
OOG HEBBEN VOOR JE EIGEN TALENT

Door het maken en bespreken van je cv leer je jouw kwaliteiten kennen.LEER-
DOEL

TITEL

Als je weet wat je kwaliteiten zijn, wat je interessant vindt om te doen en waar je 
graag aan wil werken, wordt het maken van een studiekeuze een stuk makkelijker.

Door het maken van een curriculum vitae (cv) heb je in één overzicht je opleidin-
gen, werkervaringen en andere relevante activiteiten. Kortom: jouw kwaliteiten! 
Door jouw cv met anderen te bespreken weet je beter welke richting je op wilt en 
wat je kunt doen om verder te komen.

Voorbereiden
• Maak en print je eigen cv (bijlage 2)

Uitvoeren
• Maak groepen van 4 of 5 personen
• Noteer de namen van je groep (bijlage 3)

Deel 1
• Je krijgt alle cv’s, zonder naam, van jouw groep
• Lees alle cv’s aandachtig door en schrijf (zonder te overleggen) op welk cv van  
 welke groepsgenoot is (bijlage 3)

Deel 2
• Kies met je groep een situatie (bijlage 4)
• Bedenk samen welke taken/beroepen bij deze situatie passen
• Vul schema 1 in

• Bepaal voor jezelf en de andere groepsleden een passende taak/beroep en 
 motiveer 
• Vul schema 2 in

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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OOG HEBBEN VOOR JE EIGEN TALENT

MET 
WIE?

Je werkt zowel alleen als met een groep aan deze opdracht.

• Bespreek en vergelijk met je groep wat jullie hebben opgeschreven
• Ga na welke taken/beroepen de andere groepsleden bij jou vinden passen en   
 waarom 
• Vul schema 3 in

Deel 3
•	 Schrijf	een	reflectieverslag	van	minimaal	500	woorden	(bijlage	5)
• Laat je verslag lezen door je ouders en vraag hen om feedback (bijlage 6)

• Hoe heb je het maken van je cv ervaren?
• Heb je (nieuwe) kwaliteiten ontdekt?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Bewaar	de	ingevulde	schema’s	en	het	reflectieverslag.	VAST-
LEGGEN



• Hoe heb je deze opdracht ervaren? 
• Wat heeft deze aanpak je opgeleverd?NABE-

SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

Een goed cv vergroot je kans op een stage of baan! Lees hier meer.TIPS &
TRUCS
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https://www.monsterboard.nl/carriere-advies/artikel/cv-tips

