
WERKEN EN STUDEREN 
Informatie over onderwijs, werk & 

vrijwilligerswerk 
 

 
  



	 	
	2	

 
 
 
Beste lezer, 
 
U bent nog niet zo lang in Nederland. Als onderdeel van uw 
inburgering heeft u deelgenomen aan de bijeenkomst ‘Welkom in 
Oosterhout’ in de bibliotheek. Deze bijeenkomst behoort bij de 
participatieverklaring, die u na de bijeenkomst gaat ondertekenen. Dit 
boekje hoort bij de tweede bijeenkomst. 
 
In de tweede bijeenkomst stonden onderwijs en werk in Nederland 
centraal. U leerde er over leerplicht, kinderopvang  en verschillende 
opleidingsmogelijkheden, werkgevers en vrijwilligersinstanties in 
Nederland. Ook stonden we stil bij werken en leren in Oosterhout. 
 
Misschien wilt u nog meer ontdekken en leren over onderwijs en werk 
in Nederland. Daar zijn allerlei materialen voor. In dit advies hebben 
we er een aantal op een rijtje gezet. We hebben een aantal boeken 
verzameld, maar ook links naar nuttige websites over opleidingen, 
banen en vrijwilligerswerk in Nederland en Oosterhout. 
 
In sommige boeken staan misschien woorden die u nog niet kent. Dat 
is niet erg, u kunt ze altijd opzoeken of vragen aan iemand die u helpt 
om de taal te leren. In veel boeken staan ook plaatjes, die u helpen 
om te begrijpen wat er staat. En als u vragen heeft kunt u altijd terecht 
bij de bibliotheek. 
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LEREN IN NEDERLAND 
 
Mijn kind gaat naar school! 
 

Met als gegeven dat er veel verandert als je als ouder een school 
voor je kind moet kiezen, wordt in dit boek aandacht besteed 
aan veel uiteenlopende zaken waarmee je te maken kunt 
krijgen: ontwikkeling van de kleuter, opvang, vriendschappen, 
contacten met school, maar ook verjaardagspartijtjes. De korte 
stukjes met prettig en toegankelijk geschreven informatie 
worden ondersteund door ervaringsverhaaltjes van ouders of 
verwijzingen naar professionele sites (bijvoorbeeld over Cito-
toetsen). Doelgroep is de zoekende ouder van een nog niet 
leerplichtig kind. 
Geschreven door Anne-Marie de Ruiter. 

	
Leer leren 
	

In dit fleurig uitgevoerde en prettig lezende boek wordt in 
overzichtelijke stappen aangegeven hoe leerlingen in het 
voortgezet onderwijs slimmer kunnen leren. Na een uiteenzetting 
hoe het brein werkt, wordt de leerladder besproken: leerstof 
komt binnen, moet begrepen worden, onthouden en vervolgens 
toegepast worden. Ook is er aandacht voor plannen, 
mindmappen en effectief lezen 
Geschreven door John Cliteur. 
	
	
 

Studeren doe je zo! 
 
Ga je na de middelbare school studeren aan een 
beroepsopleiding of de universiteit? Adviezen over je 
studiekeuze en de manier waarop je het beste kunt studeren 
vind je in dit boek. Met tekeningen in zwart-wit met rood of 
roze. Vanaf ca. 16 jaar.   
Geschreven door Harm Hoeksema. 
 
 
 

 
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken 
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Een selectie aan columns en korte verhalen over het hedendaagse 
onderwijs. De auteur schetst vanuit eigen ervaringen in korte 
teksten een beeld van de perikelen in en rondom het onderwijs en 
blikt vooruit op de toekomst. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
onder andere de toetscultuur, de manier van beoordelen, de 
pestproblematiek, de prestatiedruk en sociale media.   
Geschreven door Pascal Cuijpers. 
 
 
 
 

 
Succesvol leren! 
 

Leren is leuk! Door nieuwe dingen te leren weet je meer. Je kunt 
meer. Je snapt zaken beter. Door nieuwe dingen te leren kun je 
hogerop komen binnen je werk. Je kunt nieuwe informatie en 
nieuwe vaardigheden gebruiken om leuke klussen binnen te 
hengelen. En door nieuwe dingen te leren blijf je groeien. Dit boek 
staat vol met tips en trucs voor volwassenen die een cursus of 
opleiding (willen) volgen: kan ik het? Wil ik het? Doe ik het?  
Geschreven door Mirjam Pol. 
 
 
 
 

 
 
Succesvol studeren voor dummies 
 

Uiterst omvangrijke verhandeling over allerlei zaken die met het 
academische leven te maken hebben. Centraal punt: de 
studievaardigheden. Opgedeeld in zes hoofdstukken: de basis van 
studievaardigheden, een actieve student worden, bewijs 
verzamelen, op papier zetten en tentamens overleven. De gids is 
onderdeel van een grote reeks populairwetenschappelijke 
verhandelingen over heel uiteenlopende onderwerpen. In een 
toegankelijke stijl geschreven met tal van praktische aanwijzingen, 
die van nut en belangrijk zijn voor studenten aan hogescholen en 

universiteiten. 
Geschreven door  Doreen du Boulay 
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TAALVAARDIGHEID 
 
 
Van Dale beeldwoordenboek Nederlands / Arabisch 
	

In dit woordenboek wordt door het gebruik van beelden de 
uitbreiding van de woordenschat ondersteund. Daardoor is 
het woordenboek een handig hulpmiddel in de 
communicatie tussen Nederlands- en Arabisch sprekenden. 
Het woordenboek bestaat uit 13 thematische hoofdstukken, 
zoals Eten en Drinken, Mensen en Onderweg. De bij de 
illustraties behorende begrippen worden afgewisseld met 
paginagrote illustraties waar meerdere begrippen bij horen, 
zoals een doorsnede van het menselijk lichaam.  
	
	
	

Mijn eerste 1000 woorden	
	

 
Rondom de drie overkoepelende thema’s mijn dag, 
activiteiten en de wereld rondom komen allerlei woorden 
aan bod. Kijkwoordenboek met kleine kleurenillustraties van 
allerlei figuren, voorwerpen en activiteiten. Voor het 
vergroten van de woordenschat. Vanaf ca. 4 jaar. 
Geschreven door Caroline Modeste 
 
 
 
 

Contact: Nederlands voor anderstaligen	
 
Een afwisselende lesmethode NT2, het eerste deel van een serie van 
drie. Het doelniveau van deel een is A2. De hoofdstukken zijn 
ingedeeld in thema's als Waar kom je vandaan, Hoe zie je eruit, Heb 
jij het al gehoord. Elk hoofdstuk bestaat uit drie delen waarin het 
thema uitvoerig en aan de hand van verschillende oefeningen wordt 
aangeboden. De methode is voornamelijk gericht op communicatie 
en het praktische gebruik van de taal. 
Geschreven door Femke de Groot 
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Nederlands nu!	
 

Een zelfstudiemethode voor beginners. Het gebruik van dit 
werkboek wordt in het Nederlands en Engels uitgelegd. De 
opbouw van elk hoofdstuk is gelijk: Luisteren en Spreken, 
Grammatica, Lezen en Schrijven, Woordenlijsten en een 
Test. De onderwerpen zijn alledaags en voor iedereen 
herkenbaar. Er is een duidelijke opbouw waar te nemen 
tussen les 1 en les 12: van eenvoudige korte hoofdzinnen 
naar langere teksten met hoofd- en bijzinnen.  
Geschreven door Fros van der Maden. 
 
 
 
 

Website 
 

Op internet zijn veel websites te vinden die helpen bij het 
leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld de website  
www.oefenen.nl/nederlands/leren 
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WERKEN IN NEDERLAND 
	
	
Zo vind je een baan!	
 

De derde druk van een boek boordevol tips om kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. De informatie is overzichtelijk en 
toegankelijk en geschreven vanuit een uiterst praktische 
invalshoek. Het boek sluit aan bij de actualiteit op het terrein 
van zoekkanalen en mogelijkheden om je te positioneren. De 
auteurs zijn verbonden aan de Intelligence Group, een 
adviesorganisatie die zich richt op onderzoek en analyse van 
de arbeidsmarkt.  
Geschreven door Dorien Waasdorp-Slotboom, Geert-Jan 
Waasdorp en Maaike Kooter. 
 
 

 
 
Binnen!	
 

Praktisch handvat voor de voorbereiding van een 
sollicitatiegesprek aan de hand van competenties en 
voorbeeldvragen. In het boek komen competenties aan de 
orde zoals aanpassingsvermogen, creativiteit, feedback 
geven en ontvangen, flexibiliteit, klantgerichtheid, luisteren, 
onderhandelen, samenwerken en zelfstandigheid. Per 
competentie worden definitie, gedragsvoorbeelden en 
selectievragen beschreven. Het boek sluit af met 
vacaturesties en algemene tips voor het solliciteren. De 
auteur is loopbaancoach en begeleidt kandidaten die op 
zoek zijn naar een andere baan. 
Geschreven door Marjo Louwers-Janssen 
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Alles over sollicitatiegesprekken 

 
Solliciteren is een vak apart en een opgave waar veel (bijna) 
werklozen mee worstelen. Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Alles rondom gesprekken komt aan bod. Het 
onderzoek vooraf, sleutelvragen en de verschillende 
gespreksvormen. Verder is er aandacht voor moeilijke vragen, 
zaken die niet gevraagd mogen worden en de verbale en non-
verbale uitstraling tijdens het gesprek. Voor wie alles eens 
rustig op een rijtje wil zetten en de informatie liever niet van 
een scherm leest, is dit boek een uitstekende keuze. Deze 
nieuwe editie is geheel herzien, geactualiseerd en in omvang 
flink teruggebracht, zodat eigenlijk van een nieuw boek sprake 
is.  
Geschreven door Jack van Minden 
 

	
Spring eruit met je sollicitatiebrief 
 

Het schrijven van een goede sollicitatiebrief is geen 
gemakkelijke opgave. De auteur stelt in dit boek heel terecht 
dat iedere sollicitatie zijn eigen brief vraagt – dat betekent 
overigens niet dat elke brief weer een opgave hoeft te 
vormen, het gaat er vooral om in te spelen op de wervende 
organisatie. Het boek laat zich prettig lezen en is een goee 
leidraad bij het schrijven van betere brieven; vanzelfsprekend 
komt ook het solliciteren per e-mail aan de orde. Het boek 
bevat daarnaast nog een tiental praktijkvoorbeelden van 
brieven voor uiteenlopende organisaties met suggesties van 
de auteur. Als geheel vormt dit boek een uitstekende 
handleiding. 
Geschreven door Erik den Draak  
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ERVARINGEN 

 
 
Succes krijg je niet cadeau 
 

De golf van Turkse werknemers die in de jaren zestig naar 
Nederland kwam (toentertijd gastarbeiders), begint nu de 
pensioenleeftijd te bereiken. Velen hebben nu tijd om hun leven 
en het bereikte resultaat te overzien. Zo ook deed Nuri 
Bakaryildiz (in 1965 naar Nederland gekomen), maar hij bleef 
niet achterover geleund zitten, hij schreef zijn autobiografie. Zijn 
manier van relativeren en redelijkheid in het beoordelen en 
reageren op de andere omstandigheden en gewoonten in 
Nederland doen weldadig aan. Zijn ervaringen in het 
bedrijfsleven zoals het exploiteren van benzinepompen en 
wasstraten zijn soms hilarisch, maar steeds beschreven met de 
nodige afstand. Men krijgt de indruk te maken te hebben met 
een sympathieke en zeer actieve man. Een waar voorbeeld van 
integratie.  
Geschreven door Nuri Bakaryildiz 

 
De nieuwe Odyssee : het verhaal van de Europese 
vluchtelingencrisis 
	

Dit is een journalistiek verslag over de vluchtelingencrisis, 
geschreven door de bekroonde Britse journalist (1989) en 
eerste migratiecorrespondent van de krant The Guardian. In 
2015 bezocht hij 17 landen, reisde mee met vluchtelingen en 
sprak met smokkelaars, hulpverleners en beleidsmakers. Dit 
boek is de weerslag van zijn ervaringen en plaatst de komst 
van vluchtelingen naar Europa in een breder kader. Wie zijn 
deze reizigers, hoe bereiken zij Europa en waarom zullen ze 
blijven komen? Verslagen van de situatie in Eritrea, van de 
dodelijke smokkelroutes door de Sahel, van de 
omstandigheden in Libië en op de Balkanroute worden 
afgewisseld met het reisverslag van de Syriër Hashem, die 
door de auteur gevolgd werd tijdens een groot deel van zijn 
vlucht. Samen vormt dit een verslag waarin de individuen om 
wie het werkelijk gaat centraal staan. 
Geschreven door Patrick Kingsley 
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WEBSITES OVER ONDERWIJS EN WERK IN NEDERLAND 
 
 
Blik op werk 
 
De website Blik op werk biedt een overzicht van gecertificeerde opleidingen voor 
Nederlands in alle gemeenten. Daarnaast zet Blik op werk zich er voor in dat alle inwoners 
van Nederland, die kunnen, mogen en willen werken, daar een eerlijke kans op krijgen. 
www.blikopwerk.nl  

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
Bij het volgen van een hogere opleiding 
 
De website UAF biedt hoger opgeleide vluchtelingen ondersteuning bij hun studie en het 
vinden van een passende baan. Lees op deze website de verhalen van vluchtelingen. 
Waarom zijn ze gevlucht en hoe konden ze met behulp van UAF hun droom waarmaken? 
www.uaf.nl 
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ONDERWIJS, WERK EN VRIJWILLIGERSWERK IN OMGEVING     
OOSTERHOUT 

	
	
Mgr. Frencken College 
 

Het Mgr. Frencken College is een katholieke Nederlandse school 
in Oosterhout. Het is een school voor vwo en havo met bijna 
1400 leerlingen en ongeveer 150 medewerkers. De school is 
vernoemd naar Mgr. Franciscus Frencken. 
www.frenckencollege.nl 

 
 
 

 
Oosterhout Voor Elkaar 
 
Wil je vrijwilligerswerk doen of ben je op zoek naar hulp van vrijwilligers? Hiervoor is 
Oosterhout Voor Elkaar hét aangewezen platform. Op de website worden mooie ervaringen 
gedeeld van vrijwilligers en Oosterhouters die de juiste match vonden met vrijwilligers. 
www.oosterhoutvoorelkaar.nl 
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ROC West-Brabant 

ROC West-Brabant heeft zo’n 25.000 leerlingen en studenten en 2500 medewerkers. Als 
leerling of student merk je dat niet. ROC West-Brabant is namelijk een verzameling van 
kleinere scholen. Allemaal met een eigen locatie, een eigen schoolnaam, een specifiek 
opleidingsaanbod en een eigen sfeer. Waar je ook woont in West-Brabant, welke opleiding 
je ook wilt gaan doen, voor welk beroep je wilt gaan leren: er is zeker een school of college 
waar jij je thuis gaat voelen. 
www.rocwb.nl 

 
 

 

 

 

 

Open Universiteit Breda 

De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert, in 
verwevenheid met onderzoek, open en innovatief hoger 
onderwijs. Zij gaat daarbij uit van de uiteenlopende 
leerbehoeften van individuen en van de eisen van de 
kennissamenleving als geheel.  
www.ou.nl/breda 

 

 

 

• www.indeed.nl/oosterhout de meest uitgebreide website met vacatures in 
Oosterhout en omgeving. 

• www.nationalevacaturebank.nl ook op deze website zijn een groot aantal vacatures 
in Oosterhout te vinden. 

• www.raaakpersoneel/werk/oosterhout uitzendbureau in Oosterhout met diverse 
vacatures in de regio. 
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TOELICHTING INSTANTIES 
	
 
Bij juridische vragen 
 
Het juridisch Loket helpt bij juridische vragen. Het is er speciaal voor mensen met een laag 
inkomen en weinig vermogen. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. 
www.juridischloket.nl	
0900-8020 
 
Voor gratis juridisch advies kunt u ook terecht bij de Rechtswinkel: www.rechtswinkel.nl 
 
Bij discriminatie 
 
Bij discriminatie zijn er veel mogelijkheden, afhankelijk van de situatie. De website 
www.discriminatie.nl is het landelijke meldpunt voor discriminatie. Daar kunt u ook terecht 
voor informatie en advies. 
 
Bij vragen over producten 
 
Als u in Nederland producten koopt of gebruik maakt van diensten, heeft u bepaalde 
rechten. De Consumentenbond komt op voor die rechten. U kunt terecht op 
www.consumentenbond.nl als u een conflict heeft met een winkelier, maar ook om te 
kijken wat het beste product is dat u zoekt. 
 
Politie 
 
Aangifte doen kan op verschillende manieren. Soms telefonisch of via internet. Maar u kunt 
ook een afspraak maken op het politiebureau.  
 
Https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-doen 
0900-8844 	


