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Inleiding

Voorbereiding van de les

Opdracht 1. Videosolliciteren

50 min

Lesduur

Digitaal lesbord of

beamer

Post-its

Nodig:

Steeds meer bedrijven laten kandidaten bij sollicitaties een video
insturen. Een videosollicitatie zorgt ervoor dat de werkgever of het
stagebedrijf de kandidaat al een beetje leert kennen. Het kan
vooroordelen wegnemen. Het helpt ook bij het tegengaan van
stage- en arbeidsdiscriminatie; het ongelijk behandelen of
achterstellen van een bepaalde groep mensen op basis van
bepaalde zeer uiteenlopende kenmerken, zoals afkomst, sekse,
leeftijd, religie of geaardheid.

Je bekijkt straks samen met de klas een video van Mourad El
Moussati (zie pagina 2). Het verhaal achter Mourad: Toen Mourad
op zoek was naar een stageplek, stuurde hij veel sollicitatiebrieven.
Hij merkte dat hij bijna geen reactie kreeg. Vervolgens heeft hij
videosolliciteren geprobeerd. Er kwamen ineens veel positieve
reacties en hij werd uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken.
 

Laat de studenten de video zien (pagina 2) en de antwoorden op de
vragen bij de video noteren op Post-its. Laat hen de Post-its per
vraag op het bord plakken. Bekijk en bespreek de antwoorden.
Indien je een grote klas hebt, kun je het ook in groepjes laten doen.
 

Opdracht 2. Pitchen
Laat de studenten de video zien (pagina 3) en de tips die in de video
worden gedeeld noteren. De studenten schrijven vervolgens hun
eigen pitch en presenteren die aan de klas of groepje. Dit vinden ze
vast spannend, dus misschien kan je zelf eerst aftrappen en de klas
laten beoordelen. Daarna zijn de studenten aan de beurt.
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Welke vooroordelen zouden bedrijven over jou

kunnen hebben?

Heb je wel eens een video van jezelf gemaakt

waarin je jezelf presenteert? Zo ja, voor wie en welk

doel was die video bedoeld?

Wat zijn de voordelen van videosolliciteren? Wat

levert het op t.o.v. het versturen van een

motivatiebrief?

Bekijk de video bij opdracht 1

https://youtu.be/iOGNWECinac

Beantwoord de vragen bij de video

https://youtu.be/iOGNWECinac
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Schrijf in maximaal 5 pakkende zinnen je eigen

sollicitatiepitch.

Presenteer het aan de klas of in groepjes

De klas / Jouw groepje geeft feedback over wat

goed ging en wat beter kan. Noteer en bewaar de

feedback die je hebt gekregen.

Luister aandachtig en wees respectvol naar elkaar.

Optie: laat jezelf filmen tijdens je pitch, zodat je

nog beter kunt kijken en horen hoe je overkomt. 

Bekijk de video bij opdracht 2

https://youtu.be/zaLXuXLbt30

Schrijf en presenteer je eigen pitch!

Welke tips geeft Nathalie (de Pitch Queen)?

Wat moet je vooral wel en wat vooral niet doen?

https://youtu.be/zaLXuXLbt30

