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LOOPBAANCOMPETENTIES
Loopbaansturing - wat wil ik worden?
Werkexploratie - welk soort werk past bij mij?
Netwerken - wie kan mij daarbij helpen?

21e-EEUWSE VAARDIGHEDEN
^P Kritisch denken
? Probleem oplossen
^r Zelfregulering
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Je hebt vast beroepen die jou leuk

lijken. Misschien heb je er zelfs wel

een paar in Je omgeving.

In dit thema onderzoek je een beroep in

jouw directe omgeving. Je verzamelt

informatie en loopt een dagje mee met

een bekende. Met de informatie van

deze dag maak je een vakblad (en

eventueel een presentatie) voor je

klasgenoten.

DOEL THEMA

^ Je kunt een onderzoek doen naar
werk in jouw omgeving.

^ Je kunt uitleggen hoe een werkdag

van het door jou onderzochte beroep
eruit ziet.

Wat ga je doen?

Je loopt een dag mee op het werk van

een bekende.

Je deelt je kennis en ervaring met je

klasgenoten,

Wat is de eindopdracht?

Vakblad

Loop een dag mee. Verwerk de

informatie van die dag in een vakblad

en presenteer het aan je klasgenoten,

Wat ga je leren?

> Je leert je voorbereiden op een

meeloopdag,

Wat neem je mee naar
andere lessen?

» Je ervaart dat naast kennis ook lef,

vaardigheden en interesse belangrijk

zijn voor je loopbaan,



Thema 5 Werk in de buurt! t 5. IA Je kunt vertellen wat

je weet over werken

Handig; als je wilt onderzoeken welk
beroep bij jou past. kun je bet beste
starten in je directe
omgeving.

WEET JIJ ALLES OVER WERKEN?

Beantwoord de vragen en bedenk hoeveel jij al weet over werken,

Reizen

Hoeveel minuten is de gemiddelde

Nederlander op weg naar zijn of

haar werk?

O 14 minuten
O 34 minuten
O 54 minuten

Een werkdag

Een werkdag duurt meestal

O 5 uur
O 8 uur
OlO uur

Wat verdient een 15-jarige

als hij of zij een maand

fulltime werkt?

Kies uit:

O 473 euro
O 673 euro
O 973 euro

Hoeveel jaar werkt een

gemiddelde Nederlander voor

dezelfde baas?

O 5 jaar
O 10 jaar
O 15 jaar

Hoeveel uur per dag brengt de

gemiddelde werknemer door

achter de computer?

O l uur
Q2 uur
O 4 uur

In welk land werken mensen de

minste uren in de week?

O Griekenland
O Engeland
O India
O Nederland
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l. Ik wil samenwerken met anderen.

2. Ik wil anderen helpen.

3. Ik wil veel buiten zijn.

4. Ik wil veel geld verdienen.

5. Ik wil mijn eigen baas zijn.

6. Ik wil een uniform dragen.

7. Ik wil veel met mijn handen werken.

8. Ik wil creatief bezig zijn.

9. Ik wil iets doen met computers.

10. Ik wil iets doen met techniek.

11. Ik wil iets doen met dieren.

12. Ik wil iets doen met mensen.

13. Ik wil iets doen met groen (bloemen en planten).

14. Ik wil dat iedere dag anders is.

15. Ik wil veel reizen.

16. Ik wil rustig werken.

o
o
o
o
o
o
o
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o
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o
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,\^ Werk is overal om je heen. Welke beroepen komen voor in jouw omgeving?

l. Zet jezelf in het midden,

2. Plaats de beroepen van familieleden, vrienden of buurtgenoten om je heen

Noem minimaal vijf beroepen,
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Welke beroepen komen vaker voor?

Welke beroepen lijken je leuk?

Waarom?

Past het beroep van een van je ouders

ook bij jou? Waarom wel of niet?

Welke beroepskracht uitjouw

omgeving zou je een dagje mee

kunnen lopen?
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^ bedrijf voorbereiden,

niet voor verrassingen te staan.

Maak een werkdag mee van iemand in jouw omgeving!

Dag mee naar het werk:

Met wie ga je graag een dagje mee naarjiet werk?

Hoe ken je deze persoon?

Welk werk doet deze persoon?

Wat is de naam van het bedrijf waar deze persoon werkt?

Wat zijn het adres en het telefoonnummer van dit bedrijf?

Bespreek van tevoren de vragen op de checklist:

(") Moet je zelf je lunch meenemen?
("') Welke kleding doe je aan?

Welke schoenen doe je aan?

(_) Moet je nog meer meenemen (pen, papier, mobiel etc.)

(^) Zijn er dingen die je niet mag vanwege veiligheid?
Q Waar moet je jezelf melden?
Q Bij wie moet je jezelf melden?
C") Mag je foto's maken tijdens de dag?

l GROOTMOEDERS TIPS:
' <oef^deroutea's^d^nog
( nooit hebt gefietst.

. Geef een hand en stel jezelf
"etjes voor.

. Vraag of je ,ets mag doen of
kunt helpen.

"^d:TChetwerkis]em°^°p
st'l en uit het zicht.

>LU:sternaardeaanw^envan
volwassenen.

werk en
l voorje pauze. ~" l

,"Ree,;sr"enth°usiastenb^^ .',
,
'. iedereenaan^°. "dv:n7e"^. ;|
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WAT WEET JE AL

Ga naar de website van het bedrijf of zoek meer informatie over het beroep. Wat

weet je al over het bedrijf of beroep?

VRAGENLIJST

Opdracht: Brainstorm over vragen!

Welke vragen ga je zeker stellen tijdens je meeloopdag? Bedenk er samen met

je klasgenoten zo veel mogelijk.

l.

2.

Verwerk de antwoorden op de vragen in de

strip uit het volgende hoofdstuk en in de

eindopdracht 'Vakblad'.

'/ Inspiratie: \

'/ . Hoeveel mensen werken er? ^
/ . Wat zijn de werktijden? \

/ *Metwe"<e materialen en
apparatuur wordt er gewerkt?

Wat is het 1(

san het werk?

i sterk verhaal over het
werk?
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beroep beschrijven

Handig: als je eew dagje weeloopt op het werk
van een bekende, kun je goed bepalen of
bet beroep je leuk lijkt.

Je hebt een dag meegelopen op het werk van een bekende. Beantwoord onderstaande

vragen en verwerk de informatie die je hebt verzameld in een strip.

1. MET WIE HES JE MEEGELOPEN? 2. NOEM

TAAK 1:

TAAK

TAAK

2:

3:

DE DRIE BELANGRIJKSTE TAKEN DIE BIJ D/T WOEP HOREN.

3. WELKE MATERIALEN GEBRUIKT DEZE PERSOON?

WT ZIJN DE LEUKE KANTEN?

WAT VOND JE BEST LASTIG?

ZOU JE ZELF DIT BEROEP LATER WILLEN DOEN?

5. JE HEBT EEN DAG MEEGELOPEN. WAT VOND JE ERVAN?

4. MET WELKE COLLEGA'S OF KLANTEN
WERK7 DEZE PERSOON?

Beschrijf afteken een werkdag. De volgende punten moeten in je verhaal terugkomen:

. Taken en werkzaamheden

. Collega's en klanten

. Materialen of hulpmiddelen
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OM ............. (TIJD) KOMT ................................... {NMM}

OP HET WERK AAN. MEESTAL SEGINT EEN DAG MET .....................

QMRNA GMT HIJ OF ZIJ

HET LEUKSTE VAN HET WERK IS

TOEN

[ACTIE 3)|

OM ................. (r/70)

GAAT.

NMk HUIS. HET LAATSTE DAT ER

OP HET WERK GESEURT. IS
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IB SI

Maak een vakblad met alle informatie en indrukken die je hebt opgedaan tijdens de

meeloopdag. Je kunt de vragen ook gebruiken voor een presentatie.

Wat heb je geleerd?

Wat is nu je mening over het beroep? Zou je het beroep willen uitoefenen?

Wat vind je zwaarder? Een dag werk of een dag school?

Wissel uit:

Lees de vakbladen van klasgenoten. Zijn er nu nog andere beroepen

waar je nieuwsgierig naar bent geworden?

Waren er ook klasgenoten met hetzelfde beroep? Zo ja, zijn er verschillen
in de vakbladen?



Voorpagina: waar ben je geweest. Hoe zag je dag er uit?



Wat zijn de belangrijkste kenmerken van dit beroep. Foto's en beeldmateriaal van het beroep.
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Heb je de doelen voor dit thema behaald?

Je kunt een onderzoek doen naar beroepen in
jouw omgeving.

Je kunt vier kenmerken van het door jou onderzochte
beroep benoemen.

o

o

Wat heb je dit thema geleerd?
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