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BEROEPSCOMPETENTIES

VOORNAAM EN ACHTERNAAM

1 	Een opleiding of cursus die past bij mijn persoonlijke omstandigheden/voorkeur is:
Een cursus
Een complete opleiding
Een opleiding van maximaal 1 jaar
Een opleiding van meerdere jaren
4 dagen werken, 1 dag naar school (beroepsbegeleidende leerweg (bbl))
4 dagen naar school, 1 dag werken (beroepsopleidende leerweg (bol))
Een voltijdopleiding of cursus
Een deeltijdopleiding of cursus
Overdag
’s Avonds of in het weekend
Op een school
Thuis via de computer en zelfstudie
Anders, namelijk:

2

De volgende opleiding of cursus voor mijn gewenste beroep past bij mijn

persoonlijke omstandigheden:
Naam opleiding of cursus:
Naam instituut of school:
Duur van de opleiding of cursus:
Overdag of ’s avonds/weekend:

3

Om met deze opleiding te mogen beginnen:
Heb ik geen diploma nodig.

Eigendom van ministerie van SZW

Moet ik het volgende diploma hebben:
Ik heb dit diploma:


ja



nee

Lees verder
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Deze opleiding of cursus kost: �

€ per jaar.

Ik kan geld lenen voor deze opleiding of cursus. Dat kan bij:

Ik kan de opleiding of cursus zelf betalen.
Mijn werkgever wil de opleiding of cursus voor mij betalen.
Anders, namelijk:

5

Ik zorg dat ik genoeg geld heb om van te leven als ik deze opleiding of cursus doe.

Dat doe ik zo:

6

Voor deze opleiding of cursus moet ik dit taalniveau in het Nederlands hebben:
Taalniveau: niet belangrijk
Onder 1F (onder A2)
1F (A2)
2F (B1)
3F (B2)
4F (C1)

Ik heb dit taalniveau:


ja

nee

Ik heb een diploma voor dit taalniveau:

Eigendom van ministerie van SZW



ja

nee

Lees verder
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7 	Als ik werk in mijn gewenste beroep, dan moet ik in het Nederlands kunnen:
Overleggen met andere mensen		

Rapporten schrijven

Instructies begrijpen

			

Met klanten of patiënten spreken

Vergaderen

				
Contact met collega’s

E-mailen

					
Werkbriefjes invullen

Telefoneren

				
Kort verslagje schrijven

Anders, namelijk:

Ik kan dit goed:

ja



nee

8 	Ik moet aan mijn taal werken voor dit gewenste beroep of de opleiding/cursus:
Ja. Ik volg een taaltraject dat bij mij past:

	Ja. Ik werk zelfstandig aan mijn taal voor het beroep of de opleiding/cursus.
		

Ik doe dat zo:

Ja. Ik ga een taaltraject volgen. Ik heb een plan gemaakt:
		

Soort traject:

		

Waar:

		

Wanneer:

Eigendom van ministerie van SZW

	Nee, ik hoef niet aan mijn taal te werken voor dit gewenste beroep of de
		 opleiding/cursus.

Einde Resultaatkaart
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