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INLEIDING

Je gaat een beroepenkaart maken voor een bepaalde sector. Er zijn vier sectoren:  landbouw, tech-
niek, zorg en economie. We gaan ons verdiepen in de sectoren Zorg en Techniek. Wij gaan ons dus 
bezig houden met beroepen en opleidingen die horen bij de sector Zorg en de sector Techniek. 

STAP 1: WELKE BEROEPEN HOREN BIJ ....?

Jullie gaan onderzoeken welke beroepen er horen bij jullie sector. Probeer zoveel mogelijk 
beroepen te bedenken. Juist de beroepen waar je niet elke dag over hoort, moeten erbij. Denk 
bijvoorbeeld aan de richtingen techniek, biologie of procestechniek. Deze brainstormsessie 
doen we klassikaal. Jullie schrijven natuurlijk mee. Maak eventueel gebruik van internet om 
zo veel mogelijk beroepen te noteren.  Misschien is het handig om op het bord een groot woor-
denweb te maken zoals hieronder. 

Zorg en Techniek

verpleger
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STAP 2: VUL HET SCHEMA IN 

Jullie vullen het schema in dat op pagina 4 staat. Maak per beroep één schema. Het is de bedoe-
ling dat ieder beroep onderzocht wordt. Werk netjes, dan kunnen de kaarten bewaard blijven en 
geraadpleegd worden als we dit onderdeel afsluiten en bespreken. Maak per beroep een schema 
en druk deze af op een A4. Deze gaan we plastificeren en verzamelen.

STAP 3: BEROEPENVELD OP A3

Als alle schema’s klaar zijn, maken jullie met z’n allen een mooi beroepenveld op A3-formaat.  Je 
kunt bijvoorbeeld  een schematisch overzicht maken, maar je kan het ook anders doen. 

• Maak een beroepenboom. Teken op een A3 een grote boom en hang de beroepen erin. Je kunt 
dan een verdeling maken per tak: bijvoorbeeld alle “ buiten-beroepen” 
aan één tak, alle “binnen-beroepen” aan een andere. Alle beroepen die 
‘s avonds zijn hangen aan één tak en alle beroepen die lichamelijk heel 
zwaar zijn, hangen ook aan één tak.  Je kunt ook een andere verdeling 
van takken bedenken. Schrijf de beroepen eerst op een apart, klein 
blaadje en bedenk dan hoe je de verdeling gaat maken. Zo kun je eerst 
nog wat schuiven, voordat je ze een definitieve plaats geeft.   

• Zoek YouTube-filmpjes over jouw beroep. Een leuk filmpje over pro-
cestechniek is het filmpje van Lucille Ball die achter de lopende band bonbons in moet 
pakken! Welke beroepen komen hierbij kijken? Vanaf het moment dat de bonbon nog moet 
worden gemaakt tot het moment dat de bonbons verpakt in de winkel ligt? Maak een strip-
verhaal van het hele proces!

• Maak een collage. Zoek in tijdschriften zo veel mogelijk plaatjes die te maken hebben met 
jouw sector / beroep, knip deze uit en plak ze op een groot, wit vel. Schrijf met mooie, grote 
letters op welke sector je hier beschrijft / laat zien.

• Maak er een vrolijk gekleurd werkstuk van. Er zijn ontzettend veel beroepen binnen de zorg! 
Verdeel de beroepen per niveau. Bijvoorbeeld: voor huisarts moet je naar de universiteit, dus 
academisch niveau. Voor assistent van de huisarts ga je naar een MBO (en misschien HBO). 
Schrijf de beroepen op in gekleurde ballonnen. Ieder niveau heeft zijn eigen kleur.  

• Techniek: ga op een denkbeeldige reis vanuit je warme bedje naar school. Iedere vijf minuten 
kom je wel in aanraking met iets dat met techniek te maken heeft! Zet dit op een rijtje. Wat 
is dit voor techniek? Wie heeft het gemaakt? Wie onderhoudt het (repareert het als het stuk 
is)? Waar komt het vandaan? Kun je deze denkbeeldige reis maken zonder de techniek? Als 
alles op een rij staat, kun je het ook verbeelden in een striptekening (van Bed naar School).

Dit zijn slechts ideeën. Als je een leukere manier kunt bedenken om jouw sector goed in beeld te 
brengen, kan dit natuurlijk ook. Wel in overleg met je docent.



Pagina 4

BEROEPENVELD

Schema beroepenkaart

naam:                                       beroep:

Wat houdt het 
werk in?

De inhoud van het werk:

Veel met*:

Het werk is lichamelijk*:

Het werk is geestelijk*:

De werktijden zijn*:

Het werk is*:

.......................................................................................... 

..........................................................................................

..........................................................................................

hoofd - handen

licht - normaal - zwaar

licht - normaal - zwaar

normaal - soms onregelmatig - vaak onregelmatig 

binnen - buiten

Benodigde 
opleiding

MBO- sector die het 
beste past*:

Opleiding:

techniek - landbouw - zorg en welzijn - economie

..........................................................................................

Samenwerken Je doet dit werk vooral*:

In dit werk ben je*:

zelfstandig                  -    samen met anderen

wel leidinggevend   -    niet leidinggevend

Wat voor soort 
mens moet je zijn?

Dit werk is vooral werk 
voor het type*:

Leuk aan dit beroep:

Minder leuk:

handen - hoofd - hart - fantasie

..........................................................................................

..........................................................................................

Hoe goed past dit 
beroep...

...bij wat ik kan*:

...bij mijn type*:

...bij mijn interesse*:

1  -  2  -  3  -  4  - 5 

1  -  2  -  3  -  4  - 5

1  -  2  -  3  -  4  - 5

1=slecht, 2= niet echt, 3=neutraal, 4=goed, 5=heel goed

*omcirkel wat van toepassing is
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STAP 4 (ALS ER TIJD OVER IS):

Denk aan alle mensen die je goed kent: familie, buren, ouders van vrienden bij voorbeeld. Schrijf 
zoveel mogelijk beroepen op van deze mensen. Zitten er beroepen bij die in jouw sector voor-
komen? 

Maak een lijst van deze mensen en schrijf het beroep en de sector erachter. Weet je ook welke 
opleiding zij hebben gedaan? Vraag dit eventueel thuis. 

naam beroep opleiding

buurman Kees buschauffeur MBO transport en logistiek

COLOFON
Dit lesmateriaal is ontwikkeld door De Praktijk, met ondersteu-
ning van Janssen Biologics, ROC Leiden en Da Vinci College Leiden.  
Het lesmateriaal verwijst naar Bridge to Employment, een onder-
wijsprogramma van Johnson & Johnson. Zie voor meer informatie:  
http://www.bridge2employment.org/.

Op alle lesmaterialen is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 4.0 Ne-
derland Licentie van toepassing (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), behalve waar an-
ders vermeld. Met vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met De Praktijk (info@praktijk.nu,  
020 7470166, www.praktijk.nu).


