
DO’S & DON’TS BIJ EEN BEDRIJFSBEZOEK

Je leert wat de do’s & don’ts zijn bij een bedrijfsbezoek.LEER-
DOEL

TITEL

Wat moet je doen als je op bedrijfsbezoek gaat? Hoe moet je je gedragen? En 
vooral ook: wat is verstandig om niet te doen? Het hoeft niet om hele grote of 
ingewikkelde zaken te gaan, want soms zijn het juist de kleine dingen die belangrijk 
zijn.

Kauwgom in je mond hebben tijdens het bezoek of je sigaret voor de deur uittrap-
pen net voordat je naar binnen gaat, maken bijvoorbeeld niet zo’n goede indruk. 

Voorbereiden
• Maak groepen van drie of vier personen
• Iedere groep schrijft op een groot vel papier ‘DO’ of ‘DON’T’

Uitvoeren
• Bedenk met je groep een top 10 en schrijf deze op
• Iedere groep hangt de vellen naast elkaar op
• Loop rond en noteer verschillen en overeenkomsten
• Maak daarna met elkaar een groepsvel van de do’s en don’ts
• Maak een foto van het groepsvel, zodat je het kunt bekijken voordat je op 
 bedrijfsbezoek gaat

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

MET 
WIE?

Je werkt eerst samen met enkele klas- of studiegenoten, daarna met de hele 
groep.

LOB OPDRACHT
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• Heb je de do’s & don’ts bekeken voordat je op bedrijfsbezoek ging?
• Zijn er zaken die je niet of juist wel gedaan hebt? 
• Zo ja, welk effect heeft dat gehad?  
• Vind je dat de top 10 naar aanleiding van je bedrijfsbezoek moet worden 
 aangepast?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Je legt de foto van het groepsvel met de do’s & don’ts vast. Maak een nieuwe foto 
indien deze na de reflectie is aangepast.VAST-

LEGGEN

Het nabespreken van het bedrijfsbezoek gebeurt klassikaal met je docent.

• Hoe vond je het om op deze manier een bedrijfsbezoek voor te bereiden? 
• Heb je dingen ontdekt die je van tevoren niet wist? 
• Zo ja, welke dingen zijn dit dan? 
• Ga je nu op een andere manier naar een bedrijfsbezoek door deze opdracht?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

Bekijk vooraf het filmpje ‘Do’s & don’ts bij solliciteren’. Een aantal jongeren   
hebben voor het vak Nederlands een filmpje gemaakt over hun do’s en don’ts  
bij solliciteren.

TIPS &
TRUCS
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