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Werken met Edu4all

REGISTREREN, AANMELDEN EN LICENTIE ACTIVEREN
Je gaat aan de slag met Edu4all. Volg volgend schema om te kijken wat je moet doen.

Wachtwoord:Gebruikersnaam:  

Ga naar bronnen.edu4all.nl/bronnen/
handleiding en bekijk de film 
Licentie activeren.

Ga naar licentie.edu-actief.nl. 
Klik op Aanmelden.

Kies voor Aanmelden via Edu’Actief.

Kies voor Een nieuwe gebruikersnaam 
aanmaken.

Maak een gebruikersnaam en wachtwoord 
aan.
Gebruikersnaam = je schoole-mailadres*
Wachtwoord = naam van je school

*Heb je geen schoole-mailadres? Vraag dan 
  je docent om een gebruikersnaam.

Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord 
op in de vakken onderaan deze pagina.

Vul op de website de licentie in die op 
de eerste pagina van dit werkboek staat. 
Klik op Activeren. 

Je hebt nu toegang tot de bronnen. 
Log in op www.edu4all.nl met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ga naar licentie.edu-actief.nl.

Je kunt direct aan de slag.
Ga naar www.edu4all.nl en log 
in met je gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Ja NeeIs dit het eerste werkboek van Edu4all 
waar je mee werkt?

Is dit het eerste werkboek voor dit 
profielvak of keuzevak?

Zoek in een werkboek dat je 
eerder hebt gedaan je 
gebruikersnaam en wachtwoord 
op. Schrijf je gegevens op in de 
vakken onderaan deze pagina.

NeeJa
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BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Deze bronnen vind je op www.edu4all.nl.
Op bronnen.edu4all.nl/bronnen/handleiding wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met communiceren op je stage

BRON Bekijk de Film Nieuwe stagiairs. Maak daarna opdracht 1.

1. De film laat verschillende communicatiemomenten zien van twee stagiairs bij een kledingzaak.
a. Hoe heten de stagiairs?

b. Op hun eerste werkdag stellen zij zich voor. Hoe doen zij dat?

c. Bekijk scène 1 nogmaals. Een van de stagiairs heeft kauwgom in zijn mond. Vind je dit
professioneel? Leg je antwoord uit.

BRON Lees en bekijk de volgende bronnen:
‘Verbaal en non-verbaal’ van Tekstbron 3.15 Communiceren kun je leren
Tekstbron 4.22 Feedback geven en ontvangen.
Animatie Feedback geven en ontvangen.
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2. Werk in tweetallen. In de film zie je verschillende vormen van feedback geven.
a. In scène 1 bij minuut 1.08 maakt de baas een opmerking over het taalgebruik. Vind je dit

professioneel?
Ja, want 

.

Nee, want 

.

b. Jamal vindt de opmerking over Nederlands spreken niet leuk. Hij reageert non-verbaal. Wat
zie je?

c. In scène 3 krijgt Jamal kritiek van zijn baas. Wat zegt de baas?

d. In de film zie je dat Jamal de reactie van de baas eigenlijk niet snapt. Waarom denk jij dat de
baas dit kritiekpunt heeft gegeven?

www.vilans.nl - Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek.

8 Communiceren in de beroepspraktijk

Deel A Communiceren op je stage




