
HOE KIES IK EEN BEDRIJF DAT BIJ MIJ PAST?

Het benoemen van je kwaliteiten helpt je bij het oriënteren en selecteren van een 
bedrijf/baan.LEER-

DOEL

TITEL

Welk bedrijf vind je interessant? Is dat bedrijf geschikt voor jou? Beschik je over de 
juiste kwaliteiten? 

Het kiezen van een bedrijf/baan kan best lastig zijn. Het stappenplan helpt je op 
weg!

Voorbereiden
• Vraag het stappenplan aan je docent
• Lees het stappenplan door en stel eventuele vragen 

Uitvoeren 
• Spreek af wanneer het stappenplan besproken wordt
• Voer het stappenplan uit:
 
Stap 1: Maak een overzicht van je mogelijkheden
Stap 2: Bepaal je kwaliteiten
Stap 3: Bedenk succesverhalen
Stap 4: Oriënteer je zo breed mogelijk op geschikte bedrijven
Stap 5: Selecteer
Stap 6: Probeer uit
Stap 7: Wel en niet doen

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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• Hoe vind je het om een opdracht uit te voeren aan de hand van een 
 stappenplan?
• Hoe vind je het om op basis van je kwaliteiten op zoek te gaan naar een  
 passend bedrijf?HOE KIJK 

JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Bewaar het stappenplan en de uitwerking.VAST-
LEGGEN

• Wat heeft deze opdracht je opgeleverd?
• Op welke manier heeft het je meer inzicht, zelfvertrouwen en/of motivatie 
 gegeven?
• Welke stap(pen) vind je het lastigst? En hoe heb je dat aangepakt?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN
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MET 
WIE?

Je voert het stappenplan zelf uit, maar tussentijds overleg met de docent en/of 
studiegenoten mag altijd. Vraag om hulp en help elkaar!



Door te werken bij een bedrijf ervaar je of het inderdaad jouw droombedrijf of 
droombaan is. Geen paniek als dit niet het geval is! Zoek een ander bedrijf en  
doe zo weer nieuwe ervaringen op.

TIPS &
TRUCS
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