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UNIT 1 Culturele Inductie 

Module Zelfstandig Leren: Gender Issues1 
 

Overzicht/Samenvatting 

Deze module biedt een inleiding in de theorie over gelijke kansen voor mannen en vrouwen 

in Europa. We zullen ingaan op de hindernissen, vooroordelen en stereotypen die het bereiken 

van gendergelijkheid moeilijker maken. 

  

In sommige landen kunnen mannen en vrouwen elk beroep kiezen dat ze wensen en kunnen 

vrouwen president worden. In andere landen blijven vrouwen thuis wanneer de man werkt en 

houden vrouwen zich nauwelijks met politiek bezig. Hoe komt dit? Traditie, geschiedenis, 

cultuur en wetgeving spelen hier een grote rol in.  

 

Leeruitkomsten 

Na afronding van deze module ‘zelfstandig leren’, zullen deelnemers: 

 

• Kennis hebben van begrippen die helpen om de genderproblematiek beter te 

begrijpen 

• Zich bewust zijn van de belangrijkste obstakels in de Europese samenlevingen die 

gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de weg staan 

• Mechanismen kennen om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te bestrijden 

• Weten door welke acties je gelijke kansen voor mannen en vrouwen creëert  

• Een onderscheid kunnen maken tussen traditionele en ‘gendervriendelijke’ 

samenlevingen 

 

Omschrijving van skills/kennis 

Maak een lijst met de vaardigheden/kennis die je de deelnemers wil bijbrengen. Geef een 

korte beschrijving. 

1.Begrijpen van de belangrijkste begrippen over genderkwesties 

Het begrijpen van belangrijke termen rondom genderkwesties, maakt het gemakkelijker om 

erover te discussiëren met anderen. Voorbeelden van deze termen zijn:  

Positieve actie, Vermogen, Zorgverantwoordelijkheden, Kindhuwelijk, Burgerrechten, 

Discriminatie, Gelijkheidsorganen, Formele en substantiële gelijkheid, 

Gendergelijkheidsindicatoren, Loonkloof tussen mannen en vrouwen, Informeel werk, 

Hardnekkige ongelijkheden, Stereotypen, Vicieuze cirkel, Algemeen kiesrecht, Welvaartsstaat 

Vrouwenvriendelijk. 

2.Begrijp welke hindernissen het bereiken van gendergelijkheid in de weg staan 

Als je de belangrijkste obstakels van de Europese samenlevingen leert kennen die gelijke 

kansen voor mannen en vrouwen in de weg staan, zul je je meer bewust zijn van de oorzaken 

van de ongelijkheid.  

3.Ken de belangrijkste maatregelen om ongelijkheid tegen te gaan 

Deze vaardigheid helpt je bij het geven van praktische voorbeelden en instrumenten om 

discriminatie te bestrijden.  Je zult Europese mechanismen die discriminatie tegengaan beter 

leren begrijpen.  

 

 
1 Adapted from EU Project PROM-PAR, Module IV on Social Issues  
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INHOUD: Elke activiteit bevat leesmateriaal, een video om te bekijken en een afsluitende 

schrijfactiviteit. 

ACTIVITEIT 1: GELIJKE KANSEN 

Duur: een uur. 

Materiaal: pen en papier, een laptop. 

 

1.1 LEESMATERIAAL 

 

Wat betekenen ‘gelijke kansen’? 

Gelijke kansen hebben als doel de inclusie en participatie van minderheidsgroepen in de 

samenleving te bevorderen. Gelijke behandeling van alle mensen is een fundamenteel recht, 

vastgelegd in het internationaal recht.  

Dankzij nationale grondwetten en internationale verdragen bestrijdt de Europese Unie 

discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische afkomst, godsdienst, politieke overtuiging, 

handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. 

 

 
 

Gender Discriminatie 

 

Waarom is gelijkheid van mannen en vrouwen belangrijk? 

Als een groep gediscrimineerd wordt, hebben de andere groepen daar ook onder te lijden. 

Discriminatie betekent een groep minder goed behandelen vanwege gender, etniciteit, ras, 

politieke of religieuze overtuiging. 
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Vrouwen worden in elke cultuur gediscrimineerd:   

Vrouwen verdienen minder dan mannen, zelfs als ze dezelfde diploma’s en vaardigheden 

hebben; vrouwen doen vaker onbetaald werk, bijvoorbeeld het huishouden; vrouwen zijn 

vaker slachtoffer van huiselijk geweld; vrouwen zijn minder vertegenwoordigd in de politiek. 

De discriminatie op grond van gender komt dus overal ter wereld voor.  

 
 

Het verminderen van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen is positief voor iedereen! 

 

 

Waar letten we op als we de gendergelijkheid in een land willen meten?  

 

 
 

Er zijn 6 hoofdonderwerpen waar we naar kijken als we gendergelijkheid onderzoeken: werk, 

geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. 
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De Europese Unie streeft naar gendergelijkheid, maar het gaat langzaam! Met een score van 

67,4 op 100 voor de Gender Equality Index, heeft de EU nog veel werk te doen. 

 

 
 

Hoe zorgen we voor gelijke kansen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen? 

De voorwaarden lijken simpel: vrouwen moeten kunnen studeren, werken, net zo veel 

verdienen als mannen, de tijd hebben om aan hun gezin en interesses te besteden, voor 

zichzelf kunnen zorgen en toegang hebben tot de gezondheidszorg. 

 

Om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te bestrijden, moet er veel veranderen: 

verandering van mentaliteit en cultuur van mannen en vrouwen, verbetering van onderwijs 

en de toegang hiertoe, het toepassen van wetten rondom gelijkheid en zorgen voor 

voldoende steun vanuit de overheid (bijvoorbeeld kinderopvang). 

 

Rolverdeling en discriminatie op de werkvloer 

 

Vroeger was de rolverdeling tussen mannen en vrouwen heel duidelijk. Mannen werkten 

buitenshuis, bijvoorbeeld als docent, wetenschapper, in de bouw of in de politiek. Vrouwen 

bleven thuis om voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen.  In de vorige eeuw 

kregen vrouwen steeds meer de mogelijkheid om te studeren, te werken en financieel 

onafhankelijk te zijn van een man. Leerplicht, universiteiten waar vrouwen zich kunnen 

inschrijven, meer plaats voor vrouwen op de arbeidsmarkt, hebben ervoor gezorgd dat 

mannen en vrouwen steeds meer dezelfde kansen kregen. Maar, we zijn er nog niet! 
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Vrouwen krijgen nog steeds minder betaald voor mannen als ze hetzelfde beroep uitoefenen. 

Dit noemen we de loonkloof. Vrouwen houden zich nog steeds meer bezig met het 

huishouden en het opvoeden van de kinderen. Ze doen dus meer onbetaald werk (gemiddeld 

4 uur per dag). Vrouwen werken vaker zonder dat ze een contract hebben (informeel werk), 

en er zijn meer vrouwen die in sectoren werken waar de arbeidsvoorwaarden minder goed 

zijn. Dit zorgt ervoor dat vrouwen bijvoorbeeld minder pensioen sparen of minder recht hebben 

op een werkeloosheidsuitkering als ze hun baan verliezen. Ook krijgen vrouwen op hun werk 

vaker te maken met misbruik, zoals pesten of seksuele intimidatie.   

 

 

Er is dus veel vooruitgang geboekt, maar nog lang niet genoeg! Hoe kan het dat we ondanks 

alle wetgeving, nog geen gendergelijkheid hebben bereikt? 
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Gender Educatie 

 

 

In de geschiedenis zijn er bepaalde patronen ontstaan en deze blijven hetzelfde omdat ze 

moeilijk te doorbreken zijn. Vroeger konden bijvoorbeeld alleen mannen stemmen, of 

president worden. Ook zijn directeuren van grote bedrijven vaak mannen, omdat dit van 

oudsher gebruikelijk was. Hierdoor hebben mannen vaker een machtige positie dan 

vrouwen.  

 

Waarom is dit zo moeilijk te veranderen? Het heeft te maken met stereotypen. 

Stereotypen zijn bepaalde ideeën die we hebben over mannen en vrouwen. Dit kan gaan 

over waar mannen of vrouwen goed in zijn, of juist niet. Waar jongens en meisjes van houden 

en welke eigenschappen bij jongens of meisjes horen. Er zijn enorm veel voorbeelden te 

bedenken, kijk maar naar de onderstaande afbeelding: 
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Genderstereotypen & ongelijkheid. Wat is de samenhang?  

 

• Genderstereotypen ontstaan al bij de opvoeding van kinderen. Vaak spelen kinderen 

spelletjes die ‘typisch meisjesachtig’ of ‘typisch jongensachtig’ zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan jongens die brandweerman spelen, en meisjes die moedertje spelen. Kun je er 

nog meer verzinnen?  

• Op de (middelbare) school, kiezen leerlingen een studierichting die invloed heeft op 

welke beroep ze later kunnen gaan doen. Jongens kiezen vaker de technische kant, 

meisjes vaker de zorg/cultuurkant. Scholen kunnen helpen om dit patroon te 

doorbreken, en leerlingen keuzes te laten maken op basis van wat ze zelf willen. Niet 

op basis van verwachtingen van de maatschappij.  

• Banen zijn vaak fulltime (40 uur per week). Als je kinderen hebt is dit moeilijk te 

combineren met een fulltime baan. Omdat het van moeders vaak verwacht wordt 

dat zij de zorg voor de kinderen op zich nemen, is het voor hen lastiger om werk te 

vinden en hun eigen geld te verdienen.  

• Werkplekken hebben vaak geen flexibele uren, of kinderopvang beschikbaar.  

• Mannen kiezen vaker voor hogere functies met een hoger loon. Van hen wordt niet 

verwacht dat zij thuis zijn om voor de kinderen te zorgen.  

• Er zijn veel landen waar de overheid weinig/geen hulp geeft bij de zorg voor kinderen. 

Als de overheid bijvoorbeeld kinderopvang gratis beschikbaar stelt, is het 

gemakkelijker voor moeders om te werken als zij dit willen.  

• De vrije tijd van vrouwen wordt aan het gezin besteed, terwijl die van mannen aan 

hobby's en opleiding wordt besteed; 

• Al deze stereotypen zorgen voor meer ongelijkheid. Het is belangrijk dat iedereen 

gelijke kansen heeft, zodat mannen en vrouwen kunnen doen waar zij zich goed bij 

voelen.  

 

 
 

Een verandering in mentaliteit, attitudes en onderwijs kan de vicieuze cirkel doorbreken! 
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1.2 VIDEO  

 

Meer weten? Een kort overzicht van de IJslandse vrouwenstrijd tegen politieke en 

onderwijsdiscriminatie, "Is de Vikingnatie IJsland een feministisch utopia geworden?" 

 

www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614 

 

 

1.3 SCHRIJVEN: reflecteer over je eigen ervaring en schijf een pagina in je dagboek door de 

volgende vragen te beantwoorden:  

  

1) Ben je zelf weleens gediscrimineerd? Waarom was dit en in welke situatie vond dit 

plaats? 

2) Denk je dat je zelf weleens iemand hebt gediscrimineerd of vooroordelen hebt gehad 

over iemand? Kun je vertellen waarom?  

 

 

 

ACTIVITEIT 2: FEMINISME 

Duur: 45 minuten. 

Materiaal: pen en papier, een laptop 

 

2.1 LEESMATERIAAL 

 

In de geschiedenis hebben er grote veranderingen plaatsgevonden die de positie van de 

vrouw hebben verbeterd. Vaak is er een ingrijpende gebeurtenis nodig om verandering in 

gang te zetten.  Een voorbeeld hiervan vond 3 eeuwen geleden al plaats:  

 

In 1791 schreef de Franse activiste Olympe de Gouges de "Verklaring van de Rechten van de 

Vrouw en van de Vrouwelijke Burger", als antwoord op de Verklaring van de Rechten van de 

Mens en van de Burger van 1789, die geen aandacht besteedde aan de rechten van de 

vrouw 

http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
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In de twintigste eeuw kwamen vrouwen samen in de VS, Nieuw-Zeeland en Noord-Europa 

om politieke rechten op te eisen. Hierdoor is het verkrijgen van kiesrecht en burgerrechten 

voor vrouwen in gang gezet. Het algemeen kiesrecht, het recht om te stemmen voor 

mannen en vrouwen, werd in verschillende jaren in verschillende landen ingevoerd, 

afhankelijk van het niveau van de democratie en het activisme in die landen. Op 

onderstaande wereldkaart zie je in welk jaar vrouwen kiesrecht kregen per land.  
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De feministische beweging van de jaren '70 zorgde voor het recht om zelf een baan te 

kiezen, onderwijs, echtscheiding, eigendom (van bijvoorbeeld een huis), moederschap, gelijk 

loon en bestrijding van geweld tegen vrouwen. 

 

Zoals je ziet heeft feminisme dus ook veel te maken met het recht om eigen keuzes te 

maken.  

 

Rechten voor vrouwen die op papier zijn geregeld, worden formele rechten genoemd. 

Hieronder verstaan we bijvoorbeeld gelijk loon en stemrecht. Maar de feministische 

beweging vroeg ook om een verandering in mentaliteit. Bedenk wat we eerder hebben 

besproken over stereotypen.. Wat als de vader liever thuisblijft en voor de kinderen zorgt? 

Wat als de moeder liever een fulltime baan neemt? Dit vraagt om flexibiliteit van 

bijvoorbeeld werkgevers.  

  

Doordat de rechten voor vrouwen steeds meer erkend werden, kwamen er meer 

mechanismen/instituten die ervoor zorgden dat de rechten werden nageleefd en 

bevorderd.  

 

Op Europees niveau is het Europees Centrum voor Gendergelijkheid opgericht. Dit centrum 

heeft als doel om veranderingen die landen doormaken op het gebied van gelijke kansen te 

onderzoeken en met elkaar te vergelijken.  Ook zijn er in landen allerlei verenigingen en 

NGOs opgericht om de gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk, in het gezin en in de 

politiek te bevorderen. 

 

2.2 VIDEO 

 

De geschiedenis van vrouwenrechten:  www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8 

 

2.3 SCHRIJVEN: reflecteer over je eigen ervaringen en schrijf een bladzijde in je dagboek 

door de volgende vragen te beantwoorden:  

1) Wie is voor jou een vrouwelijk rolmodel?  

2) Denk je dat jij meer keuzevrijheid hebt dan dat jouw moeder of oma had op jouw 

leeftijd?  

 

ACTIVITEIT 3: POSITIEVE ACTIES 

Duur: 45 minuten. 

Materiaal: pen en papier, een laptop. 

 

3.1 LEESMATERIAAL 

 

Hoewel er de laatste decennia grote veranderingen in cultuur, wetgeving en maatschappij 

hebben plaatsgevonden, blijft ongelijkheid tussen mannen en vrouwen altijd bestaan, zoals 

blijkt uit de Gender Index 2020. 

Iedereen dezelfde wetten en kansen bieden is daarom niet voldoende om de achterstelling 

op te heffen van hen die gediscrimineerd zijn.  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8
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Naast de wetten over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en de culturele en mentale 

veranderingen, hebben zijn er mechanismen nodig die gelijkheid afdwingen op een 

structurele manier.  

 

Wat zijn Positieve Acties? 

 

Positieve Acties zijn tijdelijke maatregelen die worden ingesteld om ongelijkheden tussen 

groepen te compenseren. Ze worden als het ware gebruikt om het proces te versnellen om 

groepen op hetzelfde niveau te brengen. Natuurlijk doet wetgeving al een heleboel, maar 

Positieve Acties geven het juiste steuntje in de rug. Het basisidee is om meer te geven aan hen 

die minder hadden, om zo de bestaande machtsverhoudingen tegen te gaan. 

 

Positieve Acties ontstonden in de jaren 1960 in de Verenigde Staten om de rassenscheiding 

tegen te gaan. In de Europese Unie verscheen het begrip ‘Positieve Actie’ in de jaren 70, waar 

het vooral gericht was om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.  

 

In de VS is de aanwezigheid van etnische minderheden in de politiek en in leidinggevende 

functies toegenomen, dankzij regelgeving die hun aanwezigheid in scholen, universiteiten en 

op de arbeidsmarkt promootte. Hoe kun je de aanwezigheid van minderheden promoten? 

Bijvoorbeeld door ‘quota’ in te stellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een bepaald 

percentage van werknemers van een bepaalde afkomst, of vrouw moet zijn.  

 

Positieve Acties worden ook gebruikt om vrouwen aan te moedigen wetenschappelijke 

studies te volgen, carrière te maken of een eigen bedrijf te starten. Dit wordt gedaan door 

onder andere het aanbieden van (studie)beurzen. 

 

 

3.2 VIDEO 

Malala’s verhaal: een jonge vrouwelijke activist.  

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o
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3.3 SCHRIJVEN: Reflecteer over je eigen ervaringen en schrijf een pagina in je dagboek.  

 

Denk aan de migratie die in heel de wereld plaatsvindt. Veel mensen komen naar Europa 

omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog en armoede. Om te integreren in de landen waar ze 

komen, hebben ze speciale hulp nodig, zoals studiebeurzen, taalcursussen, toeslagen, steun 

voor een huis en een baan. Zonder deze hulp zou het proces van integratie veel moeilijker zijn, 

vooral voor vrouwen.  

 

1) Kun je voorbeelden bedenken van Positieve Acties waar jij zelf gebruik van hebt gemaakt, 

of ken je iemand die dit heeft gedaan? Wat vind je ervan dat deze Positieve Acties bestaan? 

2) Als jij zelf een Positieve Actie mocht verzinnen om integratie makkelijker te maken. Wat zou 

deze dan zijn? 

 

Activiteiten om het begrip van de inhoud te toetsen (skill + bijpassende activiteit) 

 

Zoek het land waar je woont op de Gender Equality Index website om de score met 

andere landen te vergelijken. In welk land leven vrouwen het best?   

➢ https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-

equality-bodies/ 

 

Word je gediscrimineerd (op je werk, bij een instantie, school, etc.)? Dan is het heel 

belangrijk dat je dit meldt. Discriminatie is namelijk verboden.  

 

Wat doe je als je gediscrimineerd wordt? Volg deze stappen: 

 

1. Verzamel indien mogelijk bewijs van wat er gebeurd is. Was er bijvoorbeeld een 

getuige bij? Of is de discriminatie vastgelegd in een e-mail of bericht? Bewijsmateriaal 

kan je helpen bij het maken van een melding.  

2. Praat met een vertrouwenspersoon over wat er gebeurd is, als je hier behoefte aan 

hebt. 

3. In Nederland zijn er verschillende plekken waar je een melding kunt maken van 

discriminatie. Kijk hier voor meer informatie: Wat kan ik doen als ik gediscrimineerd word? 

| Rijksoverheid.nl 

4. Schrijf een gedetailleerd verslag over wat er precies gebeurd is met iemand van die 

organisatie. Zij zullen de klacht in behandeling nemen.  

 

 

 

 

Praktische informatie -Casestudies- Video's over opleidingsmogelijkheden/bruikbare 

contacten, telefoons en adressen voor verdere ontwikkeling van deze vaardigheden. 

➢ Een geschiedenis van vrouwenrechten 

       www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8 

 

➢ The Second Sex of Simone de Beauvoir 

         www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs 

 

https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-gediscrimineerd-word
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-gediscrimineerd-word
http://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8
http://www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs
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➢ Een kort overzicht van de strijd van IJslandse vrouwen tegen politieke en 

onderwijs-discriminatie, "Is de Vikingnatie IJsland een feministisch utopia 

geworden?” www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614 

 

➢ Hoe doet Europa het op het gebied van vrouwenrechten en gelijkheid van man en 
vrouw? www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo 

 

➢ Malala’s verhaal: een jonge vrouwelijke activist:  

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o 

 

 

QUIZ  

Duration: 30 minutes. 

 

Vraag 1-Wat zijn de 6 indicatoren van de Gender Equality Index waarmee de positie van de 

vrouw wordt weergegeven? 

a-Gezondheid, geld, sport, huis, erfgoed, communicatie 

b-Werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. 

c-Huwelijk, echtscheiding, huis, familie, salaris, banksaldo. 

 

Vraag 2: Wat betekent universeel stemrecht?  

a-Dat mannen en vrouwen dezelfde banen kunnen krijgen  

b-Dat mannen en vrouwen allebei mogen stemmen tijdens verkiezingen 

c-Dat mannen  en vrouwen evenveel verdienen  

 

Vraag 3: Wat is een Positieve Actie? 

a-Iets aardigs doen voor iemand anders zonder er iets voor terug te willen 

b-Dat je geld kunt lenen om een huis te kopen en studiefinanciering kunt ontvangen 

c-Maatregelen die het makkelijker maken voor achtergestelde groepen om gelijkheid te 

verkrijgen 

 

Vraag 4: Hoe beïnvloeden stereotypen onze keuzes? 

a-Deze stellen ons in staat eigen keuzen te maken zonder invloed van buitenaf 

b-Deze creëren rollen, gewoonten en patronen die we als natuurlijk beschouwen 

c-Deze zorgen dat we geen oordeel hebben over anderen 

 

Vraag 5: Wat is het doel van feminisme? 

a-De strijd tussen mannen en vrouwen voeren 

b-Zorgen dat vrouwen meer verdienen dan mannen 

c-Gelijkheid creëren tussen mannen en vrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
http://www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo
https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o


WINGS 

Social and Economic Empowerment of Migrant Women 

___________________________________________________________________________ 

 

14 

Vraag 6 (open vraag) 

 

Iedereen heeft bepaalde denkbeelden over mannen en vrouwen, bedoeld of onbedoeld. 

Sommige eigenschappen vinden we meer bij mannen passen, andere bij vrouwen. Dit komt 

door onze opvoeding, cultuur en maatschappij.  

• Verdeel een pagina van je dagboek in tweeën. Schrijf aan de linkerkant ‘vrouwelijk’ 

en aan de rechterkant ‘mannelijk’.  

• Bekijk onderstaande eigenschappen en schrijf ze op in de categorie waar jij ze vindt 

passen (mannelijk of vrouwelijk). Beantwoord daarna de vragen.  

 

 

Aardig               Zorgzaam             Onafhankelijk                    Sterk            Eigen Mening   

            

           Stoer                  Behulpzaam                 Leider                   Ambitieus      

 

    Loyaal             Zelfstandig                       Troostend                          Niet bang voor risico 

 

                Agressief                    Zachtaardig                    Humeurig                          Verlegen 

 

Fantasierijk                   Doorzetter                     Slim                               Analytisch  

 

                     Beleefd                               Jaloers                          Dominant               Sentimenteel 

 

 

 

• Waarom denk je dat je bepaalde eigenschappen als meer ‘mannelijk’ en andere als 

meer ‘vrouwelijk’ ziet? 

• Herken je jezelf in het vrouwelijke beeld dat je nu op papier hebt staan? Waarom 

wel/niet? 

• Wat vind je ervan dat deze stereotypen bestaan? Denk je dat er negatieve gevolgen 

zijn voor vrouwen en mannen? Welke gevolgen zijn dit? 

• Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd in deze module ‘Gender Issues’?  

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1,b 2,b 3,c 4,b 5,c 
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UNIT 2 – Financiële planning  

 
 

Overzicht/Samenvatting 

 

Deze module heeft als doel vrouwen met een migratieachtergrond de basiskennis 

van financiële planning en budget bij te brengen. Financiële planning is een breed 

begrip. Het gaat bijvoorbeeld over budgetteren, pensioenplanning, sparen, 

verzekeren en uit de schulden raken. Je hoeft echter geen expert in financiële 

planning te zijn om goed te begrijpen wat elk van deze onderwerpen inhoudt welke 

invloed ze hebben op je leven. Het verwerven van basiskennis rondom financieen 

zal je helpen om zelfvoorzienend te worden.  

 

 

 

Leeruitkomsten 

Na afronding van deze module zouden deelnemers in staat moeten zijn om: 

 

• Financiële doelen te stellen 

• De basisregels kennen om financieel onafhankelijk te worden 

• Te budgetteren en overzicht te houden over de financiën 

• De 50-30-20 regel te gebruiken  

 

 

Omschrijving van de skills/kennis 

Maak een lijst met omschrijvingen van de skills en kennis die je de deelnemers wil 

bijbrengen. 

 

1.Begrijp de belangrijkste begrippen rondom financiële planning  

Deze module geeft je de vaardigheden die nodig zijn om je financiën goed te 

beheren en te laten groeien. Dit zal je zelfvertrouwen en financiële 

onafhankelijkheid geven.  

 

2.Leer hoe je effectief kunt budgetteren  

Je leert hoe je financiële doelen kunt stellen en je daaraan kunt houden, en hoe je 

effectief kunt budgetteren, zodat je niet van loonstrook tot loonstrook hoeft te 

leven. 

 

3.Leer verantwoording af te leggen over je uitgaven 

Deze vaardigheid zal je helpen verantwoordelijkheid te nemen als het om uitgaven 

gaat en je financiële problemen voor eens en voor altijd aan te pakken. 
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Introductie Financieel Welzijn door Clever Girl Finance (www.clevergirlfinance.com) 

Clever Girl Finance steunt hen die erop gericht zijn hun financiën onder controle te 

krijgen, schulden af te betalen en financieel welzijn op te bouwen. Bekijk deze 

inleidende video getiteld "What's Stopping you from Achieving Financial Success?" en 

begin je persoonlijke reis naar financiele onafhankelijkheid! 

https://www.youtube.com/watch?v=RzAxso_D63Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clevergirlfinance.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RzAxso_D63Y
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Activitieit 1 

Duur: 1 uur 

Materiaal: pen, papier & laptop 

Clever Girl Finance oprichtster en CEO, Bola Sokunbi presenteert 17 ideeën om elke 

maand geld te besparen. Bola is een Certified Financial Education Instructor (CFEI), 

financieel expert, auteur, social media influencer en de oprichter & CEO van CGF 

(https://clevergirlfinance.com), een platform dat vrouwen empowered en leert om 

financiële onafhankelijkheid te bereiken, zodat ze hun leven op hun eigen manier 

kunnen leiden. 

Bekijk de video hieronder en schrijf de ideeën op die je maandelijks voor je eigen 

spaargeld zou kunnen gebruiken. Creëer een dagboek over financiële kennis waarin 

je ideeën opschrijft over hoe je geld kunt sparen en wat opzij kunt leggen moeilijkere 

periodes. 

https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&

index=7 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&index=7
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Effectief Budgetteren 

Duur: 1 uur 

Materiaal: pen, papier & laptop 

 

Als je van loonstrook naar loonstrook leeft, ben je voortdurend aan het worstelen om 

de eindjes aan elkaar te knopen, of kom je geld tekort aan het einde van de maand. 

Het kan stressvol zijn, omdat je het gevoel hebt dat je nooit helemaal genoeg hebt 

om elke maand al je rekeningen te betalen en die dingen te kopen die je nodig hebt 

of wilt. Als dit je realiteit is, is het bijna onmogelijk om financieel vooruit te komen. Je 

zou zelfs een noodgeval van 200 euro niet aankunnen. Vaak geef je uiteindelijk te 

veel uit en loop je elke maand meer schulden op. 

Het beste wat je kunt doen is leren effectief te budgetteren. Iedereen kan een 

maandelijks budget opschrijven. Een budget opschrijven en ernaar leven zijn echter 

twee totaal verschillende dingen. Als je effectief budgetteert, houd je je uitgaven bij, 

en stop je met uitgeven als je geld op is. 

In een budget dat echt werkt zijn al je uitgaven ingebouwd, zodat je niet voor 

verrassingen komt te staan wanneer je bijvoorbeeld belastingen of het eigen risico 

van je zorgverzekering moet betalen. Het helpt je ook om te gaan met 

schommelende rekeningen, zoals hogere verwarmingsrekeningen in de winter. 

Dit is de grootste stap die je kunt zetten om niet langer van loonstrook naar loonstrook 

te leven. Het kan je ook helpen voorkomen dat je periodes hebt waarin je te veel 

uitgeeft omdat je veel impulsaankopen doet. Budgetteren is geen eenmalige actie. 

Het moet iets zijn waar je je elke dag actief mee bezighoudt. Het kan zijn dat je je 

budget van maand tot maand moet bijstellen om rekening te houden met grote 

uitgaven of je eigen uitgavengewoonten. 

Als je weet hoeveel inkomen je hebt, kun je beslissen waar je het aan besteedt. Als je 

weloverwogen uitgaven doet, heb je controle over je geld. Dit is de eerste stap om je 

financiën te laten werken zoals jij dat wilt, in plaats van je beheerst te voelen door je 

financiën 
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Download het budgetsjabloon en vul het in volgens je inkomsten en uitgaven. Na een 

paar maanden zal er een patroon ontstaan. Je zult  zien waaraan je te veel uitgeeft 

en waar je geld kunt sparen. Op deze manier kun je leven binnen je financiële 

mogelijkheden terwijl je geld opzij zet voor moeilijkere periodes.  

Budget Spreadsheet Excel.xlsx 

 

 

 

file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Temp/Budget%20Spreadsheet%20Excel.xlsx
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Financiele Fitness Quiz 

Duur: 1 uur 

Materiaal: laptop & rekenmachine 

Wil je je financiële situatie verbeteren? Doe de quiz om een idee te krijgen van hoe 

goed je je geld tot nu toe beheerd hebt. Kies de score die het best past bij hoe jij 

met je geld omgaat. 

5 = altijd, 4 = meestal, 3 = soms, 2 = zelden, 1 = nooit 

Tel, als je klaar bent, je scores voor elk van de onderstaande 20 vragen bij elkaar op. 

De samenvatting aan het eind van de quiz vertelt hoe je ervoor staat. 

   

1 Ik heb een bankrekening waarmee ik mjin rekening 

betaal.  (noteer “5” voor “ja” en “1” voor “nee” bij  

deze vraag). 

 

 

2 Ik heb genoeg geld om elke maand mijn 

hypotheek/huur + andere woninguitgaven te 

betalen.  

 

 

3 Ik heb genoeg geld achter de hand voor een 

noodgeval (bijvoorbeeld een reparatie van mijn 

auto). 

 

 

4 Ik heb een bedrag ter waarde van (minstens) 3x 

mijn maanduitgaven beschikbaar op een aparte 

rekening. 

 

 

5 Ik heb een budgetplan op papier waarin mijn 

inkomsten/uitgaven/spaarplan staan. 

 

 

6 Ik organiseer mijn financiele administratie en ik kan 

belangrijke documenten gemakkelijk terugvinden.  

 

 

7 Ik weet in welke belastingsschaal ik val (bijv. 15-25%)  

8 Ik betaal leningen op tijd af om renteschuld te 

voorkomen. 

 

 

9 Ik vermijd impulsaankopen en gebruik winkelen niet 

als ontspanningsactiviteit. 

 

 

10 Ik spaar regelmatig voor langetermijn-uitgaven zoals 

het kopen van een huis, studiegeld voor mijn 

kinderen etc.  

 

 Totaal:  

. 
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De score voor de Financiële Fitheids Quiz is als volgt: 

0-10 punten -Je hebt veel hulp nodig, maar maak je geen zorgen. Het is nooit te laat 

om actie te ondernemen om je financiën te verbeteren. 

11-20 punten -Je loopt risico op financiële moeilijkheden. Nu is het tijd om actie te 

ondernemen en verandering aan te brengen. 

21-30 punten -Je slaagt er redelijk in je financiën te beheren en hebt enkele stappen 

in de goede richting gezet. 

31-40 punten -Je doet goed werk en bent bovengemiddeld goed in het beheren 

van je financiën. 

41-50 punten -Je staat er financieel uitstekend voor. Ga zo door! 

Opmerking: Kijk nog eens naar de vragen waar je 1,2 of 3 scoorde. Houd deze 

actiepunten in je hoofd als je aan de slag gaat met je financiën.  

Activiteit 2 

De 50/30/20 regel 

Het 50/30/20 budget is eenvoudig! Het kan je helpen je inkomen te verdelen in 

categorieën die sparen gemakkelijk maken. 

Wat is de 50/30/20 regel? 

De 50/30/20 regel is een gemakkelijke budgetteringsmethode die je kan helpen om 

je geld effectief, eenvoudig en duurzaam te beheren. De vuistregel is om je 

maandelijkse inkomen na belasting te verdelen in drie uitgavencategorieën: 50% 

voor noodzakelijke uitgaven, 30% voor gewenste uitgaven en 20% voor sparen of 

schuld aflossen. 

Door je financiën in deze drie categorieën te verdelen, haal je het meeste uit je 

geld. En met slechts drie grote categorieën om bij te houden, bespaar je jezelf de 

tijd en stress het bijhouden van elke uitgave. 

Een vraag die we veel horen als het over budgetteren gaat is: "Waarom kan ik niet 

meer sparen?"  De 50/30/20 regel is een mooie manier om dat probleem op te 

lossen en meer structuur in je uitgavengewoonten aan te brengen. Het kan het 

gemakkelijker maken je financiële doelen te bereiken, of je nu spaart voor een 

appeltje voor de dorst of werkt aan het afbetalen van schulden. 

 

 

 



WINGS 

Social and Economic Empowerment of Migrant Women 

___________________________________________________________________________ 

 
 

9 
 

Waar komt de 50/30/20 regel vandaan? 

De 50/30/20 regel is afkomstig uit het boek (2005), "All Your Worth: The Ultimate 

Lifetime Money Plan," geschreven door de huidige Amerikaanse senator Elizabeth 

Warren en haar dochter, Amelia Warren Tyagi. 

Op basis van meer dan 20 jaar onderzoek concluderen Warren en Tyagi dat je geen 

ingewikkeld budget nodig hebt om je financiën op orde te krijgen. Het enige wat je 

hoeft te doen is je geld in evenwicht te brengen over je behoeften, wensen en 

spaardoelen door de 50/30/20 regel te gebruiken. 

https://youtu.be/GkFpk6Bb7Vs 

 

 

Hoe budgetteer je met de 50/30/20 regel? 

De 50/30/20 regel vereenvoudigt je budgettering door je inkomen na belasting te 

verdelen in slechts drie uitgavencategorieën: behoeften, wensen en spaargeld of 

schulden.  

Als je precies weet hoeveel je aan elke categorie kunt besteden, wordt het 

gemakkelijker je aan je budget te houden en je uitgaven in de hand te houden. 

Hieronder zie je een voorbeeld: 

 

 

 

https://youtu.be/GkFpk6Bb7Vs
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Spendeer 50% aan wat noodzakelijk is 

Dit zijn uitgaven waar je niet omheen kunt - betalingen voor alle primaire 

levensbehoeften waar je moeilijk zonder zou kunnen. 50% van je inkomen na 

belasting zou je meest noodzakelijke uitgaven moeten dekken. 

Bijvoorbeeld: 

• Maandelijkse huur 

• Elektriciteits- en gasrekeningen 

• Vervoer 

• Verzekeringen (voor gezondheidszorg, auto, of huisdieren) 

• Minimale aflossingen op leningen 

• Basis boodschappen 

 

Bijvoorbeeld, als je maandelijkse inkomen na belasting €1500 is, zou er €750 naar 

noodzakelijke uitgaven moeten gaan.  

 

Dit budget kan van persoon tot persoon verschillen.  Als je merkt dat deze uitgaven 

samen veel meer zijn dan 50% van je netto-inkomen, kun je misschien iets 

veranderen om die uitgaven wat te verminderen. Dat kan zo eenvoudig zijn als 

overschakelen op een andere energieleverancier of nieuwe manieren vinden om 

geld te besparen bij het boodschappen doen. Je zou ook grotere stappen kunnen 

overwegen, zoals verhuizen naar een goedkopere woning.  

 

Spendeer 30% aan wat je wil 

Nu de 50% van je inkomen besteed is aan noodzakelijke uitgaven, kun je 30% 

besteden aan dingen die je zelf graag wil. Dit zijn niet-essentiële uitgaven: je wilt je 

geld eraan uitgeven maar je zou er ook zonder kunnen.   

Bijvoorbeeld: 

• Uit eten gaan 

• Kleding kopen 

• Vakantie 

• Lidmaatschap van een sportschool 

• Abonnementen op amusement (Netflix, Amazon Prime) 

• Boodschappen (anders dan het allernoodzakelijkste) 

Gebruik makend van hetzelfde voorbeeld als hierboven: als je maandelijkse inkomen 

na belasting €1500 is, kun je €450 uitgeven aan je eigen wensen. En als je ontdekt dat 

je te veel uitgeeft aan niet-noodzakelijke uitgaven, is het de moeite waard na te 

denken over op welke daarvan je zou kunnen bezuinigen.  

Terzijde: de 50/30/20 regel volgen betekent niet dat je niet meer van je leven kunt 

genieten. Het betekent alleen dat je bewuster met je geld omgaat door in je budget 
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te kijken naar onnidige kostenposten. Twijfel je of een uitgave noodzakelijk of wenselijk 

is? Vraag dan aan jezelf: “zou ik hier zonder kunnen?” 

Bewaar 20% om te sparen 

De overige 20% van je inkomen kan besteed worden aan het bereiken van je 

spaardoelen of het aflossen van eventuele uitstaande schulden. Hoewel minimale 

aflossingen als noodzakelijk worden beschouwd, kun je ervoor kiezen om meer af te 

betalen (bjivoorbeeld om je rente te verlagen).  

Elke maand consequent 20% van je loon opzij leggen kan je helpen een beter, 

duurzamer spaarplan op te bouwen. Je kunt hierbij denken aan een potje voor 

nooduitgaven, maar ook aan de aanbetaling van een huis! 

En het is indrukwekkend hoe snel het spaargeld kan oplopen. Als je elke maand €1500 

na belasting overhoudt, kun je €300 aan je spaardoelen besteden. In een jaar tijd heb 

je dan al bijna €3600 gespaard! 

Hoe de 50/30/20 regel toepassen: stap-voor-stap 

Dus, hoe gebruik je de 50/30/20 regel eigenlijk? Om deze eenvoudige 

budgetteringsregel in praktijk te brengen, moet je de verhouding 50/30/20 

berekenen op basis van je inkomen en je uitgaven categoriseren. Hoe? 

1. Bereken je inkomen na belasting 

De eerste stap om de 50/30/20 budgetteringsregel te gebruiken is het berekenen 

van je inkomen na belasting. Als je freelancer bent, is je inkomen na belasting wat je 

in een maand verdient, minus je zakelijke uitgaven en het bedrag dat je opzij hebt 

gezet voor belastingen.  

Als je een werknemer bent met een vast salaris, zal dit gemakkelijker zijn. Kijk op je 

loonstrook om te zien hoeveel er elke maand op je bankrekening belandt. Als je 

loonstrook automatisch betalingen zoals ziekteverzekering of pensioenfondsen 

aftrekt, voeg die dan weer toe. 

2. Categoriseer je uitgaven van de afgelopen maand  

Om een echt beeld te krijgen van waar je geld elke maand naartoe gaat, moet je 

zien hoe en waar je je inkomen de afgelopen maand hebt uitgegeven. Neem een 

kopie van je bankafschrift van de afgelopen 30 dagen en sorteer je transacties in 

categorieën als Salaris, Eten & Boodschappen, Vrije tijd & Hobby’s, enz. Splits nu al je 

uitgaven in de drie categorieën: noodzakelijke uitgaven, wensen en sparen.   

3. Evalueer je uitgaven en pas ze aan de 50/30/20 regel aan  

Nu je kunt zien hoeveel van je geld elke maand naar je behoeften, wensen en 

besparingen gaat, kun je beginnen je budget aan te passen aan de 50/30/20 regel. 

De gemakkelijkste manier is om te kijken hoeveel je uitgeeft aan wensen.  
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Volgens de 50/30/20 regel is een ‘wens’ niet per defintie overbodig, het zijn uitgaven 

die je in staat stellen om van het leven te genieten. Maar, het is ook een 

gemakkelijkere categorie om op te bezuinigen dan op noodzakelijke uitgaven. Kijk 

dus hoe je je wensen kunt bijstellen om binnen de 30% te blijven. Hoe zorgvuldiger je 

dit doet, hoe beter het zal lukken om je spaardoel van 20% te behalen.  

50/30/20 spreadsheet 

Hoewel een online 50/30/20 regel rekenmachine een algemeen overzicht kan 

geven van je ideale 50/30/20 regel budget, is een 50/30/20 regel spreadsheet een 

goede optie als je een meer diepgaand budget wilt maken. 

Spreadsheetsoftware zoals Microsoft Excel, Google Sheets en Apple Numbers 

bieden allemaal voorgemaakte sjablonen om het budgetteren met spreadsheets 

gemakkelijk te maken. Je kunt online veel gratis 50/30/20 regel spreadsheets vinden 

die compatibel zijn met welk programma je ook gebruikt. 

Bron: https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule 

 

Verder lezen? 

https://www.smolin.com/financial-planning-process/ 

https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/personal-finance-skills.html 

https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-

2385954 

https://cleartax.in/s/beginners-financial-planning 

https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-

planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde 

 

 

https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule
https://www.smolin.com/financial-planning-process/
https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/personal-finance-skills.html
https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-2385954
https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-2385954
https://cleartax.in/s/beginners-financial-planning
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde
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UNIT 3: Administratieve Ondersteuning 
Activiteit 1 

 
Titel: Een afspraak bij de dokter 
Type: Quiz 
Duur: 15 min 
Materiaal: Toegang tot internet, een computer/laptop/tablet etc.  
 
Introductie: Kies bij elke vraag het juiste antwoord! 
 
Instructie: 
1. Ik wil graag een __________ om de dokter te zien. Wanneer is ze __________? 

a) tijd…hier 
b) afspraak maken…beschikbaar 
c) afspraak… van mij 

 
2. Een momentje alsjeblieft, ik  _________ je gegevens erbij. 

a) zoek 
b) pak 
c) beide antwoorden zijn goed 

 
3. Heb je je  ______________al gehad dit jaar? Zo niet, dan _________ een afspraak. 

a) controle…boeken 
b) controle...maken 
c) beide antwoorden zijn goed 

 
4. Je moet thuisblijven van school of werk als je moet hoesten, niezen of een andere 
________ ziekte hebt 

a) besmettelijke 
b) lelijke 
c) ongezonde 

 
5. Ik voel me niet zo _______ Ik denk dat ik even moet gaan zitten.  

a) aardig 
b) goed 
c) leuk 

 
 
6. Dankjewel dat je op tijd bent. Ben je eerder bij deze _______ geweest? 

a) praktijk 
b) winkel 
c) planeet 

 
7. Zou je een __________ afspraak kunnen maken in de komende twee weken? 

a) volgende 
b) vervolg 
c) beide antwoorden zijn goed  



 2 

 
8. Ik heb _______ om twee uur volgende week dinsdag, zou dat lukken?  

a) Ruimte 
b) Plek 
c) Beide antwoorden zijn goed  

 
Correcte antwoorden: 1.b / 2.c / 3.c / 4.a / 5.b / 6.a / 7.c / 8.c 
 
Tip: Als je de dokter belt voor een afspraak, zorg dan dat je je eigen agenda en je 
persoonlijke gegevens (zoals je ID-kaart) bij de hand hebt.  
 
 
 

Activiteit 2 
 
Titel: Video + Reflectie 
Type: Video + Geschreven Reflectie 
Duur: 30 min.  
Materiaal: Toegang tot internet, een computer/laptop/tablet etc. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XPTWkVGePWk 

Titel: Nederlandse zinnen om bij de dokter (huisarts) te gebruiken 
 
Inleiding: Bekijk de video over een doktersafspraak, en oefen van tevoren wat je tegen 
je dokter zou willen zeggen als je hem/haar bezoekt. 
 
Reflectie: Zorg dat je weet te beschrijven hoe je lichaam aanvoelt en schrijf alle dingen 
op die je met je dokter wilt bespreken. Vraag een vriend om je te helpen met de juiste 
woordenschat en speel met hem of haar de afspraak na. Wees niet bang om 
verduidelijking te vragen als je niet begrijpt wat je dokter zei of als je meer instructies 
nodig hebt 
 

Activiteit 3 
 

Titel: Leren en Werken  
Type: quiz 
Duur: 20 min 
Materiaal: Toegang tot internet, een computer/laptop/tablet etc. 
 
Introductie: Kies bij elke vraag het juiste antwoord! 
 
1) Wie kan je helpen bij het vinden van een baan in Nederland? 

a) Een medewerker van een uitzendbureau 
b) Een klantmanager of jobcoach bij de gemeente 
c) Je persoonlijke netwerk, zoals vrienden of familie 
d) Alle antwoorden zijn correct  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XPTWkVGePWk
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2) Welke volgorde van niveau is correct? (van laag naar hoog) 
 

a) MBO, HBO, WO, PHD 
b) WO, PHD, MBO, HBO 
c) PHD, HBO, WO, MBO 

 
3) Je wilt het liefste werken terwijl je je opleiding doet, zodat je veel praktijkkennis 
opdoet. Welke manier van leren is geschikt voor jou? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a) Een BBL-opleiding 
b) Een stage bij een erkend leerbedrijf 
c) Een theoriecursus  
 

 
4) Geef aan of de onderstaande statements waar of niet waar zijn: 

a) Je moet in Nederland verplicht een diploma hebben om ergens te mogen 
werken. Waar/Niet waar 

b) In Nederland geldt leerplicht: Iedereen tot 16 jaar is verplicht om naar school te 
gaan. Waar/Niet waar 

c) Er is in Nederland geen wettelijk minimum salaris. Je moet zelf afspreken met 
je werkgever hoe veel je verdient. Waar/Niet waar 
 

5) Als je gaat studeren in Nederland kun je geld lenen om je studie te bekostigen. Bij 
welke instantie regel je dit? 

a) De Gemeente 
b) De Belastingdienst 
c) Dienst Uitvoering Onderwijs 
d) Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

 
6) Het lukt je niet direct om een baan te vinden na je opleiding. Natuurlijk wil je je 
rekeningen betalen, dus wil je tijdelijk een uitkering ontvangen om de kosten te 
dekken. Waar regel je dit? 

a) De Sociale Verzekeringsbank 
b) De Toeslagenafdeling van de Belastingdienst 
c) De Bank 
d) De Gemeente waar je staat ingeschreven 

  
7) In Nederland is het hebben van een zorgverzekering verplicht. Om je tegemoet te 
komen in de kosten kun je zorgtoeslag aanvragen. Waar regel je dit? 

a) Bij je Zorgverzekeraar 
b) Bij je werkgever 
c) Bij de Belastingdienst 

 
 
8) Geef aan of de onderstaande waar of niet waar zijn: 

a) Het doen van vrijwilligerswerk is een goede manier om je cv aan te vullen als je 
weinig werkervaring hebt. Waar/Niet waar 
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b) Toeslagen in Nederland ontvang je altijd, het maakt niet uit hoe veel je 
verdient. Waar/Niet waar 

c) Als je studeert, kun je soms een deeltijdoptie kiezen waardoor je tijd hebt om 
naast je studie te werken. Waar/Niet waar 

 
9) Je hebt een baan gevonden! Je werkgever biedt jou een 0-uren contract aan. Waar 
moet je op letten? 

a) Jouw werkgever moet je minstens 4 dagen van tevoren oproepen om te komen 
werken 

b) Als je geen uren of shiften krijgt, krijg je niet betaald 
c) Na een jaar is je werkgever verplicht om jou een contract aan te bieden voor de 

gemiddelde uren die je dat jaar hebt gewerkt 
d) Alle antwoorden zijn correct 

 
10) Waar of Niet waar? Als je in Nederland een studie volgt, kun je (gedeeltelijk) gratis 
gebruik maken van het openbaar vervoer. 
       a) Waar 
       b) Niet waar 
      
 
 
Reflectie: Er zijn veel regels en procedures in Nederland waar je mee te maken krijgt als 
je naar school gaat of gaat werken. Neem de tijd om met anderen te praten over hun 
ervaringen. Zij kunnen je helpen en tips geven.  
 
1, d. 2, a. 3, a & b. 4, niet waar, waar, niet waar. 5, c. 6, d. 7, c. 8, waar, niet waar, waar. 
9, d. 10, a.  
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Aan het eind van deze unit zullen de deelnemers: 

• Een Persoonlijk Actieplan hebben, met daarin hun vaardigheden, kwaliteiten, 
doelen en een reeks concrete stappen om in contact te komen met een 
plaatselijke werkgever (beroepspijplijn). Dit PAP kan gebruikt worden bij het 
schrijven van een CV (Unit 5) 

• Weten hoe ze hun profiel kunnen afstemmen op lokale arbeidsmogelijkheden 

• Hun sociale netwerk hebben uitgebreid 

• Hun professionele netwerk hebben uitgebreid  

• Weten hoe ze hun weg kunnen vinden naar lokale werkgevers 

• Weten hoe ze hun weg kunnen vinden naar lokale uitzendbureaus 

• Kennis hebben over interculturele communicatie in professionele context  

• Een sterke persoonlijke pitch hebben die ze kunnen gebruiken bij 
sollicitatiegesprekken 

 
1. Community Building (je sociale en professionele netwerk, handtassenspel) >The 
Power of Thoughts Video 
2. Sterke punten en vaardigheden (kwaliteitsspel) > Persoonlijkheidstest 
3. Mogelijkheden in de buurt (soorten werk en wat bij hen past) > Doelen stellen en 
doelen halen + persoonlijk actieplan 
4. Je doelen > Pitching video Frouke 
5. Lokale uitzendbureaus > Een kaart van de buurt tekenen 
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Activiteit 1 
 

Titel: The Power of Thoughts   
Type: Video 
Duur: c.a. 45 min 
Materiaal: pen en papier 
Link: The Power of Thoughts - Netwerkpro e-Learnings - Version 1 

 
  
 
Introductie:  
In deze video training leer je over een van de fundamenten van empowerment: de 
kracht van gedachten. Om succesvol te worden in wat je ook maar wilt bereiken in je 
persoonlijke, sociale of beroepsleven, moet je werken met de invloed die je gedachten 
op je gedrag kunnen hebben. In deze training leer je hoe je negatief denken kunt 
herkennen, hoe je gedachten kunt ombuigen naar positief denken en hoe dit je kan 
helpen je doelen te bereiken. Je kunt aantekeningen maken en de video pauzeren 
wanneer je wilt.  
 
Reflectie 
Nu heb je het hulpmiddelen om verder te gaan, je bewust te zijn van je gedachten en 
of ze helpen of niet helpen. Je weet nu dat je je gedachten kunt kiezen en ze voor je 
kunt laten werken. Bekijk deze video elke keer opnieuw als je het gevoel hebt dat je 
een extra motivatieboost kunt gebruiken! 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=girnkJsBwBY&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=3
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Activiteit 2 
 
Titel: Je krachten en kwaliteiten 
Type: Test en oefening 
Aantal oefeningen: 2 
Duur: Ca. 45 min 
Materiaal: Pen en papier (optioneel) 
 
Introductie: 
Vandaag duik je dieper in je persoonlijkheidskenmerken en kijken we hoe je je unieke 
kwaliteiten en vaardigheden kunt gebruiken om de volgende stap in je loopbaan te 
zetten. We zullen het True Colours model gebruiken voor een korte 
persoonlijkheidstest. Het is een model dat gebruikt kan worden om de 
persoonlijkheidsstijl van mensen te identificeren. Iedereen heeft een beetje van elke 
stijl, maar meestal is één stijl dominanter. Je kunt deze kennis gebruiken om een beter 
inzicht te krijgen in welke banen bij je zouden passen en waar je kunt gedijen.  
 
Als je de groepstraining over kwaliteiten en sterke punten gedaan hebt, kun je het 
ingevulde werkblad van die training gebruiken om je te helpen de vragen te 
beantwoorden. 
 
Oefening 1. Persoonlijkheidstest (Source: Caltech California Institute of Technology, 
Student-Faculty Programs, Mentoring program) 
Instructie: In deze vragenlijst vind je een lijst met persoonlijkheidskenmerken. Lees 
elke uitspraak aandachtig. Bepaal dan in hoeverre de het op jou van toepassing is. 
Denk aan hoe je van nature zou reageren, dus niet hoe je wilt reageren of hoe je 
geleerd wordt te reageren. Na het beantwoorden van alle stellingen kom je te weten 
welke kleur je "kernkleur" is! 
 
Opties voor elke uitspraak:  

Nooit/Zelden/Soms/Veelvuldig/Meer Vaak/Altijd 
(Score 1-6) 

 
Section 1.  
 
1. Ik ben erg georganiseerd. Ik heb orde en structuur nodig in mijn leven.  
2. Het is belangrijk dat andere mensen me zien als verantwoordelijk, hard werkend, en 
toegewijd. 
3. Ik heb respect voor gezag en volg de regels. 
4. Het is belangrijk dat mensen zich verantwoordelijk gedragen.   
5. Ik geloof dat het doel van het leven is om hard te werken en te doen wat goed is 
6. Ik ben een praktisch mens. Ik heb behoefte aan zekerheid en structuur.  
7. De tradities van thuis en familie zijn erg belangrijk voor me.  
8. Ik maak graag lijstjes en volg ze op.  
9. Het is heel duidelijk wat goed en fout is.  
10. Ik plan meestal vooruit. Ik hou van stabiliteit in mijn leven. Ik hou ervan te weten 
wat er hierna zal gebeuren. 
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Section 2.  
 
1. Ik hou niet van conflicten. Ik probeer problemen tussen andere mensen op te 
lossen.  
2. Relaties zijn het belangrijkste in mijn leven. 
3. Ik geef om de gevoelens van andere mensen en wil dat ze ook om de mijne geven 
4. Ik moet me belangrijk voelen voor de mensen om wie ik geef. 
5. Ik geloof dat het leven zinvol moet zijn. Ik probeer een verschil te maken in de 
wereld. 
6. Harmonie is belangrijk, wil ik actief en gelukkig in het leven staan 
7. Het is belangrijk dat mensen eerlijk zijn. 
8. Ik hou ervan om anders en uniek te zijn. Ik druk graag mijn ware ik uit 
9. Ik ben een romanticus. Ik laat mensen graag zien dat ik om ze geef.  
10. Ik help mensen graag. 
 
Section 3.  
 
1. Ik geniet van actie en avontuur.  
2. Ik ben impulsief.  
3. Ik houd van verrassingen. 
4. Ik houd van verandering.  
5. Ik neem graag risico's.  
6. Ik ben competitief ingesteld. Ik ga er helemaal voor om te winnen.  
7. Ik probeer opwinding in mijn leven te creëren.  
8. Ik geloof dat het doel van het leven is van het leven te genieten.   
9. Ik ben speels. Ik heb een goed gevoel voor humor.  
10. Lichamelijke vaardigheden zijn belangrijker dan intelligentie of gevoeligheid.    
 
Section 4.  
 
1. Ik ben goed in logisch denken en analyseren.  
2. Ik vind het leuk als iemand me een compliment geeft over hoeveel ik weet.   
3. Ik hou ervan problemen op te lossen. 
4. Slim zijn is belangrijk voor me.  
5. Ik geloof dat het doel van het leven is om succesvol te zijn in wat je ook doet.  
6. Ik leef in een wereld van ideeën. Ik geniet van denken. 
7. Ik geef graag feedback aan mensen.  
8. Ik denk graag na over hoe dingen werken. 
9. Ik neem beslissingen met mijn hoofd. Logica is belangrijker dan gevoelens. 
10. Anderen zien me als koel en emotieloos. 
 
Tel de scores op en ga naar de volgende sectie. 
 
Lijst hoogste naar laagste score. Hoogste is de kernkleur 
 
Je Kernkleur is [   ]! 
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Toon informatieve tekst bij hoogste score: 
 
Gold 
 
Goud staat voor authenticiteit en traditie. Je houdt ervan gestructureerd en 
georganiseerd te zijn. Voor jou zijn eerlijkheid en verantwoordelijkheid belangrijk. Je 
bent waarschijnlijk een betrouwbare vriend en collega. Goud heeft sterke 
familiewaarden.  
 
Goude mensen hebben aandacht voor details en ze werken graag hard. Ze werken 
graag naar een duidelijk doel toe. Je zou kunnen genieten van een gestructureerde 
baan, bijvoorbeeld in de administratie of de farmacie. 
 
Blue 
 
Voor Blauwe mensen zijn andere mensen heel belangrijk. Je bent misschien spiritueel 
en emotioneel. Je hebt graag goede relaties met je familie, vrienden en collega's. Als er 
een conflict is, los je dat graag op. Blauwen zijn goed met communicatie. Ze zijn 
zorgzaam en meelevend. Ze zijn ook vaak creatief en genieten van muziek en kunst.  
 
Blauwen zijn vaak goed in banen in de zorg. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of 
maatschappelijk werk. Omdat blauwen vaak anderen voor zichzelf laten gaan, is het 
belangrijk een evenwicht te vinden in je werk en privéleven. 
 
Orange 
 
De kleur Oranje staat voor plezier, activiteit en avontuur. Denk aan vuurwerk of een 
vonk. Je geniet graag van het leven en bent charmant en grappig. Sinaasappels houden 
ervan te leiden en niet te volgen. Je vindt het leuk dat andere mensen je prestaties 
zien. Je leert liever door te doen, dan door naar een lange lezing te luisteren.  
 
Sinaasappels zijn onafhankelijk en houden ervan vrij te zijn. Ook in het werk. Ze 
houden niet van veel papierwerk. Ze doen graag iets actiefs, multitasking en hands-on. 
Bijvoorbeeld werken in de horeca of de dienstensector. 
 
Green 
 
Groene mensen zijn logisch en slim. Je zou van filosofie kunnen houden. Groenen 
houden van kennis en het begrijpen van de dingen om hen heen. Ze houden ervan 
problemen op te lossen. Ze zijn erg onafhankelijk en vrij zijn is belangrijker dan je aan 
de regels houden. Misschien is het soms moeilijk voor je om over je gevoelens te 
praten. Groenen geven vaak de voorkeur aan 1-op-1 gesprekken boven naar een groot 
feest gaan.  Groenen houden vaak van banen waarin ze problemen kunnen oplossen 
en op een gestructureerde manier kunnen werken. Bijvoorbeeld als medewerker in de 
technische dienst, of in de bouw. 
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Oefening 2 
 
Inleiding: 
Kijk nog eens naar je resultaten. Als je de groepstraining over kwaliteiten deed, 
vergelijk dan de resultaten met wat je tijdens de training opschreef. Hoe voel je je 
erbij? Denk je dat je een goed beeld hebt van je sterke kanten en je uitdagingen? Je 
kunt een familielid of een vriend bellen om samen de resultaten door te nemen. Wat 
zeggen ze ervan?  
 
Oefening: 
Denk na over hoe je een korte presentatie over jezelf aan iemand zou geven. Schrijf 5 
zinnen over jezelf op. Bijvoorbeeld, de kunnen beginnen met: Ik vind het leuk om...; Ik 
ben iemand die....; Het is belangrijk voor me om....; Etc. 
 
 
Reflectie: Je "kernkleur" kennen is een manier om jezelf en anderen beter te 
begrijpen. Lees alle persoonlijkheidstypen door om te ontdekken hoe andere 
"kernkleuren" eruit zien. Bij de omgang met mensen in je sociale of professionele kring 
kan het je helpen in te zien waarom en hoe mensen verschillend reageren op situaties 
en op elkaar.  
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Activiteit 3 
 
Titel: Goal Setting and Goal Getting 
Type: Video en schrijfoefening 
Aantal oefeningen: 2 
Duur: Ca. 60 min.  
Materiaal: pen en papier 

 
Oefening 1. Goal Setting and Goal Getting 
 
Video: Goal Setting and Goal Getting: Goals setting - Netwerkpro e-learnings - Version 
1 

 
  
 
 “A goal is a dream with a deadline” – Peter Darbo.  
 
Welkom bij de training 'Goal Setting and Goal Getting'. In deze training leer je over de 
soorten doelen die je voor jezelf kunt stellen en hoe je de eerste stap kunt zetten om 
ze te bereiken. De trainer begeleidt je in deze video. Je kunt pauzeren en 
aantekeningen maken zo vaak als je wilt. 
 
Oefening 2. Je Persoonlijke Actie Plan  
 
Nu je gewerkt hebt aan het bepalen van je doel, ga je werken aan je Persoonlijk Actie 
Plan. 
 
Schrijf je einddoel op, maak gebruik van het SMART-principe 

https://www.youtube.com/watch?v=nIW9yY1ENhA&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=2&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=nIW9yY1ENhA&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=2&t=221s
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1. Mijn doel is:  
2. De positieve uitkomsten voor mijn leven zouden zijn:  
3. Beschrijf subdoelen die je moet bereiken om je einddoel te bereiken: 
 

Subdoel 1: Subdoel 2: Subdoel 3: 

Waar: Waar: Waar: 

Startdatum: Startdatum: Startdatum: 

Einddatum:  Einddatum: Einddatum: 

Eerste actie: Eerste Actie:  Eerste actie: 

 
1. Beschrijf de uitdagingen of hindernissen die je kunt tegenkomen: 
2. Wat zijn je plannen om deze uitdagingen te overwinnen?  
3. Waar kun je steun of hulpmiddelen vinden om je doel te bereiken? Wie kun je 
om hulp vragen?  
4. Hoe zeker ben je dat je je doel kunt bereiken? 
 
1  2  3   4  5 
Helemaal niet zeker  Een beetje zeker   Helemaal zeker 
 
1. Vervolg: laat deze ruimte voorlopig leeg. Stel een datum vast, over 4 weken, 
om hier terug te komen en te evalueren. Je kunt dit zo vaak doen als je nodig hebt en 
je schema zo nodig bijstellen:  
   

• Hoe voel je je bij het werken aan je doel? 

• Heb je om hulp gevraagd en is ja, aan wie vroeg je dat? 

• Kreeg je de steun die je nodig had? 

• Moest je je doel of subdoelen veranderen? 

• Waar sta je nu in het proces? 

• Wat is je volgende stap? 
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Activiteit 4 
 
Titel: A Powerful Pitch 
Type: Video 
Aantal oefeningen: 1 
Duur: Ca. 45 min 
Materiaal: Pen en Papier 
 
URL: A Powerful Pitch - Netwerkpro e-learnings - Version 2 

 
  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cqjb8IO-gkQ&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=13&t=2s
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Activiteit 5: 
 
 

Titel: Ken je buurt 
Type: Schrijf/tekenoefening 
Aantal oefeningen: 1 
Duur: Ca. 45 min 
Materiaal: Pennen/potloden in verschillende kleuren, papier 
 
Oefening 1: 
Bij deze oefening verken je de buurt op een nieuwe manier, om kennis te maken met 
plaatselijke diensten, activiteiten en meer.  
 

1. Neem een vel wit papier. Teken in het midden een klein huisje, 0,5 x 0,5 cm. 
Dit is waar je woont . Begin nu uit je hoofd de plaatsen te markeren die je 
rond je huis kent. Kijk naar de volgende lijst: 
 

Bibliotheek 
Markt op straat 
Supermarkt 
Bank 
Drogisterij 
Bushalte, tramhalte of metro 
Dagopvang 
Lagere school 
Middelbare school 
Bakker 
Slager 
Café 
Restaurant 
Park 
Politiebureau 
Gemeentekantoor  
 

• Weet je waar al deze plaatsen in je buurt zijn? Teken ze op je papier en teken 
de hoofdwegen die je ertussen zou gebruiken. Is alles op loopafstand of moet 
je de fiets of het openbaar vervoer nemen? 

• Laten we nu een korte wandeling maken. Kies drie plaatsen die je kent en die 
een rondwandeling vormen in je buurt. Zoek onderweg naar: 

1. Huizen van mensen die je kent 
2. Een bankje om te gaan zitten - hoe is het uitzicht? 
3. Een brievenbus 
4. Een boom die je mooi vindt 

• Als je thuis bent, markeer je deze plaatsen ook op je kaart.   
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Deze kaart van je buurt zal een doorlopend project zijn. Plak hem op de koelkast of 
ergens waar je vaak van ziet. Als je nu de komende weken een wandeling maakt, zoek 
dan naar plaatsen of oriëntatiepunten die je opvallen en voeg die aan je kaart toe. 
 
Extra tips 
Als je je blik meer wilt verruimen, kun je een aantal van de volgende dingen proberen: 

• Neem plaats op een bankje en kijk een tijdje naar mensen 

• Maak een praatje met een buurvrouw of iemand op straat 

• Ga een winkel binnen waar je nog niet eerder geweest bent 

• Zoek uit welke activiteiten er in je buurt georganiseerd worden en schrijf je 
ergens voor in. 

 
Je buren leren kennen 
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UNIT 5: STUDENTEN 
 

Activiteit 1  
 
Titel: Carrière Quiz  
Type: Quiz 
Duur: 15 min 
Materiaal: toegang tot internet, computer/laptop/tablet etc.  
Link: https://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz 
 
Introductie: De Open Colleges Carrière Quiz is bedoeld om je persoonlijkheid beter te 
leren kennen en erachter te komen welk soort baan bij je past. Het duurt maar een 
paar minuten. Deze quiz kan de eerste stap te zijn in de zoektocht naar de geschikte 
carrière. De quiz zal verschillende mogelijke loopbanen aanbevelen. Later kun je op de 
Open Colleges Careers Advice webpagina meer informatie vinden over het type baan 
dat bij je past. Dit gaat bijvoorbeeld over loonverwachtingen, vooruitzichten op een 
baan en verwachte werktijden. Via deze vragenlijst komt de deelnemer zijn/haar 
persoonlijkheid te weten, en de bijbehorende passende loopbaan + een voorbeeld van 
een bekend persoon met hetzelfde beroep.  
 
Instructie: Open de link en doe de quiz 
 
Reflectie: 
Je bewust zijn van je eigen persoonlijkheid is een hulpmiddel om beter te begrijpen 
welke weg je wil inslaan en welk type baan bij je past. De test is gebaseerd op de "The 
Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF)", die afgeleid is van Jungs Theorie van 
psychologische typen, die de termen Introvert en Extrovert bedacht, en de Myers-Briggs 
Type Indicator® (MBTI®), geschreven door Katharine Cook Briggs. 
Volgens dit model staat elk van de vijf letters in de persoonlijkheidsacroniemen voor 
een afzonderlijke eigenschap, waarbij bepaalde combinaties van eigenschappen 
verschillende typen en typegroepen tot stand brengen: N - Intuïtief, T - Denken, F - 
Voelen, S - Opmerkzaam, J - Oordelend, P - Vooruitziend, I - Introvert, E - Extrovert. 
 
Opties voor elke stelling: Sterk mee oneens/mee oneens/mee oneens/sterk mee eens 
 
Enkele van de mogelijke resultaten: 
 
De Architect - INTJ persoonlijkheid 
Een Architect is iemand die de persoonlijkheidskenmerken Introversie, Intuïtie, Denken 
en Oordelen bezit. Deze scherpzinnige, strategische mensen houden ervan de fijne 
kneepjes van het leven te leren en combineren creativiteit en logica in alles wat ze 
doen.  
De denker - INTP persoonlijkheid 
Introverte, intuïtieve, denkende persoonlijkheidseigenschappen kenmerken een 
Denker. Veel elementen van het leven spreken deze flexibele geesten aan, die graag 

https://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz
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voor een ongewone aanpak kiezen. Ze zoeken vaak ongebruikelijke wegen, waarbij ze 
een bereidheid om nieuwe dingen te proberen combineren met hun eigen originaliteit.  
De Commandant - ENTJ Persoonlijkheid 
Een Commandant is iemand met de extraverte, intuïtieve, denkende en oordelende 
persoonlijkheidstrekken. Het zijn doortastende mensen die houden van snelheid en 
prestatie. Ze verzamelen informatie om hun creatieve visies op te bouwen maar 
aarzelen zelden lang voordat ze ernaar handelen. 
De Visionair - ENTP persoonlijkheid 
Is iemand met de extraverte, intuïtieve, denkende persoonlijkheidstrekken. Ze hebben 
de neiging doortastend en creatief te zijn, en ideeën met grote mentale behendigheid 
te deconstrueren en weer op te bouwen. Ze streven hun doelen na, ondanks de 
weerstand die ze kunnen ondervinden.  
De Gelovige - INFJ Persoonlijkheid 
Is iemand met de introverte, intuïtieve, voelende en oordelende 
persoonlijkheidstrekken. Ze hebben de neiging het leven met diepe bedachtzaamheid 
en verbeeldingskracht te benaderen. Hun innerlijke visie, persoonlijke waarden, en een 
rustige, principiële versie van humanisme leiden hen in alles wat ze doen. 
De Mediator - INFP persoonlijkheid 
Is iemand die de introverte, intuïtieve, voelende en persoonlijkheidstrekken bezit. 
Deze zeldzame persoonlijkheidstypes hebben de neiging rustig, ruimdenkend en 
fantasierijk te zijn, en ze passen een zorgzame en creatieve benadering toe op alles 
wat ze doen. 
De Mentor - ENFJ Persoonlijkheid 
Een Mentor is iemand met de extraverte, intuïtieve, gevoelige 
persoonlijkheidstrekken. Deze warme, openhartige types helpen graag anderen, en ze 
neigen naar sterke ideeën en waarden. Ze gebruiken creatieve energie om hun doelen 
te bereiken.  
De Kampioen - ENFP persoonlijkheid 
Is iemand met de extraverte, intuïtieve, gevoelige persoonlijkheidstrekken. Deze 
mensen hebben de neiging grote ideeën te omarmen en acties te ondernemen die hun 
gevoel van hoop en welwillendheid tegenover anderen weerspiegelen. Hun bruisende 
energie kan in vele richtingen stromen. 
De Logisticus - ISTJ persoonlijkheid 
Introverte, oplettende, denkende en oordelende persoonlijkheidseigenschappen 
kenmerken een Logisticus. Deze personen zijn beheerst maar vastberaden, met een 
verstandige levenshouding. Ze plannen al hun acties tot in detail voeren ze met 
precisie uit. 
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Activiteit 2 
 
Titel: Video kijken + reflectie 
Type: Video kijken + geschreven reflectie 
Duur: 40 min.  
Materiaal: Pen en papier, internettoegang, pc/laptop/tablet etc. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WOtUFi6OjzY&ab_channel=TEDxTalks 
Titel: Education, Aspiration, Compassion | Maya Ghazal | 
TEDxPlaceDesNationsWomen 
 
Introductie: Maya Ghazal werd in 2015 gedwongen Damascus te ontvluchten, al haar 
hoop en dromen met zich meenemend. Haar vastberadenheid, hoop en 
standvastigheid hebben haar in staat gesteld een nieuw leven te beginnen in het 
Verenigd Koninkrijk, waar ze Luchtvaarttechniek studeert. Maya Ghazal trotseert 
vooroordelen en presenteert in een krachtige lezing vijf suggesties om vluchtelingen 
beter te begrijpen en in hun grenzeloze potentieel te investeren. 
 
Instructie: Je hebt zojuist de video gezien over Maya Ghazal, die in 2015 gedwongen 
werd Damascus te ontvluchten. Nu willen we je vragen over deze video na te denken. 
Schrijf een antwoord op de volgende vragen op: Wat is je eigen mening over deze 
video? Welke gedachten kwamen bij je op tijdens het bekijken van deze video? 
 
 

Activiteit 3 
 

Titel: Hoe zou je de situatie oplossen? 
Type: Schrijfoefening 
Duur: 30 min 
Materiaal: Pen en papier 
 
Introductie: Je bent gefrustreerd omdat je collega je steeds berichten stuurt buiten je 
werkuren. Ze stuurt je berichten over werk terwijl je aan het relaxen bent. Je bent het 
zat om na je werkdag nog met allerlei verzoeken overladen te worden. Je krijgt de 
indruk dat ze je niet erg aardig vinden en je weet niet hoe je hiermee moet omgaan. 
 
Instructie: Hoe zou je deze situatie aanpakken? Schrijf een kort stukje waarin je uitlegt 
hoe je deze situatie zult oplossen, en bekijk dan de voorgestelde oplossing. 
 
Oplossing: De confrontatie uit de weg gaan maakt je situatie erger, niet beter! Plan een 
tijd om met ze te praten via telefoon of videogesprek. 
Probeer het probleem op te lossen door samen te werken!  
 
Kom tot de kern van het probleem door vragen te stellen - "Is er een bepaalde reden dat 
je berichten stuurt als ik niet aan het werk ben? Reageer ik te laat op je berichten?” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WOtUFi6OjzY&ab_channel=TEDxTalks
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Als je eenmaal begrijpt waarom je collega dit doet, kun je samen tot een oplossing 
komen. Misschien stuurt ze je de berichten op een tijd die voor haar wel passend is, en 
probeert ze haar to-do list af te werken zonder na te denken wanneer de berichten bij 
jou binnenkomen.  
 
Bedenk nu een oplossing die voor jullie beiden werkt. Kunnen ze zichzelf op een 
herinnering sturen om de berichten te sturen op een tijd die voor jou passend is? Kun je 
hun berichten gewoon negeren tot je zelf begint met werken? Moeten jullie een 
moment afspreken om te bellen en de verzoeken door te nemen, in plaats van het via 
berichten te doen?  
 
Belangrijkste aandachtspunt: Voer een openhartig gesprek om de spanningen te 
verlichten die werken op lange afstand met zich mee kan brengen. 
 
 

Activiteit 4 
 

Titel: De Interview quiz 
Type: Quiz 
Duur: 15 min 
Materiaal: Internettoegang, pc/laptop/tablet etc.  
Link: https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-
cef8b8fdbeee 
 

1  
Wat is het minst gepast om te dragen naar een sollicitatiegesprek? 
Een das 
Een blouse 
Een pak 
Spijkerbroek 
 
2  
Wat is de juiste manier om een werkgever te begroeten tijdens een sollicitatiegesprek? 
Kus op de wang 
Knikken 
Handen schudden 
High five 
 
3 
Welke van de volgende vragen is niet gepast om te stellen? 
Is er een dress code? 
Wanneer kan ik beginnen? 
Geven jullie training? 
Als ik geslaagd ben, wanneer hoor ik het? 
 
4  

https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-cef8b8fdbeee
https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-cef8b8fdbeee
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Wanneer je gevraagd wordt "vertel me meer over jezelf", welke van de volgende 
dingen moet je dan doen? 
Geef een kort overzicht van jezelf als persoon 
Zeggen dat ze zich met hun eigen zaken moeten bemoeien 
Vragen "wat zou je willen weten"? 
Leg uit waarom je momenteel werkloos bent 
 
5 
Welke van de volgende omschrijft het best een op competenties gebaseerd interview? 
Eén op één met een werkgever 
Een presentatie 
Vragen die een feitelijk verslag van vroegere ervaring vereisen 
Vragen over fictieve voorbeelden van situaties 
 
6 
Wat moet je tijdens een sollicitatiegesprek niet doen? 
Het benadrukken van je sterke punten 
Het gebrek aan ervaring benadrukken 
Vriendelijk zijn 
Glimlachen 
 
7  
Wat is een voorbeeld van slechte non-verbale communicatie? 
Wegkijken 
Knikken 
Glimlachen 
Zitten met een actieve lichaamshouding 
 
8  
Wat moet je niet doen tijdens een sollicitatiegesprek? 
Beginnen met eten 
Actief luisteren 
Passend kleden 
Kauwen op kauwgom 
 
9 
Wat moet je doen als je de vraag niet begrepen hebt? 
Vragen om te herhalen 
Vermijd de vraag te beantwoorden 
Vraag de werkgever om de vraag te herformuleren 
Het beste antwoord raden 
 
10 
Welke documenten moet je meenemen naar een sollicitatiegesprek? 
CV 
Belastingaangifte 
Bankafschrift 
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Rijbewijs 
 
11 - 
Mag ik tijdens het sollicitatiegesprek naar het geld vragen? 
Ja 
Alleen als ze het vermelden 
Nee 
Het is het belangrijkste om te vragen. 
 
12 
Welk format gebruik je om competentiegerichte interviewvragen te beantwoorden? 
START 
SMART 
STAR 
PARR 
 
Introductie: Kahoot! is een spelend leerplatform dat in scholen en andere 
onderwijsinstellingen gebruikt wordt. De leerspelletjes, bekend als "kahoots", zijn door 
gebruikers gemaakte meerkeuze quizzen die met een browser of de Kahoot app 
bekeken kunnen worden. Kahoot! kan gebruikt worden om het begrip van leerlingen 
te controleren, hun werk na te kijken, of een afwisseling te bieden van de gewone 
lesactiviteiten. Ook trivia quizzen zijn beschikbaar op Kahoot! Registratie is niet nodig 
om de quiz te doen, maar wel om quizzen te creëren.  
 
Instructie: Open de link en doe de quiz  
 
Reflectie: 
Door middel van deze quiz met 12 meerkeuzevragen zullen de deelnemers hun kennis 
over sollicitatieprocedures kunnen testen en bijstellen. 
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Activiteit 5 
 

Titel: PAR Voorbeeld (Probleem, Actie, Resultaat) 
Type: Schrijfoefening 
Duur: 40 min 
Materiaal: Pen en papier 
 
Introductie: PAR staat voor Probleem - Actie - Resultaat. De PAR-techniek is een 
manier om sterke antwoorden op gedragsgerichte interviewvragen te geven. De 
bedoeling is dat je een specifiek voorbeeld of "verhaal" geeft van hoe je in het 
verleden goed gepresteerd hebt op je werk. Dit kan de werkgever helpen in te zien hoe 
je werkt en of je bij hen past.  
 
Instructie: Schrijf een kort voorbeeld van een waar gebeurd verhaal uit je 
werkervaring. Het gaat om een werk-gerelateerde situatie. Deze verhalen worden 
PAR-voorbeelden genoemd, want ze staan voor Probleem-Actie-Resultaat. Welke PAR-
voorbeelden je kiest hangt af van je achtergrond en ervaring, plus de eisen die de 
functie stelt. Lees de inleiding van de oefening en probeer dan antwoord te geven op 
de volgende vragen. 
 

Activiteit 6 
 
Titel: Hoe maak je een CV? 
Type: Video + schrijfoefening 
Duur: 40 min 
Materiaal: Pen en papier, internettoegang, computer/laptop/tablet etc.  
 
Inleiding: Om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek heb je eerst een 
duidelijk en aantrekkelijk CV nodig. Deze activiteit legt de nadruk op het belang van 
CV-schrijfvaardigheid voor een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt. 
 
Instructie: Bekijk eerst de video waarin uitgelegd wordt hoe je een goed CV moet 
maken. Probeer dan je eigen CV te maken (of je CV te verbeteren als je er al een hebt) 
met behulp van de tips uit de video.  
 
Video: UAF - Een goed CV maken, hoe doe ik dat? - YouTube 
Rights: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D7DGo9szB2c

