
HET BEROEP VAN EEN FAMILIELID

Je leert meer over het werk van een familielid, zodat je een beeld kunt vormen   
van dit beroep.LEER-

DOEL

TITEL

Voorbereiden
• Bedenk wie je gaat interviewen (bijvoorbeeld vader, moeder, oom, tante, opa,   
 oma)
• Bekijk de vragen in de bijlage en bedenk zelf nog wat vragen

Uitvoeren
Stel minimaal de volgende vragen:  
• Welk beroep heeft u?
• Welke activiteiten horen daarbij? Wat doet u op een werkdag?
• Waar moet je goed in zijn om dit beroep te kunnen doen?
• Wat vindt u het leukste aan uw werk?
• Wat vindt u het minst leuke werk?
• Waarom heeft u voor dit beroep gekozen?

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

MET 
WIE?

Je doet deze opdracht samen met een werkend familielid. 

LOB OPDRACHT
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??



• Wat vind je leuk of interessant aan het beroep van je familielid?
• Wat lijkt je niet leuk aan het beroep van je familielid?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

• Verwoord in maximaal vijf regels wat je van deze opdracht hebt geleerd
• Maak een foto van jezelf en je familielid tijdens het interview  
• Maak een kort verslag van het interview
• Sla het verslag en de foto op in

Je bespreekt deze opdracht na in de groep of tijdens een individueel (loopbaan)
gesprek.

VAST-
LEGGEN

• Hoe vond je het om op deze manier meer over iemands beroep te leren?
• Heb je een goed beeld kunnen vormen van het beroep?
• Hoe was het om thuis over beroepen te praten?
• Wat heeft je het meest verrast tijdens het interview?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

Nodig een familielid uit om op school te komen vertellen over een beroep!TIPS &
TRUCS
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