
EEN PROFIEL KIEZEN

Je maakt na gesprekken met familieleden een profielkeuze.LEER-
DOEL

TITEL

Binnenkort kies je jouw profiel. In deze opdracht bedenk je samen met een ouder 
of een ander familielid welk profiel het beste bij jou past. Bedenk met wie je deze 
opdracht het beste kunt maken: met je vader, je moeder, verzorger of misschien 
met een ander volwassen familielid.

Voorbereiden
• Bekijk de profielen in de tabel:

• Schrijf de twee profielen op die je het meest interessant lijken
• Schrijf achter beide profielen wat je interessant vindt 
• Schrijf ook het profiel op waar je (nog) weinig van weet en wat je te weten wilt   
 komen over dit profiel

Uitvoeren
• Bekijk thuis met een familielid het filmpje van de drie gekozen profielen:
- Economie en ondernemen (E&O)  Youtubefilmpje E&O
- Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)  Youtubefilmpje HBR
- Zorg en welzijn (Z&W)  Youtubefilmpje Z&W
- Groen  Youtubefilmpje Groen

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??

Economie en ondernemen (E&O) Produceren, installeren en energie (PIE)

Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) Mobiliteit en transport (M&T)

Zorg en welzijn (Z&W) Media, vormgeving en ict (MVI)

Groen Maritiem en Techniek (MT)

Bouwen, wonen en interieur (BWI) Dienstverlening en producten (D&P)

https://www.youtube.com/watch?v=iaT-CcL1TY8
https://www.youtube.com/watch?v=QCBOCzQ9Yhg
https://www.youtube.com/watch?v=E9TWJnlqClQ
https://www.youtube.com/watch?v=ovWOrgdjfWs


• Hoe vind je het om de profielen met een familielid te bespreken?
• Hoe vind je het om een profiel te moeten kiezen?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN
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EEN PROFIEL KIEZEN

MET 
WIE?

Je voert deze opdracht grotendeels uit met een familielid.

- Bouwen, wonen en interieur (BWI) Youtubefilmpje BWI 
- Produceren, installeren en energie (PIE) Youtubefilmpje PIE 
- Mobiliteit en transport (M&T)  Youtubefilmpje M&T
- Media, vormgeving en ICT (MVI) Youtubefilmpje MVI
- Maritiem en techniek (MT) Youtubefilmpje MT
- Dienstverlening en producten (D&P) Youtubefilmpje D&P

• Bedenk samen voor de drie profielen welke drie beroepen erbij passen  
 (zie bijlage 1)
• Beantwoord per profiel de volgende vragen (zie bijlage 2):
 - Wat uit dit profiel past goed bij jou? Waarom?
 - Wat uit dit profiel past niet goed bij jou? Waarom niet?
 - Wat wil je nog over dit profiel weten?

https://www.vmbo-bwi.nl/leerlingen/beroep-en-opleiding/860/
https://www.youtube.com/watch?v=qv9uFzFOJ00
https://www.youtube.com/watch?v=EbBWjY7M8E4
https://www.youtube.com/watch?v=ThKQKTON4K4
https://www.youtube.com/watch?v=Rp9fVtMpkfE
https://www.youtube.com/watch?v=u3zhrdy6z2g


Bespreek met je klasgenoten de profielkeuzes en vraag naar hun argumenten! TIPS &
TRUCS
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• Welk profiel heeft op dit moment je voorkeur en waarom?
• Op welke vragen wil je nog antwoord hebben, voordat je definitief een profiel   
 kiest?
• Welke stappen ga je daarvoor nemen?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

• Maak een foto van de ingevulde bijlagen en bewaar in je portfolio
• Je kunt eventueel een foto maken wanneer je met een familielid aan de opdracht  
 werkt 

VAST-
LEGGEN


