LOB OPDRACHT

TITEL

WELKE LOOPBAAN HEEFT MIJN FAMILIE?

LEERDOEL

Je leert over de loopbaan van een familielid door het afnemen van een interview.

ERVAREN
WAT GA
JE DOEN?

??

Voor sommige mensen is het vanaf dat ze klein zijn al duidelijk wat ze willen
worden. Voor anderen is het lastiger om een opleiding of beroep te kiezen. Weet jij
eigenlijk waarom jouw familieleden voor hun beroep hebben gekozen? Door deze
opdracht kom je misschien wel tot verrassende ontdekkingen!
Voorbereiden
• Kies een familielid die je zou willen interviewen over zijn/haar beroep
• Bereid een interview voor en maak gebruik van de volgende vragen:
- Wat doe je voor werk?
- Wat vind je leuk aan je beroep?
- Wat vind je minder leuk aan je beroep?
- Welke kwaliteiten moet je hebben om dit beroep goed te kunnen uitoefenen?
- Heb je veel met collega’s te maken in dit beroep? Hoe vind je dat?
- Sinds wanneer wilde je dit beroep beoefenen?
- Hoe wist je dat je dit beroep wilde doen?
- Wat heb je gedaan om je op het beroep voor te bereiden of te oriënteren?
- Welke opleiding heb je gedaan?
- Heeft die opleiding iets te maken met het beroep dat je nu hebt?
- Welke beroepen heb je nog meer gehad?
- Wat vond je daar leuk aan?
- Hoe kan ik de juiste keuze maken voor een beroep?
Uitvoeren
• Interview je familielid
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MET
WIE?

REFLECTEREN

Je bereidt het gesprek voor en interviewt je familielid.

• Welke twee dingen vond je het leukst aan het interview?
• Welke dingen heb je geleerd door het uitvoeren van dit interview?

HOE KIJK
JE ER OP
TERUG?

VASTLEGGEN

NABESPREKEN
VAN DE
ACTIVITEITEN
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Maak met je telefoon een kort filmpje waarin je antwoord geeft op de vragen bij het
kopje ‘Reflecteren: hoe kijk je er op terug?’

Bekijk de filmpjes van je klas- en studiegenoten en bespreek samen:
•
•
•
•

Hoe heb je deze opdracht ervaren?
Welke dingen heb je van je familie gehoord die je nog niet wist?
Welke dingen heb je gehoord waarover je bent gaan nadenken?
Welke dingen kunnen jou ondersteunen in je loopbaan?
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TIPS &
TRUCS
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Maak een leuke selfie samen met jouw familielid tijdens het afnemen van het
interview!
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