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Uitgewerkte voorbeelden van leerdoelen 

 

Domein: Werk zoeken  

Uitwerking van het doel: ‘Ik kan een sollicitatiebrief schrijven’ 
 

Onderdeel: Solliciteren  

o Ik kan een cv maken en updaten.  

Bijvoorbeeld op een website om cv’s te maken.  

o Ik kan een sollicitatiebrief schrijven. 

o Ik kan mijn cv en sollicitatiebrief per mail versturen of uploaden op een website. 

o Ik kan een sollicitatieformulier invullen. 

o Ik kan de website van de werkgever lezen.  

Bijvoorbeeld om mij voor te bereiden op het sollicitatiegesprek.  

o Ik kan een afspraak maken voor een sollicitatiegesprek.  

o Ik kan vragen stellen over het sollicitatieproces.  

Bijvoorbeeld vragen hoeveel gesprekken er zullen zijn of vragen of je een opdracht 

moet maken.     

Mogelijke stappen om tot dat doel te komen:   

 Ik kan me voorbereiden op het schrijven van een sollicitatiebrief.   

 Ik weet wat een sollicitatiebrief is.  

 Ik kan opzoeken wat een bedrijf van mij wil weten.  

 Ik weet of ik formeel of informeel moet schrijven.  

 Ik kan keuzes maken in de ervaringen die ik in de brief schrijf.  

 

 Ik een brief opstellen.   

 Ik kan een langere tekst schrijven.  

 Ik kan een tekstverwerkingsprogramma (Word) gebruiken.  

 Ik kan over mijzelf schrijven.  

 Ik kan schrijven wat mijn motivatie is.   

 Ik kan schrijven over mijn werk- en schoolervaring.  

 Ik kan schrijven over mijn sterke kanten als persoon.  

 Ik kan een Word-document opslaan in pdf.  

 

 Misschien: Nieuwe woorden leren, passend bij de baan of bij het solliciteren.  

 Misschien: Het bedrijf bellen om te vragen wat ze van jou willen weten.  

 Misschien: Iemand in je omgeving vragen om de brief te lezen voor het sturen.  

 

Welke doelen van het onderwerp ‘Solliciteren’ hebben met dit doel te maken?  

Ik kan mijn cv en sollicitatiebrief per mail versturen of uploaden op een website. 


