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Week 6:
Werk en 

kwaliteiten

Welkom in week 6! Deze week gaat over werken in Nederland 
en de website staatsexamensnt2.nl.

Video 1: “Werken in Nederland”

Stap 1:  De woordenlijst
combineren       oriënteren    

ballen in de lucht houden     meetbaar      

de vrijwilligersbaan  

het vrijwilligerswerk 

aan de ene kant / aan de andere kant 

opletten 

het CV (Curriculum Vitae) 

de motivatiebrief 

het sollicitatiegesprek 

voorbereiden

afkomstig 

meetbaar 

de nieuwkomer

in eerste instantie

de bewustwording

de specialisatie      

de kennissen

het vakgebied       

bekendmaken

lokaal (in de buurt)      bewegen (activeren)

de collega / de ex-collega     de videopitch

de waarden      de omschrijving, omschrijven
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de vaardigheid - vaardigheden 

de harde skills 

het diploma 

de ervaring 

de soft skills 

creatief 

samenwerken 

actief luisteren 

de kwaliteit 

de vacature 

de vacaturesite 

inschrijven 

het intakegesprek voeren 

solliciteren 

benaderen 

de achtergrond 

het bedrijf 



Stap 2: Bekijk de video 
Bekijk de video over het thema: Combineren gezin & werk van Simohamed.  

Stap 3:  Luisteropdracht: Vragen bij de video 
1.  Welke drie vragen moet je jezelf volgens Simohamed stellen? 

1.
2.
3.

2.  Wat zijn harde skills? 

3.  Wat zijn soft skills? 

4.  Waar vind je vacatures volgens Simohamed? 

5.  Wat bedoelt Simohamed met: bekendmaken aan je netwerk? 
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Stap 4:  Schrijfopdracht 
1.  Heb of zoek je (vrijwilligers)werk? 

2.  Wat zijn jouw softskills?  Waar liggen jouw kwaliteiten?

3.  Wat zijn jouw harde skills? 

4.  Wat zijn jouw waarden? Wat vind je belangrijk?

5.  Omschrijf jouw droombaan (als alles mogelijk is) of droomleven.
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Stap 5:  Vacature
Als je op zoek bent naar werk, kun je deze extra opdracht doen.
Ga naar een online vacaturesite. Bijvoorbeeld: Monsterboard of Indeed of 
VCA (vrijwilligerswerk). Kies een vacature uit, die je aanspreekt. 

1. Omschrijf de functie en werkzaamheden van deze vacature.

2. Wat vind je leuk aan deze baan? En wat niet?

3.  Wat zoeken ze aan kwaliteiten (soft skills en harde skills)? Kun je   
 daar wat over zeggen bij jezelf? Wat is jouw motivatie?

Tip: Als je een CV moet maken, omdat je solliciteert, neem deze dan mee 
naar de les of  vertel het aan je begeleider.
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Video 2: “Staatsexamens NT2”

Stap 5: De woordenlijst
Bekijk eerst weer de woordenlijst en oefen met de woorden.
NT2 (Nederlands als Tweede Taal) 

de moedertaal      het examenonderdeel 

leren - geleerd      de beoordeling

beheersen       de examentraining

studeren       de cursus

de bedoeling, bedoelen    het studiemateriaal

universitair niveau      het onderdeel

de opleiding       verwachten  

het diploma       het voorbeeldexamen 

het bewijs       downloaden

officieel       inzien 

het menu       het studieboek

het submenu      de uitgeverij   

voorbereiden       online leren

praktische informatie     het document

veelgestelde vragen      aanmelden

de voorlichtingsfilm     de uitslag

 Stap 6:  Bekijk nu de video
Bekijk de video: “Staatsexamens NT2.”

Heb je iets nieuws geleerd over de Staatsexamens NT2? 
Zo ja, schrijf op wat. Zo nee, schrijf op wat je daarover nog meer weet. 
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Stap 7:  Doe-opdracht
Oefen met een oefenexamen op de website www.staatsexamensnt2.nl.
Als je tijd hebt, oefen dan bijvoorbeeld een leesexamen én een schrijfexamen.
Ook als je geen Staatsexamens NT2 wilt doen, kan het handig zijn om te 
kijken hoe jouw taalniveau is.

Hoe ging het oefenexamen? Welke heb je gedaan? Wat vond je lastig?   
En wat ging er al best goed?  

                                         

Stap 8: Na afloop

1.  Hoe voel je je na het bekijken van de video’s en het maken van de   
 opdrachten? Leg uit.

                                           (Omcirkel de smiley die het beste past.)

2.  Heb je iets nieuws geleerd? Zo ja, wat heb je geleerd en wil je    
 onthouden?
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Klaar met week 6? 

Plak hier
een sticker


