
DAT VIND IK LEUK

Je onderzoekt of je jouw talenten en interesses kunt vertalen naar een beroep.LEER-
DOEL

TITEL

Omdat je veel uren in de week gaat werken, is het verstandig om werk te zoeken 
dat je leuk en interessant vindt. Meestal betreft het dingen die je al goed kunt of 
waar je moeite voor wilt doen om ze goed te kunnen. En dat kan van alles zijn! 

Voorbereiden
Vraag je docent om de bijlage en teken jezelf in het poppetje.

Uitvoeren 1
Schrijf in de wolkjes wat je allemaal leuk vindt om te doen, zoals je hobby, sport, 
bijbaan of een vak op school.

Uitvoeren 2
Omcirkel steeds welke stelling het beste bij je past:

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??

Ik ben graag buiten < > Ik ben graag binnen 

Ik wil met mijn hoofd ideeën 
uitwerken < > Ik wil met mijn handen dingen 

maken 

Ik werk graag met mensen samen < > Ik werk graag alleen 

Ik wil iets moois maken < > Ik wil carrière maken 

Ik houd van afwisseling < > Ik wil graag zekerheid hebben 

Ik heb technisch inzicht < > Ik ben commercieel 

Ik ben graag bezig met cijfers < > Ik houd van reizen 

Ik wil met dieren werken < > Ik wil iets betekenen voor andere 
mensen 



Opdracht 1
• Wat vind je belangrijk in je werk? Kies één interesse uit de wolkjes
• Zijn er beroepen waar jouw interesse terugkomt? Welke beroepen zijn dat?

Opdracht 2:
• Wat vind je belangrijk in je werk? Kies drie omcirkelde stellingen
• Zijn er beroepen waar jouw voorkeuren terugkomen? Welke beroepen zijn dat?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Maak een kort verslag van de uitkomsten van de reflectie.VAST-
LEGGEN
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MET 
WIE?

Je voert deze opdracht zelfstandig uit.

Ik houd van precies werk < > Ik ben gek op dingen organiseren 
en plannen

Ik volg graag instructies op < > Ik geef graag leiding 

Ik wil dat andere mensen er goed 
uit zien < > Ik wil iets moois maken 



• Wat heb je geleerd over jouw interesses en je toekomstige beroep?
• Welke dingen heb je ontdekt die je nog niet van jezelf wist?
• Welke stap(pen) wil je nu zetten?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

Zorg dat je de stellingen bij opdracht 2 goed begrijpt. Vraag je docent het te  
verduidelijken met voorbeelden!TIPS &

TRUCS
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