
Je leert de voor- en nadelen van je toekomstige beroep en hoe jouw werkdag eruit 
ziet. Dit maak je met (digitaal) beeld inzichtelijk. LEER-

DOEL

TITEL

Beelden zeggen soms meer dan woorden! Je gaat er van uit dat je straks een 
beroep hebt die je met plezier uitoefent. Toch kan het zo zijn dat je niet alle 
aspecten van dat beroep even leuk vindt. Sommige werkzaamheden zullen je 
meer liggen dan andere en voor sommige zaken kom je liever niet je bed uit!

Voorbereiden
• Gebruik tijdschriften, eigen foto’s en/of computer om een (digitale) collage te   
 maken
• Leg vellen papier, lijm, scharen en potloden/stiften klaar

Uitvoeren
• Schrijf op wat jij de voor- en nadelen vindt van je toekomstige beroep en hoe een  
 werkdag eruit ziet 
• Verzamel afbeeldingen, plaatjes en/of foto’s die daar volgens jou bij horen
• Maak een (digitale) collage van je verzameling
• Bekijk verschillende collages en bespreek met elkaar wat de verschillen en de   
 overeenkomsten zijn

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN
??

MET 
WIE?

Je maakt een eigen collage, maar bespreekt verschillende collages met de groep.

LOB OPDRACHT
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• Wat heb je ontdekt door het uitvoeren van deze opdracht? 
• Ben je ergens achter gekomen waar je nog niet zo bewust van was?
• Heb je nog vragen naar aanleiding van deze opdracht?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Maak een foto van je collage en noteer in een paar regels wat je geleerd hebt over 
je toekomstige beroep. VAST-

LEGGEN

• Hoe heb je het ervaren om op deze manier naar je toekomstige beroep te kijken?
• Heeft het uitbeelden je meer informatie gegeven dan wanneer je er alleen over   
 gesproken zou hebben?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

Ook in je droombaan zijn er momenten die je minder leuk vindt. Dat geeft niet, 
dat hoort erbij!  TIPS &

TRUCS
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