
TAKEN ONTDEKKEN IN FILMPJES

Je ziet in twee filmpjes welke verschillende taken mensen hebben bij het  
uitoefenen van hun beroep en ontdekt welke taken je hierbij zelf interessant vindt.LEER-

DOEL

TITEL

Als je bij een bakker werkt, doe je de volgende dingen: brood (af)bakken, klanten 
groeten, de toonbank schoonmaken, brood snijden, de vloer dweilen, afrekenen. 
Een beroep bestaat dus uit verschillende taken.

Voorbereiden
Zoek op de website www.kiesmbo.nl het beroep ‘fietstechnicus’. 

Uitvoeren
• Bekijk het filmpje dat erbij zit en schrijf in onderstaande tabel op welke taken de  
 mensen in het filmpje hebben:

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??

Fietstechnicus Medewerker fastservice

taak 1

taak 2

taak 3

taak 4

taak 5

taak 6

taak 7

taak 8



• Welke taken die een fietstechnicus en een medewerker fastservice uitvoeren zijn  
 hetzelfde?
• Welke taken vind jij interessant en welke niet?
• Hoe komt het dat je deze taken wel of niet interessant vindt?
• Welk beroep heeft jouw voorkeur als je zou moeten kiezen en waarom?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

Bewaar de ingevulde tabel en je antwoorden op bovenstaande vragen in je 
portfolio.VAST-

LEGGEN
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MET 
WIE?

Je werkt zelf aan deze opdracht. 

• Zoek nu op de website het beroep ‘medewerker fastservice’ 
• Bekijk het filmpje dat erbij zit en schrijf in bovenstaande tabel op welke taken de  
 mensen in het filmpje hebben
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taak 10



Bespreek jouw voorkeuren voor eventuele taken en het beroep met een klasgenoot 
en kom erachter waarom deze soms verschillen. TIPS &

TRUCS
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• Wat heb je geleerd van deze opdracht?
• Waarom zou je vaker filmpjes bekijken over verschillende beroepen?NABE-

SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN


