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PRAKTIJKOPDRACHT: MANIER VAN KIEZEN 

Hoe hebt u uw beroep of studie gekozen?  

Denk na over uzelf. Praat ook met uw vrijwilliger en met twee andere personen. 

De bewoner kan de laatste twee kolommen als praktijkopdracht doen. 

 Ik Mijn 
vrijwiliger 

Persoon 1 Persoon 2 

Ik heb mijn beroep of studie zelf gekozen.     

Mijn ouders of familie hebben voor mij 
gekozen.  

    

Mijn ouders of familie hebben mij 
geholpen om te kiezen. 

    

Iemand van mijn school heeft me 
geholpen om te kiezen. 

    

Ik heb niet gekozen. Dit is het werk dat ik 
gevonden heb. 

    

Ik heb gezocht naar een beroep of studie 
waar ik veel kans op werk heb. 

    

Ik heb iets gekozen wat echt bij me past.     

Ik heb een opleiding of werk gedaan, 
maar het past niet goed bij mij. 

    

 

In Nederland wil ik op de volgende manier kiezen: ________________________ 
 

 

Gedaan op datum: _____________________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: SAMEN NAAR DE BIBLIOTHEEK 

Ga samen naar de bibliotheek. De bibliotheek is een 
verzamelplek voor boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s. U 
kunt lid worden bij een bibliotheek. Als u lid bent, kunt u 
boeken en dvd’s lenen.  
 
Oefeningen 
 Loop samen door de afdelingen van de bibliotheek 
 Praat over de verschillende soorten boeken 
 Praat samen over boeken die u leuk vindt 
 Misschien kunt u een boek vinden over uw land 
 Zoek een boek. Praat samen over het boek. 

 

Gedaan op datum: _____________________ 

 

PRAKTIJKOPDRACHT: SAMEN NAAR DE MARKT 

Ga samen naar de markt. Praat over de dingen die u kunt kopen op de markt. Soms is dat 
alleen eten, maar vaak kunt u ook kleding, stoffen of handige gereedschappen kopen.  
 
 Loop samen over de 

markt 
 Praat over de 

verschillende dingen 
 Kies iets wat u wilt doen. 

Wilt u samen eten 
maken? Wilt u iets met 
stoffen maken, 
bijvoorbeeld iets naaien? 
Wilt u iets knutselen? 

 Koop samen de spullen 
die u nodig hebt. 

  

 
Uitvoeren 
 Waar gaan jullie de activiteit doen?  
 Praat samen terwijl jullie bezig zijn. 
 Praat over wat u doet . Hoe heten de dingen?. Praat ook over wat belangrijk is. 

 

Gedaan op datum: _____________________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: WAT PAST BIJ MIJ? 

Wat past bij u?  
Een beroep of studiestudie moet bij u passen. Hoe werkt u het liefst? Hoe leert u het liefst? 

Vul samen de tabel in.  Weet u het nog niet? Denk samen na over een oplossing. 

 Let de komende tijd extra op.  En kijk na een activiteit nog een keer naar de lijst. 
 Gebruik de lijst om te kiezen wat voor activiteit u samen kunt doen.  
 Gebruik de lijst ook als u vrijwilligerswerk zoekt en doet.  

   ? 
Ik werk graag alleen    

Ik werk graag samen    

Ik werk graag met mensen    

Ik werk graag met dieren    

Ik werk graag met mijn handen    

Ik werk graag op de computer    

Ik werk graag met machines    

Ik werk graag buiten    

Ik wil veel leren als ik werk    

Ik wil een uniform dragen als ik werk    

Ik wil alleen overdag werken    

Ik wil in de avond, nacht of weekend 
werken 

   

 

Gedaan op datum: _____________________ 

Gedaan op datum: _____________________ 

Gedaan op datum: _____________________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: WEBSITES OVER BEROEPEN  

 
Weet u al wat voor beroep u wilt doen? 
Of weet u het nog niet? 
 
Op de volgende sites vindt u beroepentest, informatie over beroepen en opleidingen, en 
filmpjes over beroepen. 

• www.opleidingenberoep.nl 

• www.mbostart.nl 

• www.roc.nl 

• https://lerenenwerken.nl/ 

• www.beroepeninbeeld.nl 

• https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/solliciteren/test 

• www.vdab.be 
 
Opdracht 
Praat met de vrijwilliger over het beroep dat u wilt doen. 
Kies één of een paar beroepen. 
Zoek een website met informatie over het beroep of opleiding. 
 
Bekijk de filmpjes en lees de informatie over het beroep. 
Welke opleiding is nodig? 
Wat zijn de taken in het beroep? 
 

Naam van de website: 
 

 

Ik heb gezocht naar dit beroep: 
 

 

Wat zijn de taken in het beroep? 
 

 

Welke opleiding is nodig voor dit 
beroep? 

 

Past dit beroep bij u? 
 

 

Waarom wel of niet? 
 

 

 

Gedaan op datum: _____________________ 
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