
DE WERELDEN VAN TECHNIEK VERKENNEN

Je onderzoekt samen met een familielid welke vorm van techniek het beste bij je 
past en waarom.LEER-

DOEL

TITEL

We gebruiken veel techniek in ons dagelijks leven: denk aan games, de zelf-
scanner in de supermarkt, de bouw van huizen en wegen, technische apparaten in 
het ziekenhuis of de koelkast bij jullie thuis. 

Deze opdracht maak je om meer te leren over het werken in de techniek. Je onder-
zoekt samen met een familielid welke vorm van techniek het beste bij je past.

Voorbereiden
• Vorm een tweetal met een klasgenoot
• Maak gebruik van bijlage 1 ‘De werelden van techniek verkennen’
• Schrijf op welke beroepen jullie vinden passen bij iedere wereld
• Maak eventueel gebruik van de website kiesmbo
• Kies twee beroepen die je interessant vindt of waar je weinig van weet

Uitvoeren (thuis) 
• Bekijk samen met een familielid bijlage 1 ‘De werelden van techniek verkennen’
• Kijk samen het filmpje over werelden in de techniek
• Bespreek welke beroepen uit het filmpje volgens jouw familielid bij je passen en  
 waarom
• Vertel welk beroep uit het filmpje jij interessant vindt
• Bekijk bijlage 1 nog eens en maak een top 3 van beroepen waar je meer over   
 wilt ontdekken
• Vul onderstaande tabel in:

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??

Beroepen Wat moet je goed kunnen voor dit beroep?

Beroep 1:

https://www.kiesmbo.nl
https://www.youtube.com/watch?v=GNsbaLSQzcM


• Hoe vind je het om op deze manier over technische beroepen te leren?
• Wat heb je van jezelf ontdekt als het gaat om technische beroepen?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN
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MET 
WIE?

Je bereidt de opdracht met een klasgenoot voor. Daarna ga je thuis samen met 
een familielid aan de slag en vervolgens maak je zelf op school een poster.

Uitvoeren (op school)  
• Maak een poster van de technische beroepen die je hebt gekozen
 - Plaats een foto van jezelf in het midden van de poster
 - Gebruik plaatjes op van de beroepen en bijbehorende werkzaamheden
 - Zet op de poster welke kwaliteiten je hebt die nodig zijn voor de beroepen

Beroepen Wat moet je goed kunnen voor dit beroep?

Beroep 2:

Beroep 3:



Gebruik je poster tijdens een loopbaangesprek met de mentor of tijdens een 
ouderavond!TIPS &

TRUCS
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• Welke werelden van de techniek zou je nog meer willen onderzoeken?
• Welke stappen wil je aan de hand van je poster nog zetten?NABE-

SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

Maak een foto van je ingevulde tabel en je poster en bewaar ze.VAST-
LEGGEN


