Op bezoek in

- voor leerlingen secundair onderwijs-

Het Beroepenhuis
A. Welke beroepen zullen we leren kennen in Het Beroepenhuis? …………………………...………………………
B. Wat zullen we in kaart brengen in Het Beroepenhuis? ………………………………..………..………………………
C. Op welke 2 vragen proberen we antwoorden te vinden in Het Beroepenhuis?
………………………………………………….……………… + ……………………………………………………………………..

Wat weet ik al?
Ken jij al veel beroepen? En je eigen talenten? Laten we dat eens testen.
Sectoren en beroepen
A. Een sector = …………………………………………………….…………………………………………………………………………….
B. Welke beroepen horen thuis in welke sectoren? Match ze correct!
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Wat denk jij?
A. Een filmpje
Hoe komt het dat de kinderen op het filmpje de verkeerde mensen koppelden aan de verkeerde
beroepen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kan je voorbeelden bedenken waarbij iemand last heeft van deze vooroordelen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Heeft je geslacht voor jou een invloed op welk beroep je later wil doen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Als je een studie – of beroepskeuze maakt, hou dan vooral rekening met
je eigen interesses en talenten en laat je niet leiden door wat jongeren in
jouw situatie zogezegd horen te doen.

B. Knelpuntberoep?
De naam zegt het eigenlijk zelf, maar wat is een knelpuntberoep?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bekijk de foto’s hieronder.
Omcirkel de ‘V’ als het volgens jou een knelpuntberoep is, de ‘X’ als het niet zo is.

Technicus elektromechanica

VX

Topvoetballer

VX

Informaticus

VX

Chef kok

VX

Dierenarts

VX

Onderhoudsmecanicien

VX

Archeoloog

VX

Vrachtwagenbestuurder

VX
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Bedenk je toekomst!

 Wat zijn mijn hobby’s?

 Som enkele talenten op die je hebt
aangeduid op de talentenkaart.

 Wat doe ik nog graag in mijn
vrije tijd?

 Welke schoolvakken vind ik
leuk?

 Waarvoor kreeg ik al eens
complimenten?

 Welke talenten heb ik volgens mijn
klasgenoten
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Stellingen
Ken je al veel beroepen? En je eigen talenten? Is dat verbeterd na je bezoek?
Mijn ouder(s)
Ik heb de talentenkaart van mijn zoon/dochter gelezen.

 Ik vind dat hij/zij:






Zichzelf heel goed kent.
Zichzelf redelijk goed kent.
Nog wel wat over zichzelf kan leren.
Nog heel veel over zichzelf kan leren.
…

 Volgens mij springen deze 3 tot 5 talenten er uit:







_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
…

 Volgens mij zou hij/zij goed zijn in de volgende beroepen:







_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
…

 Wanneer mijn zoon/dochter een keuze maakt voor een studie of een beroep dan vind ik het

belangrijkste dat: (geef een cijfer van 1= belangrijkst, tot 5 = minst belangrijk)







Hij/zij later veel geld kan verdienen.
Hij/zij zich goed voelt.
Hij/zij veel kans heeft op werk.
Hij/zij door de maatschappij als belangrijk wordt gezien.
Hij/zij zich nuttig zal voelen in de maatschappij.
…
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