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Voordat je begint  

1.                                               2.                                              3.                             4.  
 
 
 

-  

-  
Leg een schrift en              Leg je telefoon met de           Begrijp je iets            Vraag het  
 een pen klaar.                    groepsapp naast je.                      niet?                in de  

groepsapp! 
 

 
 
 
 
 

Hoe bekijk je een YouTube filmpje en een website? 
 

Op de volgende bladzijden zie je soms een link naar een YouTube filmpje of een  
website. Je moet dan het linkje aanklikken.  
In de map zie je meerdere links staan, die verwijzen naar een film of een 
website. Zo bekijk je een film of een website. 
 

 
 
 

 
 

  
 
   Hyperlink 

      openen 

 

 

 

Pak je  
muis. 

Ga met de cursor 
(de muis) op de link 
staan. 
 
Dat doe je door met 
je hand de muis te 
bewegen. 

 

Leg je middel- 
vinger op je 
rechter 
muisknop. 
 
Je klikt op de 
link door die 
rechter 
muisknop in 
te drukken. 
 
 
 

 

Je ziet dan de  
tekst staan:  
‘Hyperlink  
openen’.  
 
Daar klik je 
weer op  
door met je 
wijsvinger op  
de linker muis- 
knop te 
klikken. 

   

Je opent nu  
de link. 

Nu kun je het  
filmpje bekijken. 

 

 

 
 

 

 

               In de groepsapp helpen we elkaar. 
             Zo oefen je het schrijven. 
  

 

Is schrijven te moeilijk? 
Maak dan een 
spraakbericht. 
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Solliciteren 
 
 
 

Solliciteren 
 

Je wilt leuk werk vinden. Je gaat zoeken naar vacatures. 
Als je al werkt, wil je misschien een andere functie in je bedrijf krijgen. 
Hoe ga je dat aanpakken? 
 
Ga dit eens proberen met dit stappenplan. 
 
 
Stap 1 

 

 
 

 
Wat is mijn situatie nu? 

 
Stap 2 

 

 
 

 
Wat wil ik bereiken? 

 
Stap 3 

 

 
 

 
Wat levert het mij op? 

Stap 4  

 
 

 
Wat houdt mij tegen? 

 
Stap 5 

 

 
 

 
Wat heb ik nodig? 
Wat kan ik zelf? 

 
Stap 6 

 

 
 

 
Wat is mijn plan? 

 
Stap 7 

 

 
 

 
Wanneer begin ik? 

 
Stap 8 

 

 

 
Wat is mijn eerste stap? 

 

S T A RT 

https://pixabay.com/nl/de-hand-vinger-ok-toestemming-ja-710666/
https://pixabay.com/nl/image-doel-pijl-succes-centrum-790205/
https://pixabay.com/nl/cirkel-over-ringen-kleurrijke-209415/
https://pixabay.com/nl/hek-gebroken-piket-brown-161101/
https://pixabay.com/nl/uw-winkelwagen-winkelwagentje-150183/
https://pixabay.com/nl/idee-plan-concept-succes-strategie-752031/
https://pixabay.com/nl/gaan-thema-actie-registreer-27254/
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Een vacature  
 
Hoe lees je een vacature. Waar let je op? wat vind jij belangrijk? 

 

Lees deze vacature  
 
Functie: medewerker bediening restaurant Het IJ  
Amsterdam,  
 
Algemene informatie: 
Het restaurant ligt in het centrum van Rotterdam. Binnen is er plaats voor 75 
gasten en op het terras nog eens voor 50 gasten. 
De werktijden liggen tussen 07.30 uur en 20.00 uur. 
 
Project: 
Restaurant 
 
Taak/werkzaamheden werknemer: 
- Tafel dekken 
- Eten serveren 
- Aandacht geven aan de gasten,  
  “er zijn” 
- Drankje inschenken 
- Gezelligheid  
- Tafels afruimen 
 
Werktijden: 
- Tussen 07.30-23.00 uur 
- Momenteel vacature voor 24 uur   
   op wisselende tijden 
 
 
Functie eisen: 
- Enthousiasme  
- Verantwoordelijkheidsgevoel 
- graag willen werken met ouderen 
- Goed communiceren 
- Verzorgd uiterlijk 

Voorwaarden 
-  Een prettige werkomgeving 
-  Reiskostenvergoeding op  
   basis van OV 
-  Kerstpakket 
-  Twee keer per jaar een 
    personeelsuitje  
-  Eventueel een warme  
    Maaltijd 
-  Bedrijfskleding 
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Leuke vacature 
 
Deze vacature vind je leuk. Je wilt graag dat werk doen.  Je stuurt jouw 
gegevens naar het bedrijf ( = je reageert op de vacature). 
 
Lees de vacature opnieuw en schrijf op de lijntjes.  
Schrijf in hele zinnen in de brief: 

• wie je bent 

• hoe oud je bent 

• of je kinderen hebt 

• wat je leuk vindt aan de vacature 

• wat je al kan 

• waar je goed in bent 
 
 
Vergeet niet in de brief te zetten voor wie de brief is. 
Vergeet niet aan het eind van de brief te zetten van wie de brief is 
 

Functie:________________________________________________ 

Naam: _________________________________________________ 

Adres:_________________________________________________ 

Postcode:_______________________________________________ 

Woonplaats:_____________________________________________ 

Email:__________________________________________________ 

Telefoon:_______________________________________________ 

Leeftijd:_______________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
Kijk ook naar dit filmpje over solliciteren op YouTube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3tUPwKJEKrk  

Praat en schrijf in je appgroep hoe jouw brief er 
uit ziet.  

https://www.youtube.com/watch?v=3tUPwKJEKrk
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Het sollicitatiegesprek: Hoe gaat dat? 
 

Bij het sollicitatiegesprek is er de volgende opbouw. Het gesprek gaat dus zoals je hieronder 
leest. Bereid je goed voor op een gesprek. Dat kun je doen door deze 4 stappen goed te 
lezen. 
 

1. Opening bij het binnen komen 
 

Vraag of opmerking Antwoord 

Kon je het makkelijk vinden?  

wil je wat drinken?  

Neem plaats  
 

2. Standaard vragen 
 

Vraag  Antwoord 

Kun je iets over jezelf vertellen?   

Waar ben je goed in?  

Wat zijn je goede eigenschappen?  

Wat heb je gedaan en geleerd?  

Wat zijn je mindere of slechte 
eigenschappen? 

 

Wat zoek je voor werk?  
 

3. Als je het niet hebt begrepen 
 

Vraag  Antwoord 

Kunt u iets rustiger praten? Ja natuurlijk. 

Kunt u het anders uitleggen? Ik zal het op deze manier uitleggen. 

Kunt u het herhalen / nog een keer zeggen? (herhalen) 

Ik heb dat niet begrepen. Wat heeft u precies niet begrepen? 

Ik kan u niet helemaal volgen. Wat heeft u niet gevolgd? 

De woorden zijn moeilijk voor mij. Ok, ik zal het anders benoemen / zeggen. 

De inhoud snap ik niet. Ok, wat heeft u precies niet begrepen? 
 

4. Einde van het gesprek 
 

Meneer of mevrouw 
zegt: 

Bedankt voor het gesprek 

Meneer of mevrouw 
geeft : 

Een hand 

Meneer of mevrouw 
zegt: 

U hoort nog van mij. 
(JIJ) Oké, wanneer kan ik iets van u horen? 

  

  

 

Overige opmerkingen 
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Solliciteren 
 

Hoe ga je solliciteren? 
 

Zoek uit wat je aantrekt als je gaat solliciteren  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Waarom is dat belangrijk? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Hoe ga je solliciteren? 
      
 
 

 
 

ik ga solliciteren ik ga solliciteren 

OK OK OK OK 
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Waarom X ? 
Waarom OK ? 
Bespreek dit in je appgroep. 
 
Wat doe jij aan naar een 
sollicitatiegesprek? 
Waarom? 

 

X 

X 

X X X 


