
Bekijkjetoekomstnu.nl
Vandaag gaan we aan de slag met Lesbrief 2: Opleidingen

Interviewopdracht

Als je een beroep leuk vindt, welke opleiding hoort daar dan bij? 
En op welke scholen kun je die opleiding volgen? 

Op www.bekijkjetoekomstnu.nl vind je opleidingen in alle mogelijke richtingen. Maak de opdrachten in 
deze lesbrief, en ontdek hoe je opleidingen en scholen op deze site kunt opzoeken. 
Maar voordat je hiermee aan de slag gaat, krijg je eerst een interviewopdracht.

Naam:

Klas:                      VMBO:   BL   KL   TL  (omcirkel)

School:

1 Opdracht 1

Waar ben je goed in? Kun je ook een paar voorbeelden geven?

Wat denk je dat ik leuk vind om te doen?

Deze opdracht doe je samen met een klasgenoot. 

Jullie gaan elkaar interviewen over wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. 

Zoek dus een rustig plekje op. 

Let op: als je interviewer bent stel je vragen aan je klasgenoot die over jezelf gaan.  

Een voorbeeld:  

Je bent interviewer en vraagt aan je klasgenoot: ‘Welke kleur haar heb ik?’ 

Je klasgenoot antwoordt dan: ‘Jouw kleur haar is bruin.’ 

Het is dus de bedoeling dat je als interviewer zoveel mogelijk informatie over zichzelf verzamelt!

Schrijf de antwoorden meteen op. 



Op onderzoek uit! – surfen op bekijkjetoekomstnu.nl

Wat ben ik?

een doener, een dromer, een denker, een beslisser, een prater, een onderzoeker, een ontwerper, 

een sporter, een techneut, een helper, een artiest, een rekenaar?

Kies iets uit, en vertel waarom je dat hebt uitgekozen. 

Welk beroep vind je bij me passen? 

Vertel ook waarom.

Hoeveel opleidingen Horeca en bakkerij heb je?

Wat leer je tijdens deze opleiding? 

Noem 3 belangrijke punten.

Voordat je verder gaat met de interviewopdracht, ga je eerst op onderzoek uit bij de 

Opleidingen op www.bekijkjetoekomstnu.nl 

-  Ga naar de homepage

-  Klik op de blauwe tabblad Beroepen 

-  Je komt op een pagina met beroepen op het gebied van 

    Economie, Groen, Techniek en Zorg en welzijn 

-  Klik op Horeca en bakkerij (bij Economie)

Klik op de opleidingen Kok (23).  Daarna klik je op de bovenste opleiding: Kok – ROC Mondriaan.  

2 Opdracht 2



Hoeveel jaar duurt deze opleiding?

Welke opleiding kun je hierna gaan doen?

Krijg je met deze opleiding makkelijk een baan?

Op welke scholen kun je deze opleiding volgen? (kijk onderaan de pagina)

Hoeveel Horeca en bakkerij opleidingen heeft ROC Leiden? 

Op welke locaties worden deze opleidingen gegeven? 

Kijk en klik rechtsboven op Opleidingen en Locaties

Je gaat nog een keer op onderzoek uit bij Opleidingen, maar dan vanuit de homepage en 

de plaatjes bij Wat vind je leuk? Let op: je hebt al een profiel aangemaakt (zie lesbrief 1).

-  Ga met de cursor op het plaatje Dieren staan

-  Klik op Leuk!

-  Klik op de groene button Ga verder

-  Ga naar de onderste opleiding bij MBO Opleidingen 

    (vergeet niet eerst op Meer MBO Opleidingen… te klikken)

Je wilt meer weten over ROC Leiden. 

Klik op de blauwe link ROC Leiden onderaan de pagina en lees de informatie over deze school. 

3 Opdracht 3



Wat is de naam van deze opleiding?

Hoeveel jaar duurt deze opleiding?

Welke opleiding kun je hierna gaan doen?

Krijg je met deze opleiding makkelijk een baan?

Hoeveel groene opleidingen heeft Wellantcollege?

Kijk en klik rechtsboven op Opleidingen en Locaties

Op welke locaties worden deze opleidingen gegeven?

Je wilt meer weten over Wellantcollege. 

Klik op de blauwe link Wellantcollege onderaan de pagina en lees de informatie over deze school. 

Wat leer je tijdens deze opleiding

Noem 3 belangrijke punten.

Op welke scholen kun je deze opleiding volgen?

Kijk onderaan de pagina.



Wat vind je leuk aan dit beroep?

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 is de naam van deze opleiding? 

Wat moet je goed kunnen als je dit beroep kiest?

Lees eerst de informatie op deze pagina. 

Onderaan de pagina staat een rijtje opleidingen.  

Kies een opleiding uit die goed aansluit op het beroep.

Nu ga je verder met de interviewopdracht. 

Wat weet je over het beroep dat je klasgenoot bij jou vindt passen? 

Kijk of je het beroep kunt vinden op de Beroepen-pagina onder Economie, Groen, 

Techniek of Zorg en welzijn.

Bekijk het filmpje.

4 Opdracht 4



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

Hoeveel jaar duurt deze opleiding?

Welke opleiding kun je hierna gaan doen?

Krijg je met deze opleiding makkelijk een baan?

Hoeveel groene opleidingen heeft Wellantcollege?

Kijk en klik rechtsboven op Opleidingen en Locaties

Op welke locaties worden deze opleidingen gegeven?

Klik op de blauwe links naar de scholenpagina’s. 

Wat leer je tijdens deze opleiding

Noem 3 belangrijke punten.

Op welke scholen kun je deze opleiding volgen?

Kijk onderaan de pagina.


