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Doelstelling 

Toenemend inzicht  

 over hoe je als anderstalige best werk zoekt. 

 over verschillende beroepen (over de hele wereld) en wat die inhouden. 

 over hoe moeilijk het is om werk te vinden als anderstalige. 
 

Materiaal 

 Geluidsfragment en geluidsinstallatie om het in groep te beluisteren. 

 De tekst van het geluidsfragment op evenveel exemplaren als er deelnemers zijn. 

 De kaartjes met vragen, evenveel als je groepjes vormt. 

 Rode en groene kaartjes, evenveel als er deelnemers zijn. 
 

Voorbereiding 

Zet het geluidsfragment klaar om te beluisteren. 

Op elke tafel liggen de bladen met de eerste reeks vragen: Werk nu – werk vroeger. 

De vragen ‘Welk werk wil ik?’ en ‘Solliciteren’ heb je bij de hand. 

 

Methode 

 

> Verwelkoming in grote groep 

Na de verwelkoming kondig je aan dat de conversatie gaat over werk en werk vinden. Iets wat voor anderstaligen, 

nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond vaak moeilijk is. 

 

Iedereen krijgt een rood en groen kaartje. 

“Akkoord met de stelling is groen, niet akkoord is rood. Je bent verplicht om te kiezen.” 

 Om te werken hier bij ons, moet je goed Nederlands spreken. 

 Iemand met een diploma mag meer verdienen dan iemand zonder diploma. 

 Een huisvrouw moet ook een loon krijgen. 

Elk kiest zijn kaartje. Waarom kies je akkoord? Waarom kies je niet akkoord? 

 

We sprokkelen ideeën en argumenten pro en contra. 

 

In de grote groep luisteren we samen naar het geluidsfragment. De uitgeschreven tekst wordt uitgedeeld ter 

ondersteuning.  

 

We peilen naar de eerste reacties met de volgende vragen: 

- Sommige mensen vertelden over het diploma dat ze hebben. Welke diploma’s heb je gehoord? 

- Sommige mensen vertelden over het werk dat ze nu doen. Welk werk heb je gehoord? 
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> In kleine groepjes 

Ideaal zijn groepen van 2 Nederlandstaligen en 3 anderstaligen. Elke tafel beschikt over een blad ‘Werk nu – werk 

vroeger’. Deelnemers bespreken de vragen. 

 

Wanneer een groep klaar is met de vragen ‘Werk nu – werk vroeger’, krijgen ze een nieuw blad met vragen over 

‘welk werk wil ik?’. Deelnemers bespreken de vragen. 

 

Wanneer een groep klaar is met de vragen ‘welk werk wil ik’, krijgen ze een nieuw blad met vragen over 

‘solliciteren’. Deelnemers bespreken de vragen en vullen het blad in. 

> Afronding 

We overlopen waar je moet aan denken als je gaat solliciteren. De begeleider noteert de antwoorden in 

steekwoorden op een flap. 

Tenslotte kan je de reportage nog eens laten horen. 


