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Werken met Edu4all

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.
Op www.edu-actief.nl/edu4all/hoewerkikmet 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 stage en werk

Als je een beroepsgericht vak volgt, ga je misschien wel op stage. Maar wat is dat nou precies, een
stage? Als je niet op stage gaat, wil je misschien wel een bijbaantje. Maar wat voor soorten werk zijn
er eigenlijk?

BRON Lees Tekstbron 1 Snuffelstage. Maak daarna opdracht 1 en 2.

1. Misschien ga jij wel stagelopen.
a. Leg in eigen woorden uit wat een snuffelstage is.

b. Bij wat voor soort bedrijf zou jij stage willen lopen?

2. Bekijk de afbeelding hiervoor.
Zet in de tabel hoe de woorden in de afbeelding bij het woord stage horen.

Hoort bij stage omdatWoord

Doel

Vaardigheden

Persoonlijke ontwikkeling
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Hoort bij stage omdatWoord

Ervaringen

Kans

Mentor

Training

BRON Lees Tekstbron 2 Soorten werk. Maak daarna opdracht 3 en 4.

3. Werk kun je op verschillende manieren indelen.
a. Welke omschrijving hoort bij welk soort werk?

Je doet werk, maar krijgt daar niet voor
betaald.

Leidinggevend werk

Voor dit werk moet je een opleiding
gevolgd hebben.

Geschoold werk

Voor dit werk heb je geen opleiding
nodig.

Uitvoerend werk

Bij dit werk geef je opdrachten aan
anderen die zij uit moeten voeren.
Het is jouw verantwoordelijkheid dat het
werk gedaan wordt.

Zwart werk

Bij dit werk voer je opdrachten uit die je
leidinggevende jou geeft.

Onbetaald werk

Als je zo werkt, dan betaal je belasting.Ongeschoold werk

Als je zo werkt, dan betaal je geen
belasting.

Wit werk

Voor dit werk krijg je een vergoeding.Betaald werk
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b. Wat voor soort werk zou jij willen doen? Let op! Je mag meerdere antwoorden kiezen.

Uitvoerend werk
Wit werk
Zwart werk

Onbetaald werk
Geschoold werk
Ongeschoold werk
Leidinggevend werk

4. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

In dit deel leer je:
welk werk bij jou past1.
wat je leuk vindt om te doen2.
hoe je een stage of bijbaan kunt zoeken3.
hoe je een sollicitatiebrief schrijft4.
hoe je een cv maakt5.
hoe je jezelf netjes en verzorgd presenteert.6.

5. Welk werk lijkt je leuker?

6. Welk werk lijkt je leuker?
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7. Welk werk lijkt je leuker?

8. Welk werk lijkt je leuker?

9. Bedenk en noteer drie manieren waarop je een stage of bijbaan kunt zoeken.
1.

2.

3.

10. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.
Bij de opdrachten die je gaat maken, staat soms dit pictogram:
Je moet dan iets overleggen met je docent. Je vraagt bijvoorbeeld toestemming voordat je verder
mag met een opdracht of vraagt met wie je mag samenwerken.
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11. De meeste opdrachten maak je zelfstandig.
a. Kun jij zelfstandig te werken? Geef bij je antwoord een voorbeeld van een opdracht die je

zelfstandig hebt uitgevoerd.

b. Bij een aantal opdrachten wordt je gevraagd om samen te werken. Ben jij gewend om samen
te werken? Hoe vind je het om samen met bijvoorbeeld een klasgenoot samen te werken?

12. Bekijk de taken hierna en overleg met je docent welke taken je gaat maken en hoe lang je er over
mag gaan doen.
a. Zet bij de afgesproken taken een kruisje in kolom 1.
b. Zet de tijd die je erover mag gaan doen achter de taak in kolom 3.
c. Houd per taak bij hoe lang je over de taak doet. Zet deze tijd in kolom 4.
d. Houd per taak bij hoe lang je over de taak doet. Zet deze tijd in kolom 4.
e. Als je je taak hebt uitgevoerd teken je deze af in kolom 5.

5. Taak is
uitgevoerd

4. Hoe lang
deed je
erover?

3. Planning
in lesuren

2. Taak1. Ga
ik
doen

Taak 4 Een stage of bijbaan die bij jou past

Taak 5 Een stage of bijbaantje zoeken

Taak 7 Solliciteren

Taak 7 Voorbereiden op de eerste werkdag

Taak 8 Terugkijken en verder kijken

Aan de slag
Misschien ga jij binnenkort op stage. Of zoek je een bijbaantje. In dit deel van het werkboek ga je je
voorbereiden op je stage en/of op je werk. Eerst ga je zoeken naar werk dat bij je past. Wat vind jij leuk
om te doen? En ben je daar goed in? Je leert hoe je een stage of bijbaan kunt zoeken en hoe je een
sollicitatiebrief en cv maakt. En voordat je op gesprek gaat moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat
je er netjes en verzorgd uitziet.

Taak 4 Een stage of bijbaan die bij jou past

Er zijn veel bedrijven waar je stage kunt lopen of een bijbaantje kunt nemen. Weet jij al welk werk je
leuk vindt? En welk werk jij goed uit zou kunnen voeren? In deze taak ga je onderzoeken welk werk bij
jouw wensen en mogelijkheden past.
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Welke functies of beroepen passen bij jou? En welke werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden?
Zo ontdek je wat voor jou belangrijk is in een stage of bijbaan. Dat helpt jou bij het zoeken naar een
stageplek of bijbaan die bij jou past.

VOORBEREIDEN
BRON Bekijk de Website MBO Stad. Maak daarna opdracht 13 tot en met 17.

13. Op de website staan verschillende gebouwen. Elk gebouw staat voor een domein. Een domein is
een soort verzameling van opleidingen of beroepen die bij elkaar passen.
a. Zoek drie domeinen waar jij meer van wilt weten.

b. Wat wil je weten?

14. Kies een domein dat jou het meest aanspreekt.
a. Welk domein heb jij gekozen?

b. Kies in dit domein drie beroepen die jou leuk lijken.
1.

2.

3.
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c. Bij welke soort bedrijven komen deze beroepen voor?
1.

2.

3.

Het is belangrijk dat je je werk of stage leuk vindt, maar het is ook belangrijk dat je het werk kunt. Om
werkzaamheden uit te voeren, moet je vaardigheden bezitten.

15. Wat betekent het? Trek een lijn tussen de vaardigheid en de goede betekenis.

Iets duidelijk makenUitleggen

Praten over iets en daarover een afspraak
maken

Plannen

Kijken wat iemand doet of hoe iets gaatRegelen

Doen wat je afspreektTaken verdelen

Zorgen dat iets gebeurtObserveren

Afspreken wie wat doetOnderhandelen

Een plan maken en de tijd indelenOverleggen

Praten om betere afspraken te makenAfspraken nakomen

16. Welke drie dingen kun jij het allerbeste?
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17. Passen de beroepen die je bij opdracht 14 gekozen hebt bij jouw vaardigheden?
Ja / Nee, want 

.

Vaak weet je wel wat je leuk werk lijkt. Maar soms is het goed om ook eens iets te proberen dat je niet
kent. Pas als je iets geprobeerd hebt, weet je zeker of je iets wel of niet leuk vindt.

BRON Bekijk de Film Werken in een bouwmarkt. Maak daarna opdracht 18.

18. Bekijk het filmpje.
a. Spreekt het werk bij dit bedrijf jou aan?

Ja / Nee
b. Waarom?

BRON Lees Tekstbron 3 Werk dat bij je past. Bekijk ook de Website Functieomschrijvingen, de Website
Beroepen in beeld en de Website Nationale beroepengids. Maak daarna opdracht 19.

19. Zoek op een website een functieomschrijving. Het gaat om een functie of een beroep dat jou
aanspreekt.
Vul het schema in. Gebruik daarvoor de gegevens van de functieomschrijving.
Kun je die gegevens niet op internet vinden? Vraag dan hulp aan je docent.

Functieomschrijving

De naam van de functie of het beroep

Het doel van de functie
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Functieomschrijving

De plaats in het bedrijf

De contacten die je hebt

De werkzaamheden die je doet

De eisen waaraan je moet voldoen of
de opleiding die je nodig hebt

20. Bekijk je functieomschrijving.
a. Welke werkzaamheden spreken jou aan in deze functie? Waarom?

b. Zijn er werkzaamheden waarbij je hulp nodig hebt?
Nee
Ja, namelijk .

c. Aan welke eisen voldoe jij al?

d. Heb je contact met andere mensen in deze functie?
Ja, vaak / Ja, soms / Nee

e. Wat lijkt jou leuk of niet leuk aan contacten in het werk?

f. Lijkt jou dit een nuttige functie?
Ja / Nee, want .

g. Denk je dat deze functie goed bij jou past?
Ja / Nee, want .
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