
Bekijkjetoekomstnu.nl
Vandaag gaan we aan de slag met Lesbrief 1: Beroepen

Wie ben ik?

Heb jij een droomberoep? En wil je weten welke beroepen er nog meer zijn? 
Op www.bekijkjetoekomstnu.nl vind je beroepen in allerlei richtingen. Maak de opdrachten in deze 
lesbrief, en ontdek hoe je beroepen op deze site kunt opzoeken. Voordat je hiermee aan de slag gaat, krijg je 
eerst een paar wie-ben-ik?-opdrachten, zodat je gaat nadenken over jezelf. Daarna ga je op onderzoek uit!

Naam:

Klas:                      VMBO:   BL   KL   TL  (omcirkel)

School:

1

2

Wat doe je graag in je vrije tijd? 

Schrijf drie dingen op.

4 Wat is je droomberoep? 

Als je dat niet weet, schrijf dan op welke beroepen je interessant vindt.

Waar ben je goed in? Dat kan van alles zijn. 

Schrijf vijf dingen op.

3 Waar ben je goed in? Geef jezelf een cijfer van 1 t/m 5 

(1 = kan ik helemaal niet , 2 = kan ik niet zo, 3 = kan ik redelijk, 4 = kan ik goed, 5 = kan ik heel goed)

Ik ben iemand die:

mooie dingen kan maken  cijfer: 

goed iets kan bedenken  cijfer: 

goed kan organiseren   cijfer: 

goed anderen kan overtuigen  cijfer: 

precies kan werken   cijfer: 

netjes en ordelijk is  cijfer: 

goed kan luisteren     cijfer: 

makkelijk contact legt   cijfer: 

graag moeilijke problemen oplost  cijfer:

goed logisch kan nadenken  cijfer:

handig is    cijfer: 

vaak iets repareert   cijfer: 



Op onderzoek uit! – surfen op bekijkjetoekomstnu.nl

5 Je gaat op onderzoek uit. 

Ga naar www.bekijkjetoekomstnu.nl en ontdek welke beroepen er allemaal zijn. 

Wat vind je leuk aan dit beroep?

1.     Bekijk eerst de pl aatjes op de homepage bij Wat vind je leuk?

2.     Ga met de cursor op een plaatje staan en lees de tekst die omhoog schuift

3.     Kies een plaatje uit dat je leuk vindt en klik op Leuk!

4.     Je kunt nog meer plaatjes bekijken, klik maar op de link meer dingen om te kiezen (onder de groene button)

5.     Het schermpje Voordat je verder gaat verschijnt.  Je vult opleiding en leerjaar in. 

6.     Daarna typ je naam, e-mailadres, school en wachtwoord in

7.     Als je geregistreerd bent, vind je alle beroepen en opleidingen die je hebt aangevinkt terug op jouw 

        eigen profielpagina.  Ze worden bewaard op een veilige plek, waar niemand anders bij kan.

8.     Klik op de groene button Ga verder

9.     Klik op jouw profielpagina onder MBO beroepen een beroep aan dat je leuk vindt

10.  Bekijk het filmpje

Lees de informatie op deze pagina. 

Omcirkel de woorden die volgens jou bij dit beroep passen. 

Wat moet je goed kunnen als je dit beroep kiest?

Wat kun je nu al goed?

Waar moet je nog aan werken?

Wat is de kans op werk met dit beroep?

Welk salaris verdien je met dit beroep?

leuk     gezellig     boeiend     afwisselend     spannend     stoer     moeilijk     

    druk     zwaar     creatief     individueel     samen     hoofd     handen     



6 Ga terug naar de homepage en kies opnieuw een plaatje uit bij Wat vind je leuk? 

Wat vind je leuk aan dit beroep?

Lees de informatie op deze pagina. 

Omcirkel de woorden die volgens jou bij dit beroep passen. 

leuk     gezellig     boeiend     afwisselend     spannend     stoer     moeilijk     

    druk     zwaar     creatief     individueel     samen     hoofd     handen     

1. Klik weer op Ga verder en kies opnieuw onder MBO beroepen een beroep 

    uit dat je aanspreekt. 

2. Bekijk het filmpje

Wat moet je goed kunnen als je dit beroep kiest?

Wat kun je nu al goed?

Waar moet je nog aan werken?

Wat is de kans op werk met dit beroep?

Welk salaris verdien je met dit beroep?



7 Je kunt ook een beroep opzoeken met het blauwe tabblad bovenaan de homepage. 

Zoek bijvoorbeeld het beroep Verkoper reizen op.

Wat vind je leuk aan dit beroep?

Lees de informatie op deze pagina. 

Omcirkel de woorden die volgens jou bij dit beroep passen. 

leuk     gezellig     boeiend     afwisselend     spannend     stoer     moeilijk     

    druk     zwaar     creatief     individueel     samen     hoofd     handen     

1.  Klik op het blauwe tabblad Beroepen.
2.  Je komt op een pagina met beroepen in de sector Economie, Groen, 
     Techniek en Zorg en welzijn. 
3.  Onder welke sector valt Verkoper reizen? 
4.  Op welke blauwe link moet je klikken? 
5.  Bekijk het filmpje. 

Wat moet je goed kunnen als je dit beroep kiest?

Wat kun je nu al goed?

Waar moet je nog aan werken?

Wat is de kans op werk met dit beroep?

Welk salaris verdien je met dit beroep?



Wat vind je leuk aan dit beroep?

Lees de informatie op deze pagina. 

Omcirkel de woorden die volgens jou bij dit beroep passen. 

leuk     gezellig     boeiend     afwisselend     spannend     stoer     moeilijk     

    druk     zwaar     creatief     individueel     samen     hoofd     handen     

8 Er is nog een manier om beroepen op www.bekijkjetoekomstnu.nl op te zoeken. 

1.   Ga naar de homepage en typ je droomberoep in het zoekvenster, rechts bovenin. 
      Soms moet je het woord een beetje aanpassen. 
      Als je bijvoorbeeld verpleegster invult, krijg je 0 resultaten. 
      Maar als je verpleegkundige invult, krijg je 41 ‘objecten’. 

2.   Op pagina 2 (klik op volgende onderaan de pagina) staat het beroep Verpleegkundige. 
3.   Je hebt je droomberoep gevonden. Bekijk het filmpje.

Wat moet je goed kunnen als je dit beroep kiest?

Wat kun je nu al goed?

Waar moet je nog aan werken?

Wat is de kans op werk met dit beroep?

Welk salaris verdien je met dit beroep?

Deze lesbrief is ontwikkeld voor www.bekijkjetoekomstnu.nl/lobboxLOB BOX


