
Week 6:
Werk en 

kwaliteiten

Audio: Audio: cyberschool.nl/workshops/basis/week-6cyberschool.nl/workshops/basis/week-6

1. Het beroepenspel.1. Het beroepenspel.
1a. Welke beroepen ken je al?1a. Welke beroepen ken je al?

1b. Kijk naar de beroepen. Weet je wat ze betekenen? 1b. Kijk naar de beroepen. Weet je wat ze betekenen? 
De docent beeldt een beroep uit. Probeer te raden welk beroep.De docent beeldt een beroep uit. Probeer te raden welk beroep.

2  Kwaliteiten2  Kwaliteiten
2a. De woorden2a. De woorden
de eigenschapde eigenschap
de kwaliteitde kwaliteit
het beroephet beroep
ik heb ………………. nodigik heb ………………. nodig
ik verveel meik verveel me
het geldhet geld
regelmaatregelmaat

de afwisseling / de variatie
chaotisch
creatief
moe                      
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de baas
belangrijk
improviseren
enthousiast
nieuwsgierig
impulsief
de sleutel(s)
het ding / de dingen
de afbeelding
onthouden

• Docent• Docent
• Chirurg• Chirurg
• Astronaut• Astronaut
• Slager• Slager
• Kassamedewerker• Kassamedewerker
• Manager• Manager

• Buschauff eur• Buschauff eur
• Piloot• Piloot
• Advocaat• Advocaat
• Stewardess• Stewardess
• Timmerman• Timmerman
• Ober• Ober
• Huisarts• Huisarts



2b.  Kwaliteiten
1. Wat betekenen de woorden denk je? Welke lijkt op jouw taal / Engels?
goed luisteren   creatief 
geduldig    eerlijk 
zorgzaam    spontaan 
energiek    inspirerend 
georganiseerd   een doener 
positief    gevoelig 
een plannenmaker   flexibel 
sociaal    kritisch 
   
2. Welke woorden passen bij jou? Kies er drie. 

3.  Zijn er andere kwaliteiten die bij je passen?

2c. Luisteroefening: Waar of niet waar?
Luister naar Clara.
1. Clara is 38 jaar oud   waar / niet waar
2. Clara houdt van binnen zijn   waar / niet waar
3. Clara is een doener.   waar / niet waar
4. Clara kan goed luisteren.   waar / niet waar
5. Clara is energiek    waar / niet waar
6. Clara werkt graag alleen.  waar / niet waar

2d.  De schrijfoefening
Schrijf een stukje over jouw kwaliteiten. Gebruik de woorden en, maar, (want/ of )
Voorbeeld:
Ik ben sociaal en ik ben gevoelig.
Ik ben positief, maar ik ben ook kritisch
Ik ben energiek en ik ben een doener
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2e. Praat met je buurman / buurvrouw over jouw kwaliteiten.

Stel een vraag, bijvoorbeeld:
- Ben jij energiek? 
- Ben jij een plannenmaker of een doener?

2f. Je waarden
Wat zijn jouw kernwaarden?  Zoek de vertaling op. Wat vind jij belangrijk in je werk? 
Kies er 3.

Vrijheid     Eerlijkheid
Respect     Succes 
Stabiliteit     Creativiteit
Plezier     Passie 
Uitdaging     Veiligheid
Groei      Zinvol

TIP:  Je kan hier een test voor doen. Online: (in het Engels). https://personalvalu.es/

3. Werk3. Werk
3a. Leesopdracht
Interviewer: Wat zoek je in je werk? 
Clara: Ik heb afwisseling en variatie nodig.
Interviewer: Waarom is dat belangrijk?
Clara: Ik ben een energiek persoon. Ik verveel me snel en ben leergierig, dus 
  nieuwe dingen doen helpen me met plezier te werken.
Interviewer: Wat past meer bij jou? Georganiseerd of chaotisch?
Clara: Ik ben best chaotisch, maar ook creatief. Ik kan mijn sleutels nooit vinden!
Interviewer: Ik begrijp het. Werk je liever alleen of voor een baas?
Clara: Ik werk liever met andere mensen in een team, zonder baas. Ik hou van 
  samenwerken, maar ik doe graag mijn eigen ding.
Interviewer: Interessant zeg. Laatste vraag: vind je vrijheid in je werk belangrijker dan 
  veel geld verdienen?
Clara: Hmmmm, moeilijke vraag zeg! Ik denk dat ik vrijheid belangrijker vind. 
  Natuurlijk heb ik ook geld nodig, maar geld is niet het belangrijkste in 
  het leven.
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3b Welke zinnen kloppen bij Clara?
1. Clara houdt van regelmaat.    waar / niet waar
2. Clara houdt van afwisseling.    waar / niet waar
3. Clara is chaotisch.     waar / niet waar
4. Clara is creatief.      waar / niet waar 
5. Clara wil liever geen baas hebben.   waar / niet waar
6. Clara is snel moe.      waar / niet waar
7. Clara is energiek.      waar / niet waar
8. Clara vindt geld het belangrijkst.   waar / niet waar
9. Clara vindt vrijhedi belangrijk    waar / niet waar

Na afloop van de les
1.  Hoe voel je je na de les? 

                                           

2.  Wat heb je geleerd?

          

4

                                           

Klaar met week 6? 

Plak hier
een sticker


