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PRAKTIJKOPDRACHT: LAAT VAN U HOREN! 

• Vertel aan uw vrienden en kennissen in welk beroep u wilt werken. Vraag of deze 
mensen nog andere mensen kennen die u kunnen helpen.  
 
Gedaan op datum: _________________ 
 

• Maak kennis met zo veel mogelijk mensen. Word lid van een sportvereniging of wees 
actief op de sportvereniging van uw kinderen. Praat tijdens een voetbalwedstrijd van 
uw kind met de andere ouders. Ook op de school van de kinderen kunt u veel mensen 
leren kennen. 

Gedaan op datum: _________________ 

Ik heb de volgende mensen leren kennen. Dit zijn hun namen: _______________ 
________________________________________________________________ 

 

• Ook in een buurthuis, koffiehuis, cultureel centrum, filmhuis  of een andere 
ontmoetingsplaats kunt u mensen leren kennen. 
 
Gedaan op datum: _________________ 
 
Ik heb de volgende mensen leren kennen. Dit zijn hun namen: _______________ 
________________________________________________________________ 
 

• Kijk of er activiteiten in uw omgeving zijn. Bijvoorbeeld: De school van uw kinderen 
zoekt ouders om in de bibliotheek te helpen of om te helpen bij de schooltuin.  
 
Gedaan op datum: _________________ 
Ik heb de volgende mensen leren kennen. Dit zijn hun namen: _______________ 
________________________________________________________________ 
 

• In een buurtkrant kunt u ook informatie vinden over activiteiten waar u mensen kunt 
leren kennen. 
 
Gedaan op datum: _________________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: LEG CONTACT 

 

Leg contact met mensen die u nog niet kent. 

Oefen eerst de zinnen met uw vrijwilliger. 

Gedaan op datum: _________________ 

 

Handige zinnen om contact te leggen  
Zit uw kind hier ook op school?  
Zit uw kind ook in dit team? 
Heeft u nog meer kinderen? 
Hoe oud zijn de kinderen? Op welke school zitten ze? 
Bent u alleen gekomen of met iemand anders? 
 
Kent u hier al andere mensen? Wie zijn dat? 
Komt u hier vaker? 
Wat doet u in het dagelijks leven?  
Wat is dat voor werk?  
Wat zijn uw taken?  
Wat doet u de hele dag? 
Wat vindt u leuk aan dat werk?  
Wat moet iemand kunnen om dat werk goed te doen? 
Hoe kan iemand dat leren?  
 
Wat is dat voor opleiding?  
Wat leert u daar?  
Is er veel kans op werk in dat beroep? 
Wat vindt u leuk aan die opleiding? 
Wat moet je goed kunnen voor deze opleiding? 
Hoe hebt u dat geleerd? 

Met hoeveel nieuwe mensen hebt u contact gelegd?  

Naam 1: _________________________ Datum: _______________ 

Naam 2: _________________________ Datum: _______________ 

Naam 3: _________________________ Datum: _______________ 

Naam 4: _________________________ Datum: _______________ 

Oh, wat 
leuk! 

Oh, dat lijkt 
me lastig! 

Oh, wat 
interessant! 



 

Praktijkopdrachten - Netwerk uitbreiden       3 

PRAKTIJKOPDRACHT: WAT IS UW NETWERK?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedaan op datum: _________________  

 

 

  

 

 

ik 
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PRAKTIJKOPDRACHT: MAAK UW NETWERK GROTER 

Werk samen met andere mensen die u kent. 
Gebruik uw eigen netwerk uit het infobulletin. De andere mensen maken ook een netwerk. 
Ook de vrijwilliger geeft zijn/haar netwerk. Maak een lijst van contacten die u heeft of kunt 
leggen via de andere bewoner.  
Vul de netwerkkaart in.  
 

Netwerkkaart – contacten  
(namen, telefoonnummers, e-mailadressen) 

Formele contacten 
(functionarissen, officiële personen) 

Informele contacten  
(vrienden, familie, kennissen)  

Mensen die het beroep hebben  
 
 
 
 
 
 
 

Vrienden en familie 
 
 
 
 

Scholen en opleidingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennissen die u via iemand anders kent.  
Deze mensen kunnen u misschien helpen om 
contact te leggen. 
 
 
 
 

Bedrijven en instellingen met 
contactpersonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennissen of persoonlijke contacten bij bedrijven, 
instellingen of opleidingen 

 

Gedaan op datum: ___________________ 

  



 

Praktijkopdrachten - Netwerk uitbreiden       5 

PRAKTIJKOPDRACHT: INTERVIEW IEMAND DIE UW BEROEP HEEFT  

Oefen de vragen eerst met uw vrijwilliger. 
 
Met wie hebt u gepraat? Wat is zijn/haar naam?   __________________________ 
Waar werkt deze persoon? Bij welk bedrijf of instelling?  __________________________ 
 
Vragen voor het interview 
• Hoe heet uw beroep? 

• Hoe lang werkt u hier? 

• Heeft u dit werk ook op andere plaatsen gedaan? 

• Welke opleiding heeft u gevolgd? 

• Werkt u volledig of in deeltijd? 

• Wat zijn uw taken op het werk? 

• Wat vindt u het leukste in dit werk? 

• Wat vindt u niet zo leuk in dit werk? 

• Wat moet iemand kunnen om een goede collega te zijn? 

 
Gedaan op datum: _________________ 
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