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PRAKTIJKOPDRACHT: WELK VRIJWILLIGERSWERK PAST BIJ MIJ? 

Praat samen over vrijwilligerswerk. 
Waar wilt u vrijwilligerswerk doen? Met wie? Wat voor soort vrijwilligerswerk? 
Ga daarna naar een vrijwilligerscentrale of zoek op internet. 

Waar wil ik vrijwilligerswerk doen? Lijkt me leuk Wil ik niet 

in mijn eigen buurt / wijk   

ín een buurthuis of wijkcentrum     

in een bibliotheek   

bij een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf   

op een school   

in een zwembad   

bij een sportclub of sportschool   

in een kleine winkel   

in een restaurant of café   

op een kantoor   

in parken, plantsoenen of op straat   

in de bouw   

in de tuinbouw of op een boerderij   

 

Met wie en/of wat wil ik werken?   

met buurtbewoners   

met volwassenen   

met vrouwen   

met kinderen   

met jongeren   

met ouderen   

met gehandicapten   

met dieren   

met planten    

met materialen of producten   

met gereedschappen, apparaten en/of machines   

met een auto of ander voertuig   

met eten / voedingsmiddelen   

   



 

Praktijkopdrachten – Vrijwilligerswerk en werkcultuur     2 

 

Wat wil ik doen?   

Verzorgen / koffie rondbrengen    

Klanten ontvangen en helpen   

Bijles geven    

Koken / bakken / eten bereiden   

Mensen wegbrengen en ophalen / begeleiden   

Apparaten repareren   

Mensen helpen met computerproblemen   

Dingen maken (knutselen, klussen, repareren)   

 
 

  

 
 
Gedaan op datum: _______________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: BESCHRIJF DE PLAATS WAAR U VRIJWILLIGERSWERK DOET 

Wat is de naam van de instelling? 
 

 

Wat voor instelling is het? 
 
 

 

Hoeveel mensen werken er? 
Hoeveel afdelingen zijn er? 
 

 

Hoeveel mensen komen er (bewoners, leden, 
bezoekers, buurtbewoners etc) 
 

 
 
 
 

Hoeveel vrijwilligers zijn er? Wat doen de 
vrijwilligers? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Gedaan op datum: __________________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: WAT IS DE TAAL VAN HET VRIJWILLIGERSWERK 

 

Maak foto’s op het werk. 
Vraag aan mensen hoe dingen heten. 
Vraag aan mensen wat ze doen. 
Schrijf de woorden op. 
Schrijf de woorden bij de foto’s. 
 
Handige vragen om meer taal te leren 
 
Mag ik iets vragen? 
Wat is dit?    Dat is een …. . 
Wat is dat?    Dat is een …… . 
Hoe noem je dat?   Dat is …… 
Hoe heten deze dingen?  Dat zijn …….. 
Wat ben je aan het doen?  Ik ben de (vloer aan het schoonmaken) 
Wat doe je nu?   Ik …. 
 
Kun je dat nog een keer zeggen? 
Kun je dat woord opschrijven? 
Hoe spel je dat woord? 
 
Wat bedoel je?  
Kun je wat langzamer spreken? 
Kun je dat nog een keer zeggen? 

 

 
Gedaan op datum: _______________ 
 

Gedaan op datum: _______________ 
 

Gedaan op datum: _______________ 
 

Gedaan op datum: _______________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: WAT IS DE WERKCULTUUR? 

Werktijden 
Hoe laat begint men op het werk?  
Begint iedereen op dezelfde tijd?  
Waarom wel of niet? 

 

Pauze 
Hoe laat is er lunchpauze of koffiepauze? 
Drinken mensen samen koffie?  
Eten mensen samen? 

 

Hoe praten mensen met collega’s, 
leidinggevenden en andere mensen? 
Zegt de baas: Jij moet …..doen. 
Of zegt de baas: Hoe zullen we dit doen? 
 
Zegt de medewerker: Ja, ik zal het doen. 
Of zegt de medewerker: Ik vind dat geen goed 
idee. Ik denk dat het op een andere manier moet. 
 

 

Hoe maken mensen afspraken met elkaar op het 
werk?  
 
Hoe werken de mensen samen? 
 
 

 

Waarover praten de collega’s? 
 

 Over het werk 
 Over het nieuws, de krant en politiek 
 Over films en internet 
 Over voetbal en sport 
 Over het weekend 
 Over familie 
 Over persoonlijke dingen 
 Anders, namelijk … 
 
 

Hoe heeft u deze informatie gevonden?  Door te kijken 
 Door te luisteren 
 Door vragen te stellen 
 Anders, namelijk ….. 

 
 
 

Gedaan op datum: _______________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: INTERVIEW IEMAND  VAN HET PERSONEEL 

 
Oefen de vragen eerst met uw vrijwilliger. 
 
Mag ik u wat vragen?  
Ik wil graag een paar vragen stellen over het werk. 
Kan het nu, of zullen we een afspraak maken? 

 

Hoe lang werkt u hier al?  

Waar werkte u hiervoor?  

Welke opleiding hebt u gedaan?  

Werkt u voltijd of deeltijd?  

Wat doet u de hele dag? Wat zijn uw taken?  

Wat vindt u leuk in het werk?  

Wat vindt u niet leuk in het werk?  

Wanneer is iemand een goede collega? Wanneer 
past een collega goed in het team? 

 

 
 
 
Gedaan op datum: _______________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: INTERVIEW EEN BEZOEKER 

 
Oefen de vragen eerst met uw vrijwilliger. 

Mag ik u wat vragen?  

Voor wie of wat komt u?   

Wat komt u hier doen?  

Woont u hier ver vandaan?  

Bent u tevreden over deze instelling? (dit 
buurthuis, verzorgingshuis, sportclub, 
kinderboerderij etc) 

 

Wat vindt u belangrijk voor een goede 
medewerker of vrijwilliger? Wat moet hij kunnen? 

 

 

 
 
Gedaan op datum: _______________ 
 
Gedaan op datum: _______________ 
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PRAKTIJKOPDRACHTEN NA HET VRIJWILLIGERSWERK OF ACTIVITEIT 

Kijk terug op uw vrijwilligerswerk of activiteit 
Ik vind dit (vrijwilligerswerk) leuk. Ja – nee – een beetje 

Ik kan dit (vrijwilligerswerk) goed. Ja – nee – een beetje 

Ik heb veel geleerd over de werkcultuur. 
Ik weet wat Nederlanders belangrijk vinden op 
het werk. 
 

Ja – nee – een beetje 

Ik heb veel taal geleerd. Ja – nee – een beetje 

Ik heb veel over mezelf geleerd. Ja – nee – een beetje 

 
Mijn sociale vaardigheden in de Nederlandse werkcultuur 

Ik durf iets in de groep te vertellen. Ja – nee – een beetje 

Ik durf om hulp te vragen. Ja – nee – een beetje 

Ik durf het te zeggen als iemand onaardig doet. Ja – nee – een beetje 

Ik kan ‘sorry’ zeggen. Ja – nee – een beetje 

Ik kan iets aardigs zeggen. Ja – nee – een beetje 

Ik kan omgaan met kritiek. Ja – nee – een beetje 

Ik kan ‘nee’ zeggen als ik iets niet wil. Ja – nee – een beetje 

Ik kan doorzetten als het moeilijk wordt. Ja – nee – een beetje 

Ik kan me aan afspraken houden. Ja – nee – een beetje 

Anders, namelijk ….  

 
Gedaan op datum: _______________ 
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