
DIT BEN IK!

Je stelt jezelf in een filmpje of vlog voor aan de praktijkbegeleider van het bedrijf 
waar je op bezoek gaat.  LEER-

DOEL

TITEL

Een goede voorbereiding is het halve werk! Als de praktijkbegeleider van te voren 
weet wie je bent, dan kan hij zich beter voorbereiden. Dit kan met een mailtje, maar 
je kunt jezelf ook letterlijk laten zien met een filmpje of een vlog.

Voorbereiden
• Zorg ervoor dat je duidelijk weet welk bedrijf je gaat bezoeken
• Verzamel de contactgegevens van het bedrijf (telefoonnummer en/of mailadres)
• Schrijf op welk (verborgen) talent je wilt laten zien
• Bedenk hoe je de volgende punten kunt verwerken: leeftijd, opleiding, leerjaar,   
 waar je goed in bent, wat je interessant vindt in je opleiding en wat je graag zou  
 zien of doen tijdens het bedrijfsbezoek

Uitvoeren
• Maak een filmpje of vlog van maximaal twee minuten 
• Bekijk in twee- of drietallen het resultaat en geef elkaar twee tops en twee tips
• Verbeter eventueel je filmpje of vlog aan de hand van de gekregen tips
• Stuur je filmpje of vlog via mail of Whatsapp naar de praktijkbegeleider

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

MET 
WIE?

Je maakt een eigen filmpje of vlog en bespreekt deze in twee- of drietallen.

LOB OPDRACHT
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??



• Hoe vind je het om jezelf voor te stellen in een filmpje of vlog?
• Welke nuttige tips heb je van klasgenoten gekregen?
• Wat heb je vooral in je filmpje of vlog laten zien?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Bewaar je filmpje of vlog en de antwoorden tijdens het gesprek met je praktijk-
begeleider.VAST-

LEGGEN

Bespreek met je praktijkbegeleider de volgende vragen:
• Wat vindt de praktijkbegeleider van het filmpje of de vlog?
• Heeft het filmpje of de vlog invloed gehad op zijn beeld van jou?
• Hoe draagt het filmpje of de vlog bij aan (een goede voorbereiding van) een   
 bedrijfsbezoek?
• Welke tips heeft de praktijkbegeleider?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

• Neem het filmpje op in een andere omgeving dan het klaslokaal
• Zorg ervoor dat het doel van het filmpje duidelijk is en dat je representatief 
 overkomt

TIPS &
TRUCS

expertisepuntlob.nlDit ben ik! 2/2

DIT BEN IK!


