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1. TOELICHTING
De lesbrief Beroep en werk in de Achterhoek is een initiatief van Profijt, een samenwerkings-verband voor
het onderwijs in Oost Gelderland. Deze lesbrief helpt leerlingen bij hun keuze voor een beroep, hun oriëntatie op de arbeidsmarkt in de Achterhoek en hun zoektocht naar een passende opleiding in de buurt.

HET IDEE VAN DE LESBRIEF: DE LESBRIEF ALS EEN GEREEDSCHAPSKIST
De lesbrief is bedoeld als gereedschapskist voor jou als docent. Je vindt in deze kist enerzijds inspiratie voor
werkvormen om je les in te vullen. Anderzijds vind je er concrete opdrachten waarmee je de leerlingen aan
het werk kunt zetten. Omdat de gereedschapskist rijkelijk gevuld is, heb je alle vrijheid om die elementen
eruit te pakken die passen bij jouw manier van lesgeven of die je voor jouw leerlingen geschikt acht. De
lesbrief is dus geen gedwongen format; je bepaalt zelf hoe je de les inricht!

OPZET VAN DEZE LESBRIEF
Welke beroepen zijn er en welke spreken mij aan, hoe ziet de arbeidsmarkt in de Achterhoek eruit, en in het
bijzonder voor de beroepen die aanspreken, hoe ziet de ideale studieroute eruit die nodig is om dit beroep
uit te oefenen en waar kan ik deze opleiding in de regio volgen? Dit zijn de vragen die centraal staan in de
lessen.
Aan de hand van drie thema’s doorloopt de leerling het beroepskeuzeproces. Deze thema’s zijn:
■■ Beroepsbeeld:
In deze opdrachten ga je met de leerlingen aan de slag om beroepen beter te leren kennen, en beroepen te zoeken die passen bij de leerling.
■■ Arbeidsmarkt
In deze opdrachten ga je met de leerlingen aan de slag om de arbeidsmarkt in de Achterhoek te verkennen. Hoe ziet die eruit?
■■ Studieroute
In deze opdrachten ga je met de leerlingen aan de slag om opleidingsmogelijkheden in de regio te
onderzoeken.
Ook worden informatiebronnen aangereikt die inzicht geven in de actuele situatie op de arbeidsmarkt in de
Achterhoek. Het tweede deel van deze lesbrief, ‘Oriëntatie op de arbeidsmarkt in de Achterhoek’, is hieraan
gewijd. Je kunt dus zelf informatie verzamelen én deze up-to-date houden.
In het derde deel zijn enkele voorbeelden voor de invulling van een les opgenomen. Per thema is een aantal
opdrachten geformuleerd. Idealiter ga je met de leerlingen met alle drie de thema’s aan de slag, want dat
geeft ze een compleet plaatje. De uitgewerkte opdrachten vormen deel vier van deze lesbrief.
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DE OPDRACHTEN
Er zijn twee soorten werkvormen: klassikale en individuele opdrachten. De individuele opdrachten zijn op
de leerling gericht. De leerling kan deze alleen of in kleine groepjes uitvoeren. Bij de klassikale opdrachten
leren de leerlingen van en met elkaar.
Bij elke opdracht is aangegeven welke werkvorm het betreft, de tijdsduur en eventueel welke informatiebronnen worden geraadpleegd. Schrijf aan het begin van de les de sites op het bord, zodat leerlingen weten
waar ze op zoek kunnen naar informatie bij de uitvoering van hun opdrachten.
Sites die leerlingen kunnen gebruiken om informatie over beroepen en studies op te zoeken zijn:
1.
2.
3.
4.

www.beroepeninbeeld.nl met informatie over beroepen en beroepskeuzetests
www.roc.nl : alle roc’s en hun opleidingen op een rijtje
www.kansopwerk.nl : hoe groot is de kans op werk na je opleiding?
www.nationalevacaturebank.nl : een landelijke databank met openstaande vacatures

De opdrachten voor de leerlingen kan je direct uitdelen, de leerlingen kunnen hier zelfstandig mee aan de
slag. Bij sommige opdrachten worden kaartjes gebruikt. Zie hiervoor bijlage 1 en 2. In bijlage 3 vind je ter
informatie een overzicht van sectoren, branches en beroepen.

OVERZICHT OPDRACHTEN
Thema

Opdracht	Wat gaan de leerlingen doen?

Beroepsbeeld

Website verkennen

Kennismaken met de site www.beroepeninbeeld.nl

12

Bekend beroep?

Kennismaken met een aantal onbekende beroepen

13

Een oud-leerling of iemand met een aansprekend
beroep komt vertellen over het verloop van zijn of
haar beroepskeuze en het beroep

14

Droomberoep

Uitvinden wat je droomberoep is

15

Zelfstandig website verkennen

Aan de hand van opdrachten de website bekijken

16

Inspiratie 1
		
		

Advies geven aan je klasgenoot Een klasgenoot adviseren over een passend
		
toekomstig beroep

blz

17

Beroep gevonden?
Vertel het je klas!

Korte presentatie geven over een beroep

18

Beroepsdossier maken

Informatie verzamelen over hun droomberoep

19
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Thema

Opdracht	Wat gaan de leerlingen doen?

blz

Arbeidsmarkt Sectoren
		

Aan de hand van sectoren verkennen welke
beroepen er allemaal bestaan

20

Werken in de Achterhoek
		

Een gesprek over beroepen en beroepskeuze
specifiek in de Achterhoek

21

Inspiratie 2
		
		

Iemand van Jouw Unit of de kenniscentra uitnodigen,
die komt vertellen over vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt in de Achterhoek.
22

Vacatures vergelijken

Vacatures bespreken met elkaar

23

Kans op werk?
		

Informatie verzamelen over de kans op werk voor
interessante beroepen

24

Arbeidsmarkt verkennen
		

De arbeidsmarkt verkennen voor interessante
beroepen

25

Arbeidsmarktdossier maken
		

Verzamelen van arbeidsmarktinformatie over hun
droomberoep

26

Studieroute

Een onderzoek naar opleidingen in de regio.

27

Studieroute in beeld
		

Opleidingen inventariseren die nodig zijn voor hun
droomberoep

28

Opleidingsdossier maken
		

Informatie verzamelen over de benodigde
opleidingen voor hun droomberoep

29

Scholen in de buurt

PORTFOLIO
Bij verschillende opdrachten wordt gerefereerd aan een portfolio. In een portfolio verzamelen de leerlingen
de uitwerkingen van hun opdrachten. Vertel de leerlingen dat ze allerlei informatie gaan verzamelen over
verschillende beroepen en dat ze alle uitwerkingen van de opdrachten bundelen in het portfolio. Vertel de
leerlingen ook of ze dit portfolio digitaal aanmaken, of dat het een papieren versie wordt.
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2. ORIENTATIE OP DE ARBEIDS		 MARKT IN DE ACHTERHOEK
Zet de belangrijkste eigenschappen van de arbeidsmarkt in de Achterhoek op een rijtje, als voorbereiding
op de lessen. Je vindt hieronder allerlei websites met informatie over de arbeidsmarkt in de Achterhoek.
Daaronder vind je een format wat je in kunt vullen. Deze gegevens kan je gebruiken in de opdrachten om
de leerlingen bewust te maken van de arbeidsmarkt in de Achterhoek. Ook worden er nog enkele organisaties genoemd die je als bron zou kunnen gebruiken.

Website

Waar te vinden?

http://statline.cbs.nl
Site van het Centraal Bureau voor de Statistiek
met cijfers over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook in de Achterhoek.

Op de website klik je op Thema. Selecteer achtereenvolgens Nederland regionaal / per thema
/ arbeid en sociale zekerheid/arbeidsmarkt / banen van werknemers, regio Kies dan onderwerpen, SBI ´93, periodes klik op toon gegevens.

www.werk.nl
Site van UWV WERKbedrijf met informatie over
vacatures en werkzoekenden, ook in de Achterhoek.

Voor informatie over vacatures bij UWV WERKbedrijf: Selecteer achtereenvolgens: UWV WERKbedrijf / arbeidsmarkt / zelf rapportages maken /
vacatures. Selecteer vervolgens bij RPA: Arnhem
en Achterhoek / Achterhoek. Je kunt je keuze
verfijnen onder bijvoorbeeld beroep, bedrijfsindeling, etc.
Voor informatie over werkzoekenden:
Selecteer achtereenvolgens: UWV WERKbedrijf /
arbeidsmarkt / zelf rapportages maken / nietwerkenden werkzoekenden. Selecteer vervolgens
bij RPA: Arnhem en Achterhoek / Achterhoek
Je kunt je keuze verfijnen onder bijvoorbeeld
leeftijdsklasse, opleidingsniveau, beroep, etc.
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www.colo.nl
Site van Colo met informatie over de arbeidsmarkt en stagemarkt.

Klik op thema´s en vervolgens op stage- en
arbeidsmarktinformatie. Hier vind je de arbeidsmarktschets en verwijzingen naar andere sites
voor meer informatie.

www.arbeidsmarktgelderland.nl
Site van de Provincie Gelderland met informatie
over de arbeidsmarkt in Gelderland.

Voor het maken van selecties:
Klik rechts in de site op arbeidsmarkt Gelderland.

Verdeling werkgelegenheid Achterhoek 		

Verdeling werkgelegenheid Nederland

Maak een top 5 van sectoren/branches waar in de Achterhoek het meeste werk te vinden is.
1.
2.
3.
4.
5.
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Wat is de top 5 van sectoren/branches waar in de Achterhoek het minste werk te vinden is.
1.
2.
3.
4.
5.

Welke mbo-scholen zijn er in de Achterhoek?
ROC Graafschap College (www.graafschapcollege.nl)
AOC Oost (www.aoc-oost.nl)

Wat zijn de 5 populairste opleidingsclusters in de Achterhoek?
1.
2.
3.
4.
5.

Wat zijn grote en bekende bedrijven in de regio?
1.
2.
3.
4.
5.

ORGANISATIES DIE JE ALS BRON ZOU KUNNEN GEBRUIKEN
Jouw Unit, zie www.jouwunit.nl
Leerwerkloket Achterhoek, zie www.leerwerkloket-achterhoek.nl
De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zie www.colo.nl
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3. MOGELIJKE LESINVULLINGEN
Hieronder staan mogelijke lesinvullingen voor lesuren van ongeveer 50 minuten. Het zijn suggesties, deze
hoef je uiteraard niet op te volgen. De opdrachten zijn inwisselbaar en het is ook mogelijk om meer dan één
lesuur aan een onderwerp te besteden. Bij de opdrachten staan vaak ook tips voor bepaalde combinaties
van opdrachten, deze helpen je een les in te vullen.

LESUUR 1
■■ Start met de opdracht ‘Werken in de Achterhoek’. De leerlingen worden zich bewust van de arbeidsmarktsituatie in de Achterhoek en leren de grootste werkgevers kennen. De opdracht duurt 20 minuten.
■■ Ga nu verder met de opdracht ‘Kans op werk’. De leerlingen gaan op zoek naar de kans op werk in de
Achterhoek voor beroepen die ze leuk vinden. Deze opdracht duurt 10 minuten.
■■ Sluit deze les af met de opdracht ‘Beroep gevonden? De leerlingen kiezen een beroep dat ze leuk lijkt.
Deze opdracht duurt 15 minuten.

LESUUR 2
■■ Start met de opdracht ‘Zelfstandig website verkennen’. Na deze opdracht weten de leerlingen hoe de site
werkt en welke mogelijkheden de site heeft. Deze opdracht duurt 15 minuten.
■■ Laat de leerlingen nu verder gaan met de opdracht ‘Droomberoep’. De leerlingen gaan op zoek naarhun droomberoep. De opdracht duurt 10 minuten.
■■ Als vervolg kunnen de leerlingen verder met de opdracht ‘Beroep gevonden?’. Hierbij gaan ze dieper in
op het beroep dat ze aanspreekt. Deze opdracht duurt 15 minuten.
■■ Sluit deze les af met de opdracht ‘Beroepsdossier maken’. De leerlingen beantwoorden vragen over hunberoep en leggen een dossier aan. Deze opdracht duurt 10 minuten.

LESUUR 3
■■ Start deze les met de opdracht ‘Website verkennen’. De leerlingen leren de website kennen doordat je ze
wegwijs maakt op de site en ze de mogelijkheden laat zien. Deze opdracht duurt 10 minuten.
■■ Ga verder met de opdracht ‘Inspiratie 1’. Een oud-leerling of iemand met een aansprekend beroep
komt vertellen over zijn of haar beroepskeuze of beroep. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met de
kenmerken die zij belangrijk vinden in hun toekomstige baan. Deze opdracht duurt 15 minuten.
■■ Laat de leerlingen de opdracht ‘Advies geven aan je klasgenoot’ uitvoeren. De leerlingen weten welk
beroep bij hen past vanuit wat ze leuk vinden, maar met deze opdracht komen ze er ook achter welk
beroep bij hen past vanuit waar ze goed in zijn. Deze opdracht duurt 15 minuten.
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■■ Als vervolg kunnen de leerlingen verder met de opdracht ‘Beroep gevonden?’. Hierbij gaan ze dieper in
op het beroep dat ze aanspreekt. Deze opdracht duurt 15 minuten.

LESUUR 4
■■ Start met de opdracht ‘Zelfstandig website verkennen’. Na deze opdracht weten de leerlingen hoe de site
werkt en welke mogelijkheden de site heeft. Deze opdracht duurt 15 minuten.
■■ Als vervolg kunnen de leerlingen de opdracht ‘Advies geven aan je klasgenoot’ uitvoeren. De leerlingen
leren welke beroepen aansluiten bij wat ze leuk vinden. De opdracht duurt 15 minuten.
■■ Vervolg deze les met de opdracht ‘Droomberoep gevonden’. Met deze opdracht reflecteren de leerlingen
op hun gevonden droomberoep(en). Deze opdracht duurt 15 minuten.
■■ Sluit deze les af met de opdracht ‘Beroepsdossier maken’. De leerlingen beantwoorden vragen over hun
beroep en leggen een dossier aan. Deze opdracht duurt 10 minuten.
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4. OPDRACHTEN
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WEBSITE VERKENNEN
Doorloop met de leerlingen de website Beroepeninbeeld.nl.
		

De opdracht duurt 10 minuten.

		

De opdracht is klassikaal.

		
		

Dit is een goede eerste opdracht, omdat de leerlingen hierna zelfstandig met de site aan de
slag kunnen.

Bron: www.beroepeninbeeld.nl

VOORBEREIDING
■■ Voer deze opdracht uit in het computerlokaal en zorg dat je op de docentstand werkt, zodat de leerlingen kunnen zien wat jij op de computer doet. Mocht de docentenstand niet kunnen, zorg dan voor een
voor een beamer die op de computer is aangesloten. Zo kunnen de leerlingen op groot scherm volgen
wat je op de computer doet.

DOORLOOP DE WEBSITE
Je kunt de leerlingen laten zien welke mogelijkheden de site www.beroepeninbeeld.nl heeft door op de startpagina te laten zien welke drie zoekmanieren ze op de site kunnen gebruiken:
■■ ze kunnen gelijk een beroep invoeren bij ‘ik weet wat ik wil’;
■■ ze kunnen via ‘ik wil iets’ invoeren wat ze leuk vinden om te doen;
■■ ze kunnen via ‘ik kan iets’ invoeren waar ze goed in zijn.
■■ Laat de leerlingen alle drie de manieren van zoeken zien en vertel ze onderstaande:
■■ Bij alle drie de manieren van zoeken kom je op een pagina terecht waarop een beroep staat dat het
meest voldoet aan de zoekopdracht. Rechtsbovenin het scherm staat een percentage dat aangeeft in
hoeverre het beroep matcht met de zoekopdracht. In sommige gevallen staan er ook nog andere beroepen genoemd met hun matchpercentage. De leerlingen kunnen door op de knop ‘meer info’ te klikken,
meer informatie over het beroep lezen. Bij sommige beroepen is het ook mogelijk om een filmpje te
bekijken.
■■ Als leerlingen meer willen weten over de kans op een stage of werk in dit beroep kun je ze doorverwijzen
naar de sites: kansopwerk.nl en stagemarkt.nl. Op deze sites kun je ook selecteren op regio. Voor de
site stagemarkt.nl is een aparte lesbrief beschikbaar.
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BEKEND BEROEP?
Laat de leerlingen kennismaken met relatief onbekende beroepen.
		

De opdracht duurt 15 minuten.

		

De opdracht is klassikaal.

BEROEPEN BENOEMEN
Noem een beroep en laat de leerlingen vertellen wat ze al weten over dit beroep. Hieronder staat een
aantal voorbeelden genoemd:
■■ Zorghulp: als zorghulp help je je cliënten onder andere met het runnen van hun huishouden. Maar ook
het maken van een wandeling met de cliënten of het helpen van de verzorgende of verpleegkundige
hoort bij je taken. Je moet hiervoor goed kunnen luisteren en rekening houden met anderen. Na afloop
moet je verslag uitbrengen.
■■ Servicemonteur: hiervoor moet je niet alleen heel handig zijn, je komt ook bij de mensen thuis. Daar
moet je kunnen achterhalen wat het probleem is en als je het probleem hebt opgelost, moet je ook uit
kunnen leggen wat je hebt gedaan. Goed kunnen communiceren speelt hier dus een belangrijke rol.
■■ Assistent-accountant: Als assistent-accountant werk je bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor. Je werkt voor klanten die een bedrijf hebben, dat zijn ondernemers. Je moet het leuk vinden
om iets met cijfers te gaan doen, want je controleert of de klant de financiële administratie goed heeft
uitgevoerd of je doet zelf de financiële administratie. Hieruit moet je dan conclusies trekken en advies
geven aan de klant.
■■ Medewerker sociale zekerheid: voor dit beroep moet je goed met verschillende mensen kunnen omgaan, maar je moet het ook leuk vinden om met wetten en regels te werken en dingen uit te zoeken. Je
hebt soms te maken met klanten die veel problemen hebben. Om hier goed mee om te kunnen gaan
moet je stevig in je schoenen staan.
■■ Operator: een operator houdt productieprocessen in fabrieken in de gaten. Dit gebeurt vaak vanuit de
controlekamer. Dat is een grote kamer vol computers waarmee alle processen gevolgd en bediend kunnen worden. Als operator zorg je dat de productieprocessen goed lopen en storingen worden opgelost.
■■ Medewerker biologisch-dynamisch bedrijf: Als je op een biologisch-dynamisch bedrijf werkt, zorg je voor
de bodem. Je zorgt voor de bemesting en verbetert de conditie van de bodem. Ook zorg je voor het
onderhoud van de gebouwen. Verder teel je gewassen en verzorg je het vee.

ZELF OP ZOEK
Als de leerlingen hebben verteld wat ze weten over het beroep, gaan ze het beroep vervolgens op de site
bekijken. Is het heel anders dan ze in hun hoofd hadden?
Vertel de leerlingen ter afsluiting van deze opdracht dat er een heleboel onbekende beroepen zijn en dat het
dus de moeite waard is om je hierin te verdiepen. Wellicht zit er iets tussen wat ze heel erg leuk vinden en
waar ze helemaal geen weet van hebben.
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INSPIRATIE 1
Een oud-leerling of iemand met een aansprekend beroep uitnodigen die komt vertellen over
het beroep en eventueel over eigen ervaringen met het beroepskeuzeproces.
		

De opdracht duurt 15 minuten.

		

De opdracht is klassikaal.

		

Dit is een leuke opdracht om de les mee te beginnen.

BEROEPSKEUZE OUD-LEERLING
Laat de gastspreker 15 minuten vertellen over het beroep en het verloop van zijn of haar beroepskeuze.
Onderstaande vragen kunnen aan bod komen:
■■ Hoe is hij/zij tot de studie- en beroepskeuze gekomen?
■■ Waarom vindt hij/zij het werk leuk/niet leuk?
■■ Hoe heeft hij/zij de opleiding ervaren, en hoe was de overgang na de middelbare school?
■■ Laat de leerlingen vragen stellen.
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DROOMBEROEP
Kom erachter welke beroepen bij je passen.
		

Voor deze opdracht heb je 10 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht individueel uit.

TOEKOMSTIGE BAAN
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Probeer je eens voor te stellen hoe je leven er over tien jaar uitziet.
Wat voor werk doe je?
Wat vind je het allerbelangrijkste aan je baan?
Wat wil je dat het werk je oplevert (bijvoorbeeld contacten, nieuwe kennis of vaardigheden, geld etc).
Welke kenmerken moet jouw werk absoluut hebben?
Wat wil je absoluut niet doen?
Waar wil je dit werk doen?
Schrijf op welke kenmerken dit toekomstige werk heeft.

PORTFOLIO
■■ Beantwoord onderstaande vragen.
■■ Stop dit formulier in je portfolio.

Zitten er beroepen bij die je aanspreken?

Zijn deze beroepen heel anders dan de toekomstige baan die je voor ogen had?
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ZELFSTANDIG WEBSITE
VERKENNEN
Leer de website www.beroepeninbeeld.nl kennen.
		

Voor deze opdracht heb je 15 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht individueel uit.

Bron: www.beroepeninbeeld.nl

IK WEET WAT IK WIL
• Ga naar de website www.beroepeninbeeld.nl
• Vul bij ‘ik weet wat ik wil’ een beroep in dat je leuk vindt.
• Je krijgt nu automatisch het beroep te zien dat het meest overeenkomst met je zoekopdracht. Hoe hoger
het percentage, hoe meer het beroep overeenkomt met je zoekopdracht.
• Klik op ‘meer info’.
• Zoek op waar je goed in moet zijn voor het uitoefenen van dit beroep.

IK KAN IETS
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Vink bij ‘ik kan iets’ drie dingen in waar je goed in bent.
Doe de talententest.
Klik nu op het derde beroep in het rijtje.
Bekijk de informatie over het beroep.
Bekijk (als het aanwezig is) het filmpje over het beroep.
Klik bij ‘hier moet je goed in zijn’ op een van de eigenschappen om daar meer over te weten te komen.

IK WIL IETS
■■ Vul bij ‘ik wil iets’ vier dingen in die je het meest aanspreken.
■■ Je krijgt nu automatisch het beroep te zien dat het meest overeenkomst met je zoekopdracht. Hoe hoger
het percentage, hoe meer het beroep overeenkomt met je zoekopdracht.
■■ Klik op ‘meer info’.
■■ Klik bij ‘meer weten’ op de site die je meer vertelt over dit beroep en bekijk die site.
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ADVIES GEVEN AAN JE
KLASGENOOT
Geef je klasgenoot advies over het beroep dat je echt bij hem of haar vindt passen!
		

Voor deze opdracht heb je 15 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht samen met een klasgenoot uit.

		

Combineer de opdrachten Beroepsbeeld Individueel 1, 2 en 3.

BEROEP ZOEKEN
■■
■■
■■
■■

Je krijgt van de docent 20 kaartjes met dingen waar je goed in kunt zijn.
Bedenk waar je klasgenoot heel goed in is.
Vul deze kenmerken in bij ‘ik kan iets’.
Kijk of daar beroepen uitkomen die je bij je klasgenoot vindt passen.

■■
■■
■■
■■

Je krijgt van de docent 17 kaartjes met dingen die je leuk kunt vinden.
Bedenk wat je klasgenoot leuk vindt om te doen, wat zijn of haar hobby is.
Vul deze kenmerken in bij ‘ik wil iets’.
Kijk of daar beroepen uitkomen die je bij je klasgenoot vindt passen.

ADVIES GEVEN
■■
■■
■■
■■

Vertel je klasgenoot welk(e) beroep(en) je bij hem of haar vindt passen.
Leg uit waarom je dit beroep bij hem/haar vindt passen.
Kijk of de beroepen die je klasgenoot zelf heeft gevonden hierbij passen.
Wat vindt je klasgenoot van het beroep dat je voor hem/haar hebt gekozen?

BEROEP BEKEND?
1. Kennen jullie iemand die dit beroep uitoefent?
2. Draai nu de rollen om, welk beroep heeft je klasgenoot voor jou uitgekozen?
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BEROEP GEVONDEN?
VERTEL HET JE KLAS!
Vertel je klas waarom jij dit beroep zo goed bij jezelf vindt passen!
		

Voor deze opdracht heb je 15 minuten de tijd.

		

Dit is een individuele opdracht.

STAP 1: WAAROM IS DIT BEROEP ZO LEUK?
■■
■■
■■
■■

Kies één beroep dat je heel leuk vindt en dat je goed bij jezelf vindt passen.
Schrijf 4 punten op waarom dit beroep zo goed bij jou past.
Schrijf op wat je zo leuk vindt aan dit beroep.
Schrijf op waar je dit beroep het liefst zou uitoefenen, bij welk bedrijf.

Beroep:
Dit beroep past bij mij omdat….
1.
2.
3.
4.

Dit vind ik leuk aan dit beroep:

Ik zou het liefst willen werken bij….

STAP 2: VERTEL HET JE KLAS!
■■ Vertel je klas in 2 minuten waarom dit beroep zo goed bij jou past en wat je er zo leuk aan vindt.
■■ Gebruik hiervoor de punten die je in het schema hebt ingevuld.
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BEROEPSDOSSIER MAKEN
Verzamel zoveel mogelijk informatie over je droomberoep!
		

Voor deze opdracht heb je 10 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht individueel uit.

DROOMBEROEP GEVONDEN
Je gaat nu een dossier maken waar je alle informatie over het beroep dat je het meest aanspreekt in verzamelt. Op de site www.beroepeninbeeld.nl staat een heleboel informatie over verschillende beroepen en je
kunt ook nog de website bekijken die staat onder het kopje ‘meer weten’.
Je hebt twee manieren om het dossier aan te maken. Kies zelf voor dossier 1 of dossier 2, tenzij de docent
al voor je heeft gekozen.

DOSSIER 1
■■ Je maakt een digitaal dossier. Beantwoord onderstaande vragen en sla de antwoorden op in een
document.
■■ Wat houdt het beroep in?
■■ Waar moet je goed in zijn voor dit beroep?
■■ Wat zijn belangrijke kenmerken van dit beroep (‘dit is iets met’)
■■ Wat ga je ongeveer verdienen?

DOSSIER 2
■■ Je maakt een papieren dossier. Hieronder staan een aantal vragen, de antwoorden op deze vragen stop
je in je dossier.
■■ Wat houdt het beroep in?
■■ Waar moet je goed in zijn bij dit beroep?
■■ Wat zijn belangrijke kenmerken van dit beroep (‘dit is iets met’)
■■ Wat ga je ongeveer verdienen?
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SECTOREN
De leerlingen leren beroepen kennen aan de hand van de sectoren.
		

De opdracht duurt 20 minuten.

		

De opdracht is klassikaal.

		
		

Bij deze opdracht hoort bijlage 3. Hierin staat per sector welke beroepen daarbij horen.
Als vervolg op deze opdracht kunnen de leerlingen de opdracht ‘beroep gevonden’ uitvoeren.

DOMEINEN
■■
■■
■■
■■

Vertel de leerlingen over de indeling van beroepen in sectoren.
Vraag de leerlingen nu om zoveel mogelijk sectoren te benoemen en schrijf de sectoren op het bord.
Laat de leerlingen nu per sector een aantal beroepen benoemen.
Vul deze lijstjes aan met de wat meer onbekende beroepen, zodat de leerlingen daar ook kennis mee
maken.
■■ Vertel de leerlingen tot slot in welke sectoren er in de Achterhoek het meeste werk te vinden is.

TOP DRIE
■■ Laat de leerlingen een top drie samenstellen van beroepen die ze het meest aanspreken. Als vervolg
hierop kunnen ze door het uitvoeren van de opdracht ‘beroep gevonden’ meer informatie opzoeken
over deze beroepen.
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WERKEN IN DE ACHTERHOEK
Je gaat het gesprek aan met de leerlingen over beroepen en beroepskeuze specifiek in de
Achterhoek.
		

De opdracht duurt 20 minuten.

		

De opdracht is klassikaal.

Bronnen: www.cbs.nl, www.werk.nl, www.arbeidsmarktgelderland.nl

DOEL
In de Achterhoek is de arbeidssituatie net iets anders vergeleken met de rest van Nederland. Dit wil niet zeggen dat leerlingen bepaalde opleidingen of beroepen niet zouden moeten kiezen, maar ze zouden zich er
wel bewust van moeten zijn hoe de arbeidssituatie er in de Achterhoek uitziet. Met deze opdracht bespreek
je de arbeidssituatie met de leerlingen.

GESPREK OVER ARBEIDSMARKTSITUATIE ACHTERHOEK
Ga met de leerlingen in gesprek over de arbeidsmarktsituatie in de Achterhoek. Als voorbereiding op deze
les heb je de belangrijkste kenmerken van de arbeidsmarkt in de Achterhoek op een rijtje gezet.
■■ Leg de leerlingen het principe van de arbeidsmarkt uit; er is vraag naar banen en aanbod in banen.
Als er veel vraag is en weinig aanbod, is het moeilijk om daarin aan het werk te komen, dan spreken
we van werkeloosheid. Als er weinig vraag is en veel aanbod, kun je makkelijker aan werk. Vraag en
aanbod kunnen per sector verschillen.
■■ Vraag de leerlingen of ze weten in welke sectoren/branches de meeste mensen in de Achterhoek
werken. Maak een top 5 van wat de leerlingen denken. Zet hiernaast de werkelijke top 5 en bespreek
de verschillen.
■■ Vraag de leerlingen of er in hun droomberoep makkelijk werk te vinden is in de Achterhoek.
■■ Vraag de leerlingen of ze weten in welke beroepen het moeilijk is om werk te vinden in de Achterhoek.
Schrijf de beroepen die de leerlingen noemen op het bord. Zet vervolgens de sectoren/branches waar
het hoogst aantal werkzoekenden is ernaast op het bord en bekijk of de beroepen die de leerlingen hebben genoemd in die sectoren/branches zitten.
■■ Laat de leerlingen zien welke grote bedrijven er in de Achterhoek zitten. Welke kenden ze al? Spreken
deze bedrijven ze aan? Wat weten ze over deze bedrijven?
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INSPIRATIE 2
Iemand van Jouw Unit of de kenniscentra uitnodigen, die komt vertellen over vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt in de Achterhoek.
		

De opdracht duurt 15 minuten.

		

De opdracht is klassikaal.

		

Dit is een leuke opdracht om de les mee te beginnen.

DE ARBEIDSMARKT IN DE REGIO
Laat de gastspreker 15 minuten vertellen over de arbeidsmarkt in de regio.
Onderstaande vragen kunnen aan bod komen:
■■ Welke beroepen komen hier veel voor?
■■ In welke beroepen is veel werk te vinden?
■■ Welke grote bedrijven zijn er zoal in de regio?
■■ Waar kun je stage lopen?
■■ Laat de leerlingen vragen stellen.
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VACATURES VERGELIJKEN
Bespreek vacatures die je hebt gevonden met je klasgenoot.
		

Voor deze opdracht heb je 15 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht samen met een klasgenoot uit.

Bron: www.nationalevacaturebank.nl

VACATURES ZOEKEN
1. Ga naar de site www.nationalevacaturebank.nl.
2. Zoek of er in jouw omgeving vacatures te vinden zijn voor jouw favoriete beroep. door je postcode en
functie in te vullen.

VACATURES VERGELIJKEN
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vertel elkaar welke beroepen jullie hebben gekozen en waarom.
Vertel elkaar welke vacatures jullie hebben gevonden.
Wat zijn de belangrijkste verschillen in jullie vacatures?
Wat zijn de overeenkomsten in jullie vacatures?
Vind je dat dit beroep goed bij jou past? Wat vindt je klasgenoot?
Draai nu de rollen om. Welk beroep heeft de ander uitgekozen? Vind jij dat bij hem/haar passen?
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KANS OP WERK?
Heb je kans op werk in de beroepen die jij het leukst vindt?
		

Voor deze opdracht heb je 10 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht individueel uit.

Bron: www.kansopwerk.nl

KANS OP WERK?
1. Ga naar de site www.kansopwerk.nl.
2. Vul in bij regio: oost.
3. Vul in bij opleiding: de opleiding die je moet volgen om het beroep te kunnen uitoefenen die je
leuk vindt.
4. Klik nu op: weergeven.
5. Bekijk het resultaat.
6. Doe dit voor de drie beroepen die je het leukste vindt.
7. Vraag dan je docent of hij nog meer informatie voor je heeft over de kans op werk in de regio waar je
woont voor deze beroepen.
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ARBEIDSMARKT VERKENNEN
Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit?
		

Voor deze opdracht heb je 15 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht individueel uit.

WAAR KUN JE WERKEN?
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Zoek websites van twee bedrijven die je kent.
Wat doen de mensen die werken bij deze bedrijven?
Welke beroepen komen hier voor?
Zou je er ook willen werken?
Kijk ook eens op de website van de gemeente waar je woont.
Wat doen de mensen hier allemaal?
Zou je er ook willen werken?

Vul de antwoorden hier in.
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ARBEIDSMARKTDOSSIER
MAKEN
Verzamel zoveel mogelijk arbeidsmarktinformatie over je droomberoep!
		

Voor deze opdracht heb je 15 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht individueel uit.

DROOMBEROEP GEVONDEN
Je gaat nu een dossier maken waar je alle arbeidsmarktinformatie over het beroep dat je het meest aanspreekt in verzamelt. Op de sites www.kansopwerk.nl en www.nationalevacaturebank.nl vind je informatie en
verder kan je je docent informatie vragen.
Je hebt twee manieren om het dossier aan te maken. Kies zelf voor dossier 1 of dossier 2, tenzij de docent
al voor je heeft gekozen.

DOSSIER 1
■■ Je maakt een digitaal dossier. Beantwoord onderstaande vragen en sla de antwoorden op in een
document.
■■ Hoe groot is je kans op werk in de regio Oost op dit beroep?
■■ In welke sectoren kun je dit beroep uitoefenen?
■■ Welke bedrijven in de achterhoek ken je waar je dit beroep kunt uitoefenen? Vraag het ook eens
aan een klasgenoot.
■■ Zijn er veel vacatures in de Achterhoek voor dit beroep?

DOSSIER 2
■■ Je maakt een papieren dossier. Hieronder staan een aantal vragen, de antwoorden op deze vragen
stop je in je dossier.
■■ Hoe groot is je kans op werk in de regio Oost op dit beroep?
■■ In welke sectoren kun je dit beroep uitoefenen?
■■ Welke bedrijven in de achterhoek ken je waar je dit beroep kunt uitoefenen?
■■ Zijn er veel vacatures in de Achterhoek voor dit beroep?
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SCHOLEN IN DE BUURT
De leerlingen onderzoeken de opleidingsmarkt in de regio.
		

De opdracht duurt 10 minuten.

		

De opdracht is klassikaal.

Bron: www.roc.nl

OPLEIDINGEN ZOEKEN
■■ Vraag de leerlingen of ze weten welke opleiding(en) ze moeten volgen als ze hun droomberoep willen
gaan uitoefenen.
■■ Laat de leerlingen elkaar helpen als ze er niet uitkomen.
■■ Is er een leerling die iemand kent die de betreffende opleiding volgt of heeft gevolgd? Zo ja, weet de
leerling wat diegene ervan vindt?
■■ Vraag de leerlingen of ze weten welke MBO-scholen er zijn in de regio. Inventariseer het op het bord.
■■ Vertel de leerlingen dat ze op de site www.roc.nl kunnen zien waar ze welke opleiding kunnen volgen.
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STUDIEROUTE IN BEELD
Welke opleidingen heb je nodig voor jouw droomberoep? Waar kun je die bij jou in de
buurt doen?
		

Voor deze opdracht heb je 10 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht individueel uit.

Bronnen: www.beroepeninbeeld.nl, www.roc.nl

OPLEIDINGEN EN SCHOLEN
■■ Zoek uit welke opleidingen je nodig hebt om jouw droomberoep uit te oefenen. Zoek daarvoor bijvoorbeeld op www.beroepeninbeeld.nl en www.roc.nl.
■■ Zoek ook uit welke scholen er bij jou in de buurt zijn en bij welke school je deze opleiding kunt doen.
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OPLEIDINGSDOSSIER MAKEN
Verzamel zoveel mogelijk informatie over de benodigde opleidingen voor je droomberoep!
		

Voor deze opdracht heb je 15 minuten de tijd.

		

Je voert de opdracht individueel uit.

DROOMBEROEP GEVONDEN
Je gaat nu een dossier maken waar je alle informatie over het beroep dat je het meest aanspreekt in verzamelt. Alle informatie die je over de opleidingen die benodigd zijn kunt vinden, verzamel je en leg je in het
dossier vast. Zoek daarvoor bijvoorbeeld op www.beroepeninbeeld.nl en www.roc.nl. .
Je hebt twee manieren om het dossier aan te maken. Kies zelf voor dossier 1 of dossier 2, tenzij de docent
al voor je heeft gekozen.

DOSSIER 1
Je maakt een digitaal dossier. Beantwoord onderstaande vragen en sla de antwoorden op in een document.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Welke opleiding(en) kan je volgen voor dit beroep?
Waar kun je deze opleiding(en) volgen?
Waar in jouw buurt kun je deze opleidingen volgen?
Wat houdt de opleiding in? Wat ga je er leren?
Hoelang duurt de opleiding?
Wat zijn de toelatingseisen bij deze opleiding?

DOSSIER 2
Je maakt een papieren dossier. Hieronder staan een aantal vragen, de antwoorden op deze vragen stop je
in je dossier.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Welke opleiding(en) kan je volgen voor dit beroep?
Waar kun je deze opleiding(en) volgen?
Waar in jouw buurt kun je deze opleidingen volgen?
Wat houdt de opleiding in? Wat ga je er leren?
Hoelang duurt de opleiding?
Wat zijn de toelatingseisen bij deze opleiding?

29 STUDIEROUTE individueel 2]

BIJLAGE 1:
KAARTJES IK WIL IETS
Binnen

EIGEN
BAAS ZIJN

cijfers

carriere
maken

DOEN

iets betekenen
voor anderen

DENKEN

internationaal

DIEREN

IETS MOOIS
MAKEN
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iets repareren

BUITEN

nog kunnen
doorleren

MENSEN

veel
afwisseling

zekerheid
hebben
UITERLIJK
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BIJLAGE 2:
KAARTJES IK KAN IETS
DOORZETTEN

anderen
overtuigen

anderen
helpen bij
hun werk

met geld
omgaan

eerlijk en
respectvol
zijn

CONCLUSIES
TREKKEN & OPLOSSINGEN VERZINNEN

creatief
zijn

vrienden
maken

dingen
uitleggen

leiding geven
aan anderen
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informatie
verzamelen

nieuwe dingen leren

NAAr anderen
luisteren

plannen en
regelen

mezelf
aanpassen bij
veranderingen

verslag
uitbrengen

omgaan
met stress

rekening
houden met
klanten

beslissingen nemen en

ondernemend
zijn

uit mezelf aan nieuwe
dingen beginnen
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BIJLAGE 3:
branches en beroepen
Hieronder staan de verschillende sectoren en branches genoemd en per branche wordt aangegeven welke
beroepen hieronder vallen.

Economie en handel

■■ Handhaver toezicht en veiligheid
■■ Aankomend medewerker maritiem

Economie en administratie
■■ Secretaresse
■■ Marketing medewerker
■■ Accountmanager
■■ Bibliotheekmedewerker
■■ Salarisadministrateur
■■ Medewerker personeel en arbeid
■■ Contactcenter medewerker

Vers
■■ Visspecialist
■■ Winkelslager
■■ In- en verkoper vershandel

Groen

Handel
■■ Filiaal manager
■■ Verkoper detailhandel

Dierverzorging, vee- en paardenhouderij
■■ Dierverzorger
■■ Trimmer

Horeca, bakkerij en facilitaire
diensverlening
■■ Bartender
■■ Patissier
■■ Banketbakker
■■ Facilitair medewerker
■■ Kok
■■ Leidinggevende keuken

Groene ruimte
■■ Specialist natuur en vormgeven
■■ Hovenier
Plantenteelt, bloemen en tuincentra
■■ Manager teelt
■■ Manager bloembinden
Voedingsindustrie
■■ Voedingsspecialist

ICT
■■ Particulier digitaal onderzoeker
■■ Medewerker ICT
■■ Applicatieontwikkelaar
■■ Netwerkbeheerder

Techniek
Afbouw en onderhoud
■■ Medewerker stukadoren
■■ Medewerker glaszetten
■■ Medewerker schilderen
■■ Schoonmaak en glazenwasser
■■ Specialist schilderen
■■ Machinaal houtbewerker

Mode- en textielindustrie
■■ Verkoopspecialist mode
■■ Kwaliteitscontroleur textiel
Recreatie en reizen
■■ Receptionist
■■ Verkoper reizen
■■ Medewerker watersportindustrie
■■ Informatiemedewerker
■■ Aqua & leisure host

Bouw en infra
■■ Timmerman
■■ Metselaar
■■ Dakdekker
■■ Natuursteenbewerker

Veiligheid
■■ Beveiliger
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■■ Straatmaker
■■ Vakman asfalt
■■ Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Scheepvaart
■■ Stuurman
■■ Kapitein
■■ Schipper rondvaartboot
■■ Matroos
■■ Baggermeester

Carrosserie
■■ Autospuiter
■■ Caravantechnicus
■■ Werkplaatsmanager schadeherstel

Transport en logistiek
■■ Luchtvaartdienstverlener
■■ Taxichauffeur
■■ Logistiek teamleider

Creatieve en ambachtelijke techniek
■■ Schoenhersteller
■■ Juwelier
■■ Pianotechnicus
■■ Hoedenmaker

Zorg en welzijn

Gezondheidstechniek
■■ Opticien
■■ Audicien

Artiesten en sport
■■ Sport- en bewegingsleider
■■ Sportcoach
■■ Artiest musical

Grafimedia
■■ Webdeveloper
■■ Vormgever

Uiterlijke verzorging
■■ Pedicure
■■ Schoonheidsspecialist
■■ Kapper

Hout en meubel
■■ Parketteur
■■ Meubelmaker

Welzijn
■■ Doktersassistent
■■ Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
■■ Onderwijsassistent

Installatie-, elektro- en metaaltechniek
■■ Technisch tekenaar
■■ Machinebouwer
■■ Servicemonteur installatietechniek
■■ Metaallijmer in de vliegtuigbouw
■■ Kunststofbewerker in de vliegtuigbouw

Zorg
■■ Zorghulp
■■ Verpleegkundige

Laboratoria en fotonica
■■ Laborant
Mobiliteit
■■ Autotechnicus
■■ Verkoopadviseur motorfietsen
■■ Verbrandingsmotortechnicus
Podium- en evenemententechniek
■■ Lichttechnicus
■■ Fotograaf
■■ Cameraman
Procestechniek
■■ Operator
■■ Reclame en presentatie
■■ Signmaker
■■ Tentoonstellingsbouwer
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