragen.
l Klik: stage.
l Beantwoord de vragen. 

Vraag 1. Waar kan ik een stageplaats vinden? 
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5Thema 1.1 Naar het mbo

Vraag 2: Wat kan ik doen als ik geen stageplaats kan vinden? 

Vraag 3: Kan ik bij ieder bedrijf stage lopen?

Vraag 4: Heb ik recht op stagevergoeding?

Vraag 5: Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

l Heb je zelf nog vragen?

6. Onderwijsovereenkomst /OOK

De school maakt met jou afspraken over je opleiding. Deze afspraken worden 
vastgelegd in een onderwijsovereenkomst (OOK). 

l Zorg voor een kopie van je onderwijsovereenkomst.
l Sla de kopie van je onderwijsovereenkomst op in je portfolio.
l Beantwoord de volgende vraag.

Vraag: Door welke personen wordt deze overeenkomst getekend?
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6 Thema 1.1 Naar het mbo

7. Overeenkomst voor de Beroeps Praktijk Vorming

Voor zowel de stage als de BPV binnen de leer-werktrajecten moet een overeen-
komst opgesteld worden. Dit is een stageovereenkomst, leer-werkovereenkomst of 
praktijkovereenkomst. 

l Zorg voor een kopie van deze overeenkomst.
l Sla de kopie van deze overeenkomst op in je portfolio.
l Beantwoord de vragen.

Vraag 1: Wat is de naam van de overeenkomst die jouw BPV regelt en geef de  
afkorting.

Vraag 2: Wie ondertekenen deze overeenkomst?

8. Kwalificatiedossier/crebonummer 

Je weet op welk niveau je bent ingestroomd. Je weet wat je wilt worden. Bekijk het 
kwalificatiedossier voor jouw toekomstige beroep. In dit kwalificatiedossier wordt 
beschreven wat er tijdens de opleiding van je wordt verwacht en wat je na de  
opleiding in het werk moet kunnen laten zien.

l Ga naar www.kwalificatiesmbo.nl.
l Klik op Kwalificatiedossiers.
l Zoek het kwalificatiedossier van jouw opleiding.
l Sla het kwalificatiedossier op in je portfolio.
l Beantwoord de volgende vragen.

Vraag 1: Wat is het crebonummer van jouw opleiding?
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7Thema 1.1 Naar het mbo

Vraag 2: Klopt dit nummer met het nummer op jouw onderwijsovereenkomst?

Vraag 3: Welke kerntaken hebben betrekking op jouw opleiding?

9. Doorstromen 

Een onderdeel van je loopbaanplanning is het uitstippelen van je vervolg- 
opleidingen.
Je kunt doorstromen van niveau 2 naar niveau 3 en van niveau 3 naar niveau 4.

l Beantwoord de vraag.

Vraag 1: Welke vervolgopleiding zou je willen gaan doen?

l Ga naar www.kwalificatiesmbo.nl.
l Zoek naar het kwalificatiedossier van de door jou gewenste vervolgopleiding.
l Ga naar 2.3. Lees de tekst: Typering beroepengroep.
l Beantwoord de volgende vragen.

Vraag 2: In welke sector/branche ga je werken?

Vraag 3: Geef globaal aan wat je werkzaamheden zullen zijn. 
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8 Thema 1.1 Naar het mbo

l Ga naar www.kwalificatiesmbo.nl.
l Zoek naar het kwalificatiedossier van de door jou gewenste opleiding.
l Ga naar 2.4. Lees de tekst: Loopbaanperspectief.
l Beantwoord de volgende vragen.

Vraag 4: Wat is het doorstroomperspectief van de door jou gewenste opleiding?

Vraag 5: Welke functienamen worden er genoemd?

Vraag 6: Kun je je ook specialiseren? Zo ja, in welke functie?

10. Vervolgopleiding: van mbo naar hbo

l Ga naar www.google.nl.
l Typ: Van mbo naar hbo. 
l Klik op: Van mbo naar hbo. 
l Ga naar de kolom Navigatie. 
l Lees de tekst: Wat zijn goede motieven om door te studeren? 
l Beantwoord vraag 1.

Vraag 1: Wat is mijn motief om naar het hbo te gaan?

l Lees de tekst: Welke voordelen heb je als mbo-instromer? 
l Beantwoord vraag 2.

Vraag 2: Welke voordelen heb je als mbo-instromer?
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9Thema 1.1 Naar het mbo

l Lees de tekst: Welke nadelen heb je als mbo-instromer? 
l Beantwoord vraag 3.

Vraag 3: Welke nadelen heb je als mbo-instromer?

l Zoek verder naar de door jou gewenste studie-informatie.

D. Hulpmiddelen

Tekstbronnen

l Teksten op de website van het kenniscentrum van jouw beroepsopleiding.

Links

www.google.nl (alle activiteiten)
www.mbostart.nl (act. 1)
www.kwalificatiesmbo.nl (alle activiteiten)
www.mbo-stage.nl (act. 5)
www.job-site.nl (act. 5)
www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/mbo-hbo (act. 10)
www.colo.nl
www.leren.nl 
www.roc.nl, informatiefolders van jouw roc
www.colo.nl, informatiefolders van het kenniscentrum.

Overige hulpmiddelen

l Filmpjes: Op de site van opleiding en beroep vind je ruim 100 korte filmpjes 
 over de meest uiteenlopende beroepen. Bekijk de films van de beroepen die je  
 interessant vindt (act. 1).
l Word.
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Thema 1.2

Vakman/vakvrouw  
worden

A. Introductie

In een mbo-opleiding sta jij als toe-
komstig vakman/vakvrouw centraal. 
Met het volgen van een opleiding 
zorg je ervoor dat je straks het werk 
uitvoert dat je echt wilt en dat je de 
inhoud van je werk beheerst. Je moet 
voldoen aan de eisen die nu en in 
de toekomst aan het werk gesteld 
worden. Je ontwikkelt je nu tot de 
vakman/vakvrouw van het heden en 
de toekomst. 

B. Kennischeck

Om de activiteiten (zie C.) goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat je weet 
wat de volgende begrippen betekenen. Neem de begrippen over en zet er de betekenis  
achter. Gebruik, als dat nodig is, de tekstbronnen (zie: D. Hulpmiddelen, Tekst- 
bronnen). 

arbeidsinhoud 
arbeidsomstandigheden
arbeidsverhoudingen
arbeidsvoorwaarden
BPV
carrière
competenties
evalueren
flexibel
hoofdvragen
hoofdzaken

inventariseren
kennis
loopbaan
markeer
POP
portfolio
praktijkbegeleider
reflecteren
samenvatten
structureren
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2 Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden

C. Activiteiten

1. Kwaliteit van je arbeid

Door het volgen van een opleiding ontwikkel je jezelf tot een werknemer die het vak 
beheerst en daardoor kwaliteit levert. De kwaliteit van je arbeid kent elementen 
waardoor je prestaties op de werkvloer beïnvloed worden (zie: D. Hulpmiddelen, 
De waarde van arbeid).

l Zoek naar de betekenis van de volgende begrippen 

 1. arbeidsinhoud 

 2. arbeidsomstandigheden 

 3. arbeidsvoorwaarden 

l Hieronder staan vijftien woorden. Zet deze woorden in het schema in de 
 bijpassende kolom.

zelfstandigheid, niveau van het werk, loon, telefoon van de zaak, milieu, licha-
melijke belasting, vakantietoeslag, veiligheid, bevoegdheid, scholing, gevaarlijke 
stoffen, functie-eisen, arbeidsovereenkomst, persoonlijke beschermingsmiddelen, 
soort werk.

Schema:

Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden

Context-Thema1-2.indd   2 20-07-11   23:24



3Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden

2. De competentie: Samenwerken en overleggen

In bijna elk beroep is het belangrijk dat je kunt samenwerken en overleggen. 

l Lees eerst de voorbeeldtekst: ‘Op het werk’.

OP HET WERK (voorbeeldtekst)

Op het werk heb ik samengewerkt met Gerard.
Hij is mijn collega.
Wij hebben samen gewerkt aan het verplaatsen van een kast.
Samenwerken was nodig omdat de kast groot en zwaar was.
We hebben met elkaar besproken op welke manier we de kast zouden  
verplaatsen en of we nog hulpmiddelen nodig hadden.
Het samenwerken is geslaagd omdat de kast onbeschadigd ergens anders 
staat.

l Vul nu de tekstblokken a, b en c in.
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4 Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden

a. SAMENWERKEN OP SCHOOL

Op school heb ik samengewerkt met 

Hij/zij is mijn 

Wij hebben samen gewerkt aan

Samenwerken was nodig omdat 

We hebben met elkaar besproken 

Het samenwerken is geslaagd omdat 

b. SAMENWERKEN OP HET BEDRIJF

Op mijn werk/stage heb ik samengewerkt met 

Hij/zij is mijn 

Wij hebben samen gewerkt aan 

We hebben met elkaar besproken 

Samenwerken was nodig omdat 

Het samenwerken is geslaagd omdat 

c. SAMENWERKEN THUIS

Thuis heb ik samengewerkt met 

Hij/zij is mijn 

Wij hebben samen gewerkt aan 

We hebben met elkaar besproken 

Samenwerken was nodig omdat 

Het samenwerken is geslaagd omdat 
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5Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden

3.  Samenwerken, plannen en organiseren (BPV-opdracht) 

Maak een plan van aanpak.
l Bedenk in overleg met je praktijkbegeleider een activiteit waarbij je met een of 

meerdere personen moet samenwerken. 
l De activiteit moet aansluiten bij een of meer werkprocessen van jouw opleiding. 

(Kijk hiervoor in het kwalificatiedossier, zie thema 1.1, act. 8).
l Beantwoord de onderstaande vragen.

Vraag 1: Wat is de activiteit?

Vraag 2: Wat zijn de hoofd- en deeltaken?

Vraag 3: Hoeveel tijd is er beschikbaar?

l Inventariseer wat nodig is aan hulpmiddelen en menskracht.

Vraag 4: Welke hulpmiddelen heb ik nodig?

 

Vraag 5: Met wie ga ik samenwerken?
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6 Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden

l Maak een werkverdeling.

Vraag 6: Wie gaat wat doen?

Vraag 7: Maak een tijdsbalk.

Start: 

Samenwerking: 

Eindresultaat: 

l Bespreek het plan met je praktijkbegeleider. Noteer de gemaakte opmerkingen 
en pas het plan zo nodig aan.

l Overleg met je praktijkbegeleider of je de activiteit ook echt kunt uitvoeren.
l Als je de activiteit gaat uitvoeren, doe je nog het volgende: 
 -  Controleer de afspraken. 
 -  Voer de gemaakte afspraken uit.
 -  Bespreek het resultaat van de voorbereiding met je docent.
l Als je de activiteit niet uitvoert, dan bespreek je jouw plan van aanpak met je 

docent. 

4.  Mijn portfolio/dossierdeel

Een portfolio is een map waarin je alles verzamelt wat te maken heeft met de 
voortgang van je opleiding. 
Dit kan zijn: 
- diploma’s, getuigschriften, cijferlijsten, certificaten, schoolresultaten 
- officiële documenten zoals je praktijkovereenkomst en je onderwijsovereen-

komst, studiewijzer
- uitgevoerde activiteiten, foto’s
- organisatie van de plannen die je maakte en uitvoerde. 

l Maak je portfoliomap.
l Gebruik je een fysieke map waarin je alles bewaart?
l Richt deze map in met tabbladen, showtassen en insteekhoezen voor foto’s.
l Gebruik bij deze map ook een USB-stick voor het opslaan van de digitale 

documenten.
l Geef altijd aan welke naam en welk nummer de activiteit heeft.
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7Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden

l Bewaar ook je beoordelingsformulieren.
l Maak je gebruik van een digitaal portfolio?
l Richt je portfolio dan in met bestanden en mapjes.
l Maak een inhoudsopgave van je portfolio zodat je weet waar je wat 

opgeborgen hebt.
l Geef altijd aan welke naam en welk nummer de activiteit heeft.
l Bewaar ook je beoordelingsformulieren.

5.  Mijn portfolio/POP-deel

Het POP-deel is op veel scholen onderdeel van het begeleidingssysteem. Je volgt dan het  

systeem van je school. 

POP is de afkorting van persoonlijk ontwikkelingsplan. Het bedrijf waar je werkt of 
stage loopt voert met jou een gesprek. Tijdens dit gesprek komt onder andere aan 
de orde wat je al kunt, maar ook wat je nog niet goed beheerst. In overleg worden 
er opleidingsplannen gemaakt. 

Jouw POP wordt ook op school besproken. Met je begeleider bespreek je wat je 
wilt gaan doen en je geeft ook aan hoe je dat wilt gaan doen.

l Maak je POP.
l Het schrijfkader POP vind je bij: D. Hulpmiddelen, Schrijfkader BOL of BBL.
l Schrijf een tekst over wat je in de toekomst wilt. 
l Beschrijf waar je goed in bent en wat je moeilijk vindt.
l Bespreek je POP-tekst met je docent.
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8 Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden

6.  Mijn portfolio/POP-deel

Het POP-deel is op veel scholen onderdeel van het begeleidingssysteem. Je volgt dan het  

systeem van je school.

POP is een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het bedrijf waar je werkt of stage loopt 
voert met jou een gesprek. Tijdens dit gesprek komt onder andere aan de orde wat 
je al kunt, maar ook wat je nog niet goed beheerst. In overleg worden er  
opleidingsplannen gemaakt. 

l Maak je POP. 
l Ga naar: www.google.nl.
l Typ: voorbeeld persoonlijk ontwikkelingplan (kies: femmemetaal).
l Maak je POP.

7.  Mijn portfolio/reflectiedeel 

Maak met je praktijkbegeleider een afspraak voor een gesprek over je functioneren 
op het werk. Zowel de praktijkbegeleider als jij bereidt dit gesprek voor door het 
reflectieformulier (zie: D. Hulpmiddelen, Reflectieformulier) in te vullen.

l Overhandig het reflectieformulier aan je praktijkbegeleider en vraag hem/haar 
dit formulier in te vullen en het gesprek hierover voor te bereiden.

l Vul zelf dit formulier ook ik.
l Bereid het gesprek voor. 
l Voer het gesprek en maak aantekeningen van dit gesprek (zie: D. Hulpmiddelen, 

Tweegesprek).
l Werk deze aantekeningen uit en bewaar dit verslag in je portfolio. 

8. Evaluatie functioneren in de BPV

Je doet tijdens je opleiding (stage/werk) werkervaring op. Tijdens een aantal 
voortgangsgesprekken met de praktijkbegeleider wordt er door hem en jou  
gesproken over jouw ontwikkeling tot een goede werknemer. Deze gesprekken  
hebben niet tot doel om jou te beoordelen, ze zijn bedoeld om te leren. 

De organisatie van deze gesprekken is als volgt:
Voortgangsgesprek 1: na eerste stageperiode of 6 weken werken
Voortgangsgesprek 2: halverwege je opleiding
Voortgangsgesprek 3: tegen het eind van je opleiding.
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9Thema 1.2 Vakman/vakvrouw worden

Als hulpmiddel voor dit gesprek kan het door jou en de praktijkbegeleider inge-
vulde evaluatieformulier functioneren in de BPV dienen. 

l Het evaluatieformulier Functioneren in de BPV vind je bij: D. Hulpmiddelen, 
Evaluatieformulier.

l Print dit formulier twee keer (een formulier voor jezelf en een formulier voor je 
praktijkbegeleider).

l Je vult zelf dit formulier in door per vaardigheid een cirkel om de kwaliteit die jij 
bij jezelf aantreft te zetten.

l Jouw praktijkbegeleider vult dit formulier ook in door per vaardigheid een cirkel 
om de kwaliteit die hij bij jou aantreft te zetten.

l Jouw praktijkbegeleider en jij voeren het voortgangsgesprek aan de hand van de 
ingevulde formulieren (zie: D. Hulpmiddelen, Tweegesprek).

l Maak een samenvatting op hoofdlijnen van dit gesprek.
l Werk daarna aan je vaardigheidsontwikkeling.

9. Lezen/studietekst

In alle leesteksten wordt antwoord gegeven op hoofdvragen, die soms ook letterlijk 
gesteld worden. De volgende tekst geeft antwoord op de vraag waarom je tijdens 
je loopbaan moet blijven leren.

l Lees de tekst twee keer. In deze tekst staan vijf hoofdvragen. Deze vragen 
beginnen met ‘hoe’ of ‘waarom’ of ‘wat’ of ‘wie’ of ‘welke’ of ‘voor wie’.

l Zoek in de tekst naar de antwoorden op de vragen en zet de antwoorden in het 
schema. 

l Je vindt het schema studietekst bij: D. Hulpmiddelen, Schema studietekst.
l Verzin een titel. 

Wat wordt er bedoeld met halfwaardetijd van kennis? Hiermee wordt bedoeld dat kennis bin-

nen een bepaalde tijd veroudert. Als de halfwaardetijd 20 jaar is, dan is in twintig jaar tijd de 

helft van de kennis verouderd.

Wat was in 1995 de halfwaardetijd van de kennis van Kees de Ruiter?

De halfwaardetijd van Kees, een geschoold vakman, was tien jaar. 

Wat betekende dit voor Kees? De kennis die Kees vroeger geleerd had, was niet meer voldoende 

om de nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Gelukkig heeft het bedrijf hem de kans gegeven 

om extra cursussen te volgen zodat Kees goed kan blijven functioneren. 

Hoelang zal de halfwaardetijd van kennis in de toekomst zijn? Men voorspelt dat dit nog maar 

vijf jaar zal zijn. Stel je voor, binnen vijf jaar is de helft van je kennis verouderd. 

Hoe moet de school hiermee omgaan? Onderwijs moet jou dus leren om te gaan met nieuwe 

kennis. Onderwijs moet jou leren om in je vak bij te blijven. Je moet leren om je leven lang te 

leren.
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D. Hulpmiddelen

Tekstbronnen

l De waarde van arbeid (act. 1).

Links

www.google.nl (act. 6)
www.kwalificatiesmbo.nl
www.femmemetaal (act. 6)
www.kwaliteitvandearbeid.vosec.be/watbetekenthet (act. 1) 
www.leren.nl
www.carrieretijger.nl.

Overige hulpmiddelen

l Schema studietekst (act. 4)
l Leestekst: Het tweegesprek (act. 5) 
l Schema tweegesprek (act. 5, act. 9) 
l Nederlands vraagbaak (site Context!)
l Schrijfkader POP BBL (niveau 2) (act. 6)
l Schrijfkader POP BOL (niveau 2) (act. 6)
l Reflectieformulier (act. 8)
l Evaluatieformulier functioneren in de BPV (act. 9).

Context-Thema1-2.indd   10 20-07-11   23:24




