
DROOMOMGEVING

Je onderzoekt je droombaan en kijkt hoe jij je droom zo goed mogelijk kunt laten 
aansluiten bij de realiteit.LEER-

DOEL

TITEL

Van droombaan naar droomomgeving! Veel jongeren weten hun ideale droom-
baan, maar is het wel realistisch om je alleen daar op te focussen? In deze 
opdracht ga je op zoek naar meer haalbare beroepen in je droomomgeving.  

Voorbeeld:
Job wil piloot worden omdat hij veel van de luchtvaart houdt. Hij spaart modelvlieg-
tuigen, heeft een echte pilotenbril en is vaak op Schiphol te vinden. Maar de kans 
om piloot te worden is klein. Ook moet je er heel lang voor leren en kost de 
opleiding veel geld.

Job wil later op Schiphol werken (droomomgeving) en heeft onderzocht welke 
beroepen je daar nog meer hebt. Hij weet het zeker: hij wordt beveiliger!

Voorbereiden
• Ga naar de website https://www.kiesmbo.nl/ en doe de interessetest of blader   
	 door	de	profielen/opleidingen
 
Uitvoeren
• Praat in tweetallen over je droomomgeving
• Maak daarbij gebruik van de volgende vragen:
 - In welke sector (groen, techniek, zorg & welzijn, economie & handel) wil je   
  graag werken? 
 - In wat voor soort omgeving wil je werken? 
 - Wat lijkt je zo leuk aan die omgeving? 
 - Welke beroepen hebben mensen die jij kent (je ouders, je buren, je familie-
  leden)? 
 - Welk beroep kun jij later gaan uitvoeren? 
 - Wat maakt dat jij dat beroep kan uitoefenen?

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??

https://www.kiesmbo.nl/


• Hoe vind je het om met je droombaan bezig te zijn
• Wat heb je geleerd van het gesprek met je klasgenoot?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Geef in het gesprek antwoord op de vragen en schrijf daarna de antwoorden op.VAST-
LEGGEN

• Hoe heb je deze opdracht ervaren? 
• Is er een overeenkomst tussen wat je als klein kind wilde worden en wat je nu   
 opgeschreven hebt?
• Is er een verschil tussen dat wat je als klein kind wilde worden en wat je nu op  
 geschreven hebt? 
• Waardoor is er verschil ontstaan? 

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN
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MET 
WIE?

Je	bekijkt	zelf	online	de	profielen/opleidingen	en	bespreekt	je	droomomgeving	met	
een klasgenoot.



• Een droombaan is werk dat je ook zou doen als je er niet voor zou worden   
 betaald
• Focus niet teveel op een droombaan, maar richt je op hoe jouw droomleven eruit  
 ziet

TIPS &
TRUCS
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