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DOE-TIPS ONA VOOR VRIJWILLIGERS – EEN REALISTISCH BEROEPSBEELD 

Het beroepsbeeld is het idee dat iemand heeft van bijvoorbeeld de taken, werkomstandigheden of 

werkcultuur in een beroep.  

 

De invulling van beroepen is namelijk in ieder land anders. Een voorbeeld is het beroep van 

apotheker. In Frankrijk mag een apotheker zelf diagnoses stellen en medicijnen voorschrijven. In 

Nederland is er altijd een recept van de huisarts nodig. De Nederlandse apotheker hoeft de juiste 

medicijnen alleen nog maar te pakken en de klant te adviseren over het gebruik. Zelfs binnen 

Europa kan een beroep dus verschillende invullingen hebben.    

 

Als inburgeraars in Nederland een beroep kiezen op basis van het beroepsbeeld dat zij hebben uit 

het land van herkomst, is het mogelijk dat de baan of studie niet aansluit bij hun wensen of 

verwachtingen. Het is daarom belangrijk dat inburgeraars een goed beeld krijgen van het beroep 

dat ze willen uitvoeren. Hoe duidelijker en reëler dit beeld is, hoe groter de kans dat het werk bij 

de inburgeraar past.  

 

In deze Doe-tips leest u hoe u inburgeraars hierbij kunt begeleiden. Sommige activiteiten kunt u 

als tafelgesprek doen. Daarnaast zijn er praktijkopdrachten die de inburgeraar (eventueel samen 

met u) kan uitvoeren. 

 

 

Differentiatie in beroepen 

De inrichting van een beroep is in Nederland vaak anders dan in het buitenland. Een belangrijk 

verschil om rekening mee te houden, is de differentiatie binnen beroepen. 

In Nederland is er veel variatie binnen beroepen. Zo kan een elektricien zich specialiseren in de 

meet- en regeltechniek, installatietechniek, industriële toepassing of elektronica voor scheepvaart. 

Dat is een groot verschil met Somalië, waar maar een type elektricien bestaat.  

Ook het beroep computerprogrammeur is een goed voorbeeld. Hieronder vallen in Nederland 

bijvoorbeeld een systeemprogrammeur, internetprogrammeur en applicatieprogrammeur. De 

kans is groot dat een inburgeraar hier niet van op de hoogte is. Om een goed beroepsbeeld te 

kunnen vormen, is het dus belangrijk dat een inburgeraar dergelijke verschillen opmerkt en 

nadenkt over de richting die hij/zij zelf op wil gaan.  
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TAFELGESPREK : VERHALEN VAN INBURGERAARS 

Praat samen over het verhaal van Mina hieronder. Bespreek welk beroep zij heeft en welke taken 

daarbij horen. Praat daarna over het wensberoep van de inburgeraar. Hoe ziet een werkdag eruit 

voor iemand met dat beroep? 

‘Ik geniet van het contact met mijn klanten’ 

Mina komt uit Iran. Nu heeft ze een eigen zaak in Nederland. 'Mijn man was in Iran kleermaker 

geweest en wilde in Nederland weer een zaak openen. Ik kon beter leren dus deed ik de opleiding. 

Toen hij in 1998 zijn kledingreparatie begon, 

hielp ik de klanten en schreef ik bonnen, 

maar natuurlijk keek ik ook naar wat hij 

deed.' 

Twee jaar geleden ben ik mijn eigen zaak 

begonnen. Ik dacht altijd dat kleding 

repareren niets voor mij zou zijn, maar je 

kunt niet alles hebben in het leven, je moet 

flexibel zijn. Nu vind ik kledingreparatie best 

leuk, maar ik geniet vooral van het contact 

met de klanten.' 

'Mijn man en ik zijn nu eigenlijk elkaars concurrent, maar de winkels zijn wel verschillend. Ik wil 

het in mijn winkel gezellig maken. Soms komt er iemand even binnen om te kletsen, of ze zwaaien 

als ze langslopen. Iedere ochtend ga ik om 8.15 uur eerst naar de zaak van mijn man. Tot 10.00 uur 

ruim ik op, poets ik en repareer wat kleine dingen voor hem. Dan ga ik naar mijn eigen zaak. Een 

rits inzetten, een rok wijder maken of innemen: ik doe de meeste dingen zelf. Dingen die 

moeilijker zijn, maakt mijn man af. Mijn jongste dochter komt ons in de weekenden af en toe 

helpen. Ze studeert Mode en Design, dus dat komt mooi uit!' 

Gebaseerd op: www.vluchtelingenwerk.nl  
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ACTIVITEIT: BEROEPSBEELD 

Sommige inburgeraars hebben in het land van herkomst al een opleiding gedaan of een beroep 

uitgeoefend. Zij willen dit werk in Nederland vaak weer oppakken. Voor deze groep inburgeraars is 

het extra belangrijk om te bekijken of hun oude beroep vergelijkbaar is met het beroep in 

Nederland.  

 

Praat samen met de inburgeraar over het beroep dat hij heeft gehad. Het helpt als u afbeeldingen 

meeneemt van het wensberoep van de inburgeraar. Ook kunt u de volgende vragen bij het 

gesprek gebruiken. Laat de inburgeraar vooral veel vertellen over de eigen ervaringen.   

 

• Waar werkte je? Hoe zag het bedrijf eruit? 

• Wat waren jouw taken? Wat vond je daarvan? 

• Hoe zag je eruit als je werkte? Moest je bepaalde kleding aan? 

• Met wie werkte je samen? Hoe waren jouw collega’s? 

• Had je een baas? Hoe gingen jullie met elkaar om? 

• Wat vond je het leukst aan jouw werk? En wat was minder leuk? 

 

Ga daarna samen naar de website http://www.mijnzzp.nl en klik op het tabblad ‘beroepen’. Zoek 

naar het wensberoep van de inburgeraar en bekijk het filmpje een paar keer. Praat samen over de 

verschillen tussen het filmpje en wat de inburgeraar verteld heeft over het werk in het land van 

herkomst. Als de inburgeraar een wensberoep in de techniek heeft, kunt u ook de foto’s op 

bekijken op de website https://www.techniekbeeldbank.nu/home.  
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ACTIVITEIT: TAKEN WENSBEROEP 

Bij iedere baan horen bepaalde taken. Deze taken zijn niet in ieder land hetzelfde. Zo zal een 

fietsenmaker in Nederland ook elektrische fietsen moeten kunnen repareren. In Ghana is dat 

misschien niet het geval.  

 

   

fietsenmaker in Ghana   fietsenmaker in Nederland 

Ga samen naar de website http://www.internettv.roc.nl en klik op het tabblad ‘ beroep in beeld’. 

Zoek naar het wensberoep van de inburgeraar en bekijk het filmpje een paar keer. Bespreek 

daarna samen of er taken genoemd die bij het beroep horen. Welke taken zijn dit?  

Deze taken worden genoemd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreek de taken samen. Denk aan de volgende vragen: 

• Welke taken zijn hetzelfde in het land van herkomst? En welke zijn anders? 

• Wat vind je van de taken? Wat lijkt jou leuk en wat lijkt jou minder leuk? 

• Kun je deze taken uitvoeren? Wat kan je al en wat moet je nog leren? 
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ACTIVITEIT: BEROEPSEISEN 

De meeste werkgevers stellen eisen aan hun werknemers. Deze eisen zijn beroepsspecifiek. Zo 

moet een buschauffeur een rijbewijs hebben, een tolk tenminste twee talen beheersen en een 

brandweerman sportief zijn. Deze eisen staan vaak in vacatures genoemd.  

Zoek samen met de inburgeraar naar vacatures voor het wensberoep. Op de volgende websites 

kunt u vacatures vinden: 

• www.indeed.nl 

• www.jobbird.nl 

• www.werk.nl 

• www.monsterboard.nl 

• www.nationalevacaturebank.nl 

Bekijk de vacatures samen. Welke eisen worden genoemd? Zou de inburgeraar al kunnen 

solliciteren of moeten er bijvoorbeeld eerst diploma’s gehaald worden?  Vul samen het schema in 

en praat hierover. 

Op welke website heb je gezocht?  

 

Welke eisen worden genoemd?  

 

Voldoe je aan deze eisen?  

 

Past dit beroep bij je?  

 

Waarom wel of waarom niet?  
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TAFELGESPREK: PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN 

Een baan moet passen bij de persoonlijke omstandigheden van een inburgeraar. Zo zal het werk 

misschien gecombineerd moeten worden met de zorg voor kinderen, ouders of andere 

familieleden en moet het aansluiten bij de gezondheid en leeftijd van een inburgeraar.   

Lees samen de tekstjes. Bespreek welke persoonlijke omstandigheden het voor deze mensen lastig 

maken om het wensberoep uit te voeren. Praat daarna over de persoonlijke omstandigheden van 

de inburgeraar. Staan deze het wensberoep in de weg? Kunnen jullie hier een oplossing voor 

bedenken?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In Iran werkte ik als 

chirurg. Hier moet ik een 

opleiding doen om als arts 

te kunnen werken. Dat is 

lastig, want ik ben al 63 

jaar oud.  

Ik zoek een baan als 

kapster. Ik kan maar drie 

dagen per week werken, 

want ik moet ook zorgen 

voor mijn kinderen. 

Mijn wensberoep is 

stratenmaker. Omdat ik 

last van mijn rug heb, kan 

ik dit niet meer doen. Ik 

moet nu wat anders 

verzinnen.   

Vroeger was ik advocaat. 

Het liefst wil ik in Nederland 

hetzelfde beroep. Dat zal 

niet lukken, want ik wil echt 

geen opleiding meer volgen. 

Ik ben op zoek naar een 

baan in de haven. Als dat 

lukt, moet ik van 

Amersfoort naar Rotterdam 

verhuizen.  

In Syrië heb ik veel 

meegemaakt. Daardoor 

heb ik psychische 

problemen en kan ik maar 

een paar uur per dag 

werken. 
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ACTIVITEIT: DAGELIJKSE BEZIGHEDEN 

Praat samen over de vaste bezigheden van de inburgeraar. Wanneer heeft de inburgeraar zorg 

voor kinderen? Wanneer heeft de inburgeraar (taal)les? Is de inburgeraar lid van een vereniging? 

Werkt de inburgeraar misschien al?  

Vul de belangrijkste bezigheden in het schema in. Bespreek samen: wat doet de inburgeraar 

allemaal in het dagelijks leven? Op welke momenten heeft de inburgeraar nog ruimte in zijn 

agenda? Welke activiteiten zou de inburgeraar dan willen ondernemen?  

 ochtend 

 

middag avond 

maandag 

 

   

dinsdag 

 

   

woensdag 

 

   

donderdag 

 

   

vrijdag 

 

   

zaterdag 

 

   

zondag 
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ACTIVITEIT: BEROEPSWENSEN  

Praat samen over de wensen van de inburgeraar. Hoeveel uur wil de inburgeraar werken? Is de 

inburgeraar alleen op kantoortijden beschikbaar? Vindt de inburgeraar het vervelend om te reizen 

voor werk? Vul samen de tabel in. Weet de inburgeraar het nog niet? Bespreek dit dan.  

 

  
Ik wil 5 dagen per week werken.  

 

  

Ik vind het prima om ’s avonds te werken. 

 

  

Ik vind het prima om in het weekend werken.   

 

  

Ik kan op alle dagen van de week werken. 

 

  

Ik wil dicht bij huis werken. 

 

  

Ik vind het niet erg om voor mijn werk te reizen. 

 

  

Ik wil graag samen met anderen werken. 

 

  

Ik wil graag alleen/zelfstandig werken. 

 

  

Ik wil elke dag op dezelfde plek werken. 

 

  

Ik wil graag buiten werken. 

 

  

Ik wil graag op een kantoor werken. 
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PRAKTIJKOPDRACHT: INTERVIEW IEMAND DIE UW BEROEP HEEFT  

Om het beroepsbeeld helder te krijgen, is het belangrijk dat de inburgeraar in gesprek raakt met 

mensen die dit beroep uitoefenen. U kunt de inburgeraar daar goed bij helpen. Bekijk samen wie u 

zou kunnen benaderen. Kent u iemand met het wensberoep van de inburgeraar? Kent de 

inburgeraar zelf iemand? Of is er een bedrijf in de buurt waar jullie kunnen binnenlopen? 

 

Help de inburgeraar bij de voorbereidingen voor het gesprek. Bedenk samen welke vragen de 

inburgeraar kan stellen en oefenen deze. Hieronder staan een paar voorbeelden.  

 

• Hoe lang werkt u hier al? 

• Welke taken heeft u allemaal? 

• Werkt u elke dag op dezelfde tijden? 

• Moet u veel reizen voor uw werk? 

• Werkt u alleen of met collega’s? 

• Wat vindt u leuk aan uw werk? Wat vindt u niet leuk aan uw werk? 

 

Met wie heb je gesproken?  __________________________ 

 

Wat is zijn/haar beroep? __________________________ 

 

Waar werkt deze persoon? __________________________ 

 

 

Vragen 

 

antwoorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Doe-tips Een realistisch beroepsbeeld  10 

PRAKTIJKOPDRACHT: BEDRIJFSBEZOEK  

Om echt een goed beeld te krijgen van een beroep, moet de inburgeraar het beroep in het echt 

zien.  

U kunt hiervoor met de inburgeraar naar een bedrijf of instelling gaan om te zien hoe het er in de 

praktijk aan toe gaat. Dit kan door samen op bedrijfsbezoek te gaan.  

Bedenk samen of er een organisatie in de buurt is, waar jullie een kijkje kunnen nemen. Misschien 

kent u iemand met het beroep, of iemand die in zo’n bedrijf of instelling werkt. U kunt de 

inburgeraar dan aan deze persoon introduceren.  

Wil de inburgeraar in de zorg werken, ga dan bijvoorbeeld langs bij een bejaardentehuis. En wil de 

inburgeraar in de horeca werken, drink dan eens een kop koffie in een restaurant.  Het zou 

natuurlijk het mooist zijn als de inburgeraar een paar uurtjes mee kan lopen, maar dat zal niet 

altijd mogelijk zijn. 

 

Let tijdens het bedrijfsbezoek goed op hoe het eraan toe gaat. Wat valt op? Wat vindt de 

inburgeraar leuk en wat niet? Bespreek samen onderstaande vragen.  

 

• Welke taken voeren de medewerkers uit?  

• Hoe zijn de medewerkers gekleed?  

• Hoe ziet het gebouw eruit? 

• Hoe praten de medewerkers tegen elkaar?  

• Hoe praten de medewerkers met klanten, patiënten of andere mensen in het bedrijf? 


