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Voorwoord

Dit leer- werkboek gaat over basisvaardigheden. Dat zijn vaardigheden die je nodig 
hebt in je werk. Je hebt basisvaardigheden ook nodig tijdens je stage. En als je een 
stageplaats zoekt, of als je werk zoekt.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op Basisdeel entree.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Hoofdstuk 1

Voor jezelf opkomen

Dit hoofdstuk gaat over voor jezelf opkomen. Opkomen voor jezelf betekent dat je 
open kunt praten over wat je vindt, denkt, wilt en over hoe je je voelt. Maar opkomen 
voor jezelf heeft ook te maken met de manier waarop je dit doet. Opkomen voor jezelf 
doe je op een manier die voor jezelf prettig is, maar ook voor de ander.

Opdracht 1
Kom jij goed voor jezelf op? Omcirkel wat het best bij jou past.

1. Iemand dringt voor bij de kassa.
 A Je zegt er niets van.
 B Je zegt beleefd dat jij eerder aan de beurt was.
 C Je scheldt hem uit en gaat voor hem staan.

2. De telefoonmaatschappij heeft te veel geld van je rekening afgeschreven.
 A Vervelend, maar dat krijg je toch nooit meer terug. Dus laat maar zitten.
 B Je belt de klantenservice. Je vraagt hoe je het geld kunt terugkrijgen.
 C Je belt op en vraagt naar de directeur om te zeggen dat het een rotbedrijf is.

3.  Je broertje vraagt of jij zijn krantenwijk weer eens wilt overnemen. Je hebt er 
geen zin in. 

 A Je doet het wel. Anders wordt hij misschien wel boos.
 B Je legt uit dat je geen zin erin hebt. Je doet het niet. 
 C Je gooit alle kranten in een sloot. Je hoopt dat je broertje problemen krijgt.

4. Je vindt dat je meer loon moet krijgen.
 A Dat zeg je niet tegen je leidinggevende. Misschien ontslaat hij je wel.
 B Je bedenkt goed waarom je dat vindt. Je gaat een gesprek erover houden.
 C Je zegt dat je je ziek meldt als je niet meer loon krijgt. Dan moeten ze wel.

5.  In een winkel word je ervan beschuldigd dat jij een glas hebt kapotgemaakt. 
Maar je weet zeker dat je dit niet gedaan hebt.

 A Je betaalt, ben je ervan af.
 B Je legt rustig uit dat je het niet gedaan hebt.
 C Je zegt dat ze niet zo achterlijk moeten doen.

13379 Arbeidsvaardigheden deel 1.indd   6 18/09/14   12:39



7

Hoofdstuk 1 Voor jezelf opkomen

De score berekenen:

Hoe vaak heb je A ingevuld?  

Hoe vaak heb je B ingevuld?  

Hoe vaak heb je C ingevuld?  

Had je vooral A, B of C?  
Heb je vooral A? Durf wat vaker voor jezelf op te komen!
Heb je vooral B? Je kunt goed voor jezelf opkomen.
Heb je vooral C? Ben je bang dat anderen misbruik van je maken? Rustig, niet 
iedereen heeft een hekel aan jou.

Ben je eens met deze uitslag?

Ja/nee, want  

Opkomen voor jezelf betekent dat je open kunt praten over wat je vindt, denkt, wilt 
en over hoe je je voelt. Maar opkomen voor jezelf heeft ook te maken met de manier 
waarop je dit doet. Opkomen voor jezelf doe je op een manier die voor jezelf prettig 
is, maar ook voor de ander.

Opdracht 2

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Bekijk de film: Sukkel Sjors.

Wat gebeurt er in deze film? 

Hoe reageert Sjors? 
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Herken je deze dingen uit de film? 

Hoe zou jij gereageerd hebben als je Sjors was? 

Opdracht 3

Wat vind je van de reactie van Paul?
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Hoofdstuk 1 Voor jezelf opkomen

Komt hij goed voor zichzelf op?

Ja/nee, want  

Eigenlijk wil Paul niet weer geld lenen aan Peter. Toch doet hij het. Waarom eigenlijk?

Wat vind je van de reactie van Vera?

Komt Vera goed voor zichzelf op?

Vera is onaardig tegen Rachid. Waarom eigenlijk?

Mensen reageren verschillend. Dat heeft te maken met wie ze zijn. Maar ook met 
wat zij hebben meegemaakt, met hun ervaringen.

Paul zegt wel/niet wat hij wil, omdat 
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Vera zegt wel/niet wat ze wil. Ze is aardig/onaardig omdat 

De taal van je lichaam
Niet alleen wat je zegt, is belangrijk. Anderen zien ook aan je wat je denkt en 
wat je voelt:

 • door de manier waarop je kijkt

 • doordat je iemand aankijkt of juist niet

 • door het volume (hard of zacht) van je stem

 • door je houding.

Opdracht 4
Zeg om de beurt de zin: ‘Ik wil graag even met rust gelaten worden’ steeds op 
een andere manier.

Bespreek dit steeds met elkaar. Hoe komt dit op je over?
Hoe kun je nu zeggen wat je wilt zonder dat je onaardig wordt?

Ook al zég je niet wat je denkt, anderen kunnen dat aan je zien. Iemand die met 
jou praat, kijkt vooral naar je. Hij luistert natuurlijk ook wel naar je. 80% van 
jouw boodschap begrijpt hij door de taal van je lichaam. En maar 20% van jouw 
boodschap begrijpt hij door wat je zegt.

Opdracht 5
Noem een situatie waarin jij het moeilijk vond om voor jezelf op te komen. Een 
situatie thuis, op school, bij een vakantiebaan, op je vorige school enzovoort. Vertel 
in 2 zinnen wat er gebeurde.
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Hoofdstuk 1 Voor jezelf opkomen

Er zijn veel mensen als Paul en Vera. Sommigen geven te veel toe. Anderen bijten te 
veel van zich af. 

Welk type ben jij?  

Bereik je daarmee wat je wilt bereiken?

Wat zou jij anders willen doen?

Opdracht 6
Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Je ziet een filmpje over Joke. Joke doet haar werk erg goed. Ze maakt lange dagen. Vaak 
moet ze werken op dagen dat ze eigenlijk naar school moet. Hierdoor komt ze in de 
problemen. Op het werk vragen ze aan Joke of ze het ontbijt heel vroeg in de ochtend wil 
klaarmaken. Joke probeert wel om voor zichzelf op te komen, maar laat het snel zitten.
Maak samen een plan. Hoe kan Joke beter opkomen voor zichzelf?
Wat Joke kan doen, is:

Opdracht 7

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Titia vraagt weer aan Joke of ze het ontbijt vroeg in de ochtend wil klaarmaken. Joke 
pakt het nu anders aan. 
Komt Joke beter voor zichzelf op? ja/nee
Heeft zij haar doel bereikt? ja/nee
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Opdracht 8 Keuzeopdracht
•	 Vind je het leuk om een instructie te maken? Doe dan opdracht 8a.

•	 Vind jij het leuk om toneel te spelen? Doe dan opdracht 8b.

Opdracht 8a
Zoek op internet naar informatie. Gebruik de zoekwoorden ‘voor jezelf opkomen’. 
Maak een lijstje met 3 do’s en 3 don’ts.
Do’s zijn dingen die je kunt doen, don’ts zijn dingen die je echt niet moet doen.

Opdracht 8b
Je werkt samen met een collega. Elke dag laat hij alle rommel staan. Dan ruim jij het 
maar weer op. Ook andere klusjes laat hij jou doen. Maar de leuke werkjes doet hij 
altijd.
Je wilt dat niet meer zo. Je wilt dat het werk eerlijk verdeeld wordt. Je wilt geen 
ruzie met hem.
Bedenk samen wat je kunt zeggen en hoe je dat kunt zeggen.
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Hoofdstuk 1 Voor jezelf opkomen

Speel deze situatie na. Verdeel de rollen.
Laat ieder voor zichzelf opkomen, maar op een goede manier. Bespreek het daarna 
met elkaar. Bereikt iedereen wat hij of zij wil?

Opdracht 9
Kom jij goed voor jezelf op?
Opkomen voor mezelf vind ik:

 � moeilijk

 � soms moeilijk

 � meestal niet moeilijk

 � makkelijk

Ik:

 � geef meestal toe

 � geef soms toe

 � geef bijna nooit toe

 � geef nooit toe

Ik doe dat omdat ik:

Soms hebben mensen beperkingen. Door die beperking kunnen ze niet goed voor 
zichzelf opkomen. Misschien omdat ze slecht zien. Of slecht kunnen horen. Of 
misschien werkt hun hoofd zo, dat ze niet goed kunnen opkomen voor zichzelf. 

Opdracht 10
Denk aan ‘opkomen voor jezelf ’
Ken jij iemand met een beperking, waardoor die persoon niet goed kan opkomen 
voor zichzelf?
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Ben jij iemand met een beperking, waardoor je niet goed kan opkomen voor jezelf? 

Van dit hoofdstuk heb ik geleerd:

Ik kan nu beter:

Dit hoofdstuk ging over voor jezelf opkomen. Opkomen voor jezelf betekent dat 
je open kunt praten over wat je vindt, denkt, wilt en over hoe je je voelt. Maar 
opkomen voor jezelf heeft ook te maken met de manier waarop je dit doet. 
Opkomen voor jezelf doe je op een manier die voor jezelf prettig is, maar ook voor 
de ander.
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Hoofdstuk 2

Een keuze maken

Dit hoofdstuk gaat over keuzes maken. De keuze die je maakt, kan gevolgen 
hebben. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt voor je een keuze maakt:

•	 Ga na wat de voor- en nadelen van de keuze zijn.

•	 Ga na wat de gevolgen van de keuze zijn.

•	 Bepaal wat jij belangrijk vindt.

•	 Verzamel, indien nodig, informatie.
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