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Hoe kies je een opleiding die bij je past?

Opdrachtkaart 1 Eigenschappen

Mais was nog klein en dacht: ik wil lesgeven aan kinderen en juffrouw worden. Farid ging 
hardlopen bij een atletiekvereniging en wil nu graag trainer worden. Wat wil jij worden?
En welke eigenschappen heb je daarvoor nodig?

Bekijk de filmpjes

Je bekijkt het filmpje over Mais of Farid. Je mag ook beide filmpjes bekijken. 

Let hierop als je kijkt:
• Wat vertellen Mais en Farid over zichzelf?
• Wat kunnen ze goed?
• Van wie hebben ze hulp gekregen bij hun studiekeuze?

 Hoe kiest Mais?

 Hoe kiest Farid?

Vragen over Mais

Je hebt het filmpje over Mais bekeken. Beantwoord de vragen hieronder en schrijf zoveel 
mogelijk op.

• Wat weet je over Mais? 

• Hoe heeft Mais Nederlands geleerd? Schrijf 3 dingen op.

• Met wie heeft Mais over haar toekomst gepraat? Schrijf 2 mensen op.

• Welke eigenschappen heeft Mais nodig om een goede juffrouw te worden?

Opdracht 1

Opdracht 2
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https://www.youtube.com/watch?v=gKY9dM90e00
https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=wKPTzAI_LkA
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Opdrachtkaart 1 Eigenschappen

Vragen over Farid 

Je hebt het filmpje over Farid bekeken. Beantwoord de vragen en  
schrijf zoveel mogelijk op.

• Wat weet je over Farid? 

• Wat kan Farid goed?

• Met wie heeft Farid over zijn toekomst gepraat? Schrijf 2 mensen op.

• Welke eigenschappen heeft Farid nodig om een goede trainer te worden?

Wie ben jij?

Teken je gezicht en beantwoord de vragen op de volgende bladzijde

Opdracht 3

Opdracht 4
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Opdrachtkaart 1 Eigenschappen

• Wat is je naam?

• Wat is je leeftijd?

• Welke activiteiten vind je leuk om te doen? (bijvoorbeeld: muziek luisteren, koken)

• Wie is een voorbeeld voor jou? (bijvoorbeeld: een tante of oom, een bekende sporter)

• Welk voorwerp gebruik je veel? (bijvoorbeeld: je fiets, je telefoon)

• Waar ben je het liefst? (bijvoorbeeld: in bed, op straat, in de bioscoop)

Jouw eigenschappen

Mais is behulpzaam als ze kinderen in de klas helpt. Farid is sportief als hij hardloopt. 
Behulpzaam is een eigenschap van Mais in een situatie (= als ze in de klas helpt). Sportief 
is een eigenschap van Farid in een situatie (= als hij hardloopt). Mais en Farid hebben nog 
meer eigenschappen. Mais is bijvoorbeeld ook optimistisch en Farid is ook een doorzetter.

Welke eigenschappen heb jij? En in welke situatie?

• Lees de eigenschappen op de volgende pagina door.

• Knip de kaartjes uit en leg ze op tafel.

• Kies 1 kaartje uit met een eigenschap die jij hebt.

• Schrijf op in welke situatie je deze eigenschap laat zien.

• Kies nog twee kaartjes uit en schrijf op in welke situaties je deze eigenschappen laat zien.

Eigenschap   Situatie

Opdracht 3
(vervolg)

Opdracht 4
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Betrouwbaar
Je doet wat je 

afgesproken hebt.

Harde werker
Je vindt het niet erg
om veel te werken.

Zorgzaam
Je zorgt graag 
voor anderen.

Nieuwsgierig
Je wilt weten hoe
iets in elkaar zit.

Positief
Je kijkt altijd naar

de goede kant.

Netjes
Je houdt van 

opruimen.

Actief
Je doet veel dingen.

Georganiseerd
Je weet wat er 
moet gebeuren.

Belangstellend
Je hebt interesse

in anderen.

Grappig
Je maakt anderen

aan het lachen.

Bescheiden
Je schept niet graag

op over jezelf.

Doorzetter
Je geeft niet snel op.

Geduldig
Je vindt het niet erg

om te wachten.

Sportief
Je bent goed in sport.

Dapper
Je durft veel.

Serieus
Je doet dingen met
zorg en aandacht.

Doener
Je bent graag bezig.

Vriendelijk
Je bent vriendelijk

tegen anderen.

Leergierig
Je leert graag

nieuwe dingen.

Muzikaal
Je kunt goed

muziek maken.

Enthousiast
Je gaat ergens
helemaal voor.

Denker
Je denkt goed na

over dingen.

Flexibel
Je hebt geen moeite
met veranderingen.

Avontuurlijk
Je doet graag
nieuwe dingen.

Zorgvuldig
Je werkt heel precies.

Spontaan
Je doet wat in je 

opkomt.

Relaxt
Je maakt je niet snel

druk om iets.

Behulpzaam
Je helpt graag 

anderen.

Zelfverzekerd
Je gelooft in wat je 

doet.

Handig
Je werkt graag
met je handen.

Teamspeler
Je kunt goed 
samenwerken.

Veelzijdig
In veel dingen  
ben je goed.

Creatief
Je kunt goed nieuwe 

dingen bedenken.

Rustig
Je maakt je niet 

snel druk.

Optimistisch
Je gaat ervan uit 

dat alles goed komt.

Zelfstandig
Je kunt goed  
alleen werken.

Kritisch
Je controleert of

dingen wel kloppen.

Duidelijk
Je zegt precies 

hoe het zit.

Eerlijk
Je liegt nooit.

Sociaal
Je kunt goed met 
mensen omgaan.
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Hoe kies je een opleiding die bij je past?

Opdrachtkaart 2 Hoe kies je een opleiding?

Je wilt naar het mbo, maar welke opleiding kies je? Kies je voor een technische opleiding? 
Of voor een opleiding in de zorg? Het is niet makkelijk om een keuze te maken, want er 
zijn veel opleidingen. Feysal, Louai en Rim hebben ervaring met kiezen.  Wat kun je van 
hen leren?

Louai
Lees het verhaal over Louai op pagina 21 in de gids. Praat samen met je buurman of buur-
vrouw over de vragen. Daarna vul je zelf de antwoorden in.  

• Louai houdt van gamen. Wat vindt hij nog meer leuk om te doen?

• Waarom vroeg Louai aan iedereen wat hij goed kon?

• Wat heeft Louai nog meer gedaan om een goede studiekeuze te maken?

• Wat herken je in het verhaal van Louai?

• Welke mensen in jouw omgeving hebben een bepaalde mening of verwachting over jou?

• Schrijf de tip van Louai in je eigen woorden op.

Opdracht 1
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Opdrachtkaart 2 Hoe kies je een opleiding?

Rim

Lees het verhaal over Rim op pagina 23 in de gids. Praat samen met je buurman of buur-
vrouw over de vragen. Daarna vul je zelf de antwoorden in.  

• Rim kan goed leren. Wat kan Rim nog meer goed?

• Waarom heeft Rim de eerste keer voor tandtechniek gekozen?

• Hoe heeft Rim de tweede keer een studiekeuze gemaakt?

• Wat zou je gedaan hebben als jij Rim was?

• Wat vind je van de tip van Rim?

Opdracht 2
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Opdrachtkaart 2 Hoe kies je een opleiding?

Feysal

Lees het verhaal over Feysal op pagina 19 in de gids. Praat samen met je buurman of buur-
vrouw over de vragen. Daarna vul je zelf de antwoorden in.  

• Wat vindt Feysal leuk om te doen?

• Wat heeft Feysal gedaan om een goede studiekeuze te maken?

• Door een baantje te nemen wist Feysal wat hij leuk vond. Zou jij dat ook doen?

Zelf een opleiding kiezen

Wat vind je belangrijk? Kies 1 antwoord uit. Leg ook uit waarom je voor dit antwoord hebt 
gekozen.

O  Snel een keuze maken.

O  Naar meeloopdagen en open dagen gaan.

O  Op je gevoel kiezen.

O  Praten met mensen in je omgeving.

O  De mening van je ouders.

O  Goed nadenken.

Opdracht 3

Opdracht 4
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Hoe kies je een opleiding die bij je past?

Opdrachtkaart 3 Open Dagen

Tijdens Open Dagen geven mbo-scholen informatie over de opleidingen die je er kunt 
volgen. Voorlichters en studenten van de school leggen alles goed uit. Bijvoorbeeld over 
de vakken die je krijgt en over stage lopen. Ze geven ook antwoord op jouw vragen. Maak 
van tevoren een vragenlijstje!

Stap voor stap 

Als je naar een Open Dag wilt, wat ga je dan doen? En waarover wil je iets weten? Het is 
belangrijk je goed voor te bereiden. Neem alle stappen door en vul de antwoorden in.

STAP 1 
Wat ga je doen als je op een Open Dag bent? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen.

O Ik wil rondkijken in het gebouw.

O Ik wil lekker chillen met andere jongeren.

O Ik wil met mensen van de school praten.

O Ik wil vragen stellen over opleidingen.

O Ik wil informatie krijgen over opleidingen.

O Ik wil  

STAP 2
Met wie ga je naar de Open Dag? Met je ouders, familie, vrienden, klasgenoten, iemand 
anders? 

Opdracht 1
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Opdrachtkaart 3 Open Dagen

STAP 3
Ga naar de website van de mbo-school en zoek op wanneer er een Open Dag is.

Mbo-school   

Datum en tijd Open Dag   

Adres   

STAP 4
Je bent nog steeds op de website van de mbo-school. Over welke opleiding wil je iets 
weten? Zoek de opleiding op en vul de antwoorden in.

Hoe heet de opleiding?   

Wat is het niveau van de opleiding?  

Hoe lang duurt de opleiding?  

Vragenlijstje

Op een Open Dag kun je alles vragen over opleidingen die je op de school kunt volgen. 
Wat wil je weten? Maak een vragenlijstje.

Je kunt bijvoorbeeld vragen:
• Wat moet je goed kunnen? 
• Krijg je veel huiswerk?
• Wat voor huiswerk krijg je? Moet je bijvoorbeeld iets leren, een verslag maken of iets 
onderzoeken?
• Wat voor werk kun je met deze opleiding doen?

Mijn vragenlijstje:

Opdracht 1
(vervolg)

Opdracht 2
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Opdrachtkaart 3 Open Dagen

Informatiefolder

Je bent naar de Open Dag geweest. Je hebt veel gezien en met mensen gepraat. Over 
welke opleiding heb je informatie verzameld? Maak over deze opleiding een informatie-
folder. 

In de informatiefolder staat bijvoorbeeld:
• de naam van de opleiding
• het niveau
• hoeveel jaar de opleiding duurt
• de kosten
• de plaats van de school
• wat je leert
• wat je goed moet kunnen
• waar je gaat werken na de opleiding

Opdracht 3
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Hoe kies je een opleiding die bij je past?

Opdrachtkaart 4 Kans op werk

Als je een opleiding kiest, wil je daarna graag aan het werk. Bij een aantal opleidingen heb 
je veel kans op een baan. Denk bijvoorbeeld aan kok, timmerman, monteur, verzorgende 
of verpleegkundige. Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die goed bij je past. Maar 
als je heel graag een baan wilt, kijk dan ook naar de kans op werk!

Kwis

Lees pagina 10 en 11 in de gids. Daarna maak je het woordenspel.

Wat ga je doen?
• Lees de kaartjes.

• Zet alle dik gedrukte letters in de woorden bij elkaar.

• Zet ze in de goede volgorde.

• Welk woord krijg je? 

Opdracht 1

monteur mechatronica

timmerman

logistiek teamleider

gastheer/gastvrouw

verzorgende

mbo-verpleegkundige

opticien

chauffeur wegvervoer
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Opdrachtkaart 4 Kans op werk

Kiesmbo.nl

Ga naar kiesmbo.nl  Op deze website vind je informatie over mbo-opleidingen en 
mbo-scholen in Nederland. Bij elke opleiding staat hoe groot de kans op werk is. 

  betekent weinig kans op werk

  betekent veel kans op werk

Wat ga je doen?

• Ga op zoek naar 3 opleidingen die je leuk vindt. 

• Hoeveel sterretjes staan erbij? 

• Schrijf de opleidingen met de sterretjes op. 

• Maak een groepje en kies uit elk lijstje 1 opleiding. Waarom hebben jullie voor deze oplei-

dingen gekozen?

Interview

Zoek iemand die je kent met een baan. Maak een afspraak voor een interview en stel een 
paar vragen over zijn of haar beroep. Daarna maak je een kort verslag.

Vragen die je kunt stellen zijn:

• Wat voor werk doet u?

• Waar werkt u?

• Is er veel werk in te vinden?

• Bedenk zelf nog 3 vragen.

Opdracht 2

Opdracht 3

http://kiesmbo.nl
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Wat moet je weten over het mbo?

Opdrachtkaart 5 Een beroep leren

Op het mbo leer je een vak of een beroep. Bijvoorbeeld in de zorg, de techniek of de 
handel. Je kunt op twee manieren leren: door veel naar school te gaan (BOL) of door veel 
in de praktijk te werken (BBL). Hoe leer jij het best?

Poster

Welke beroepsopleidingen zijn er in je geboorteland? Bedenk zoveel mogelijk opleidingen 
en maak met twee of drie leerlingen een poster. 

Zet achter elke beroepsopleiding die in je geboorteland meer waardering krijgt dan 
in Nederland een rood hartje. 

Zet achter elke beroepsopleidingen die in je geboorteland minder waardering krijgt 
dan in Nederland een groen klavertje.

Krijgt vakmanschap in je geboorteland meer of minder waardering dan in Nederland? 

Opdracht 1
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Opdrachtkaart 5 Een beroep leren

Leren

Lees pagina 30 t/m 32 in de gids goed door en beantwoord de vragen.

Wat betekent BOL?

Wat houdt een leerbaan in?

Wat houdt stage lopen in?

Kies je voor een BOL- of een BBL-opleiding? Leg uit waarom je hiervoor gekozen hebt.

Opdracht 2
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Wat moet je weten over het mbo?

Opdrachtkaart 6 Niveaus in het mbo

Er zijn mbo-opleidingen op 4 niveaus. Wat houdt niveau 1 (entree), niveau 2, niveau 3 of 
niveau 4 in? En wat moet je kunnen als je bijvoorbeeld naar een niveau 4-opleiding wilt? 
Hoe hoger het niveau is, hoe beter je Nederlands moet kunnen lezen, luisteren, spreken 
en schrijven.
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Opdrachtkaart 6 Niveaus in het mbo

Niveaus

Maak een groepje en lees eerst pagina 28 en 29 in de gids goed door. Leg aan elkaar uit 
wat je gelezen hebt. 

• Gebruik de 4 blokken hieronder of pak een vel papier en maak zelf 4 blokken.

• Schrijf in je eigen woorden op wat elk niveau inhoudt. 

• Geef 1 of 2 voorbeelden van opleidingen die bij het niveau horen  

   (blader door pagina 38 tot 78).

• Vergelijk met elkaar wat iedereen heeft opgeschreven.

Opdracht 1

Entree
Niveau 1

Niveau

2

Niveau

3
Niveau

4
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Opdrachtkaart 6 Niveaus in het mbo

Toelatingseisen

Lees pagina 33 van de gids. Bespreek in jouw groepje het voorbeeld. Daarna vul je zelf de 
antwoorden in. 

Voorbeeld:

Fatima is 15 jaar en wil naar het mbo.   

Ze wil de niveau 3-opleiding Verkoopspecialist (pagina 54) gaan doen.

Wat moet Fatima kunnen?

Met wie kan ze hierover het beste gaan praten? 

En jij?

Fatima wil naar niveau 3. Naar welk niveau wil jij? En wat moet je daarvoor kunnen?
Schrijf alle punten op.

ISK-leerlingen hebben geen vo-diploma en daarmee hebben ze geen toelatingsrecht. 
Meestal zijn er afspraken gemaakt tussen de ISK en het mbo over de toelating.  
Het mbo beoordeelt het taalniveau van de ISK-leerling aan de hand van de TOA-toets.

Opdracht 2

Opdracht 3
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Wat moet je weten over het mbo?

Opdrachtkaart 7 Aanmelden

Heb je een mbo-opleiding gekozen? Meld je dan vóór 1 april aan op de website van de 
mbo-school. Daarna moet je nog een paar dingen doen. Bijvoorbeeld zorgen dat je een 
identiteitsbewijs hebt. Je maakt ook een test. Hoe dat gaat? Kijk maar even mee.

Aanmelden op de website

Ga naar de website van de mbo-school waar je een opleiding wilt volgen. Kijk of je het 
woordje aanmelden kunt vinden. Meestal staat het op de homepage of bij de opleiding 
die je wilt volgen. Klik op de button en lees wat je moet doen.

• Meestal vul je op de website een (online) formulier in.

• Je vult altijd je Burgerservicenummer in. Dat staat op je ID-kaart of zorgpas.

• Nu ga je oefenen met het eerste deel van het aanmeldformulier. Vul de antwoorden in.

Misschien heb je geen ID-kaart, maar wel een verblijfsvergunning voor bepaalde of 
onbepaalde tijd. Ook met dit verblijfsdocument heb je het recht om in Nederland te 
wonen en mag je een mbo-opleiding volgen. Soms staat het Burgerservicenummer op dit 
document.

Let op: Als je jonger dan 18 jaar bent, gelden er andere regels. Vraag de school ernaar.

Opdracht 1
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Opdrachtkaart 7 Aanmelden

Opdracht 1
(vervolg)

Oefen aanmeldformulier
Mijn persoonsgegevens

Het is belangrijk dat je goed je naam en burgerservicenummer invult.  
Deze gegevens komen uiteindelijk op je diploma.

Burgerservicenummer*
                                                          

Vul hier je burgerservicenummer (BSN) in. Het burgerservicenummer kun je 
vinden in je paspoort of op je identiteitskaart. 

Geslacht*

●  Man

●  Vrouw

Roepnaam*
                                                                                                                               

Voornamen*
                                                                                                                               

Vul hier je voornaam of voornamen in zoals deze op je paspoort of ID-kaart staan.

Tussenvoegsel
                                                          

Achternaam*
                                                                                                                               

Vul hier je achternaam in zoals deze op je paspoort of ID-kaart staan.

Nationalititeit*
                                                                                                                               

Geboorteland*
                                                                                                                               

Geboorteplaats*
                                                                                                                               

Geboortedatum* (invullen met cijfers)

                                                                                         

Dag Maand Jaar

*Als er ergens een sterretje bij staat, dan moet je dat veld invullen.
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Opdrachtkaart 7 Aanmelden

Wat neem je mee?

Lees pagina 34 van de gids goed door. Schrijf op wat je moet meenemen naar de mbo-
school.

Maak een test

Tijdens de intake maak je meestal een test. Dan weet de school wat jouw niveau is. Oefen 
alvast met het maken van een test, zodat je voorbereid bent.

• Ga naar de testen

• Kies een test uit. Bijvoorbeeld Woordenschat of Cijferreeksen.

• Maak de test en bekijk de uitslag.

• Hoe vond je het om de test te maken?

Opdracht 2

Opdracht 3

https://www.assessment-training.com/nl/gratis-testen
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Wat moet je weten over het mbo?

Opdrachtkaart 8 De intake

Als je naar het mbo wilt, krijg je een intakegesprek. Waarom? De mbo-school wil graag 
weten wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt. Je vertelt zoveel mogelijk over jezelf en wat 
je motivatie is voor de mbo-opleiding. Bereid je goed voor op dit gesprek. 

Stel jezelf voor

Iedereen vindt een intakegesprek spannend. Want wat zeg je en wat doe je? 

• Om te beginnen kom je op tijd. 

• Je geeft een stevige handdruk. 

• Je stelt jezelf duidelijk voor. 

• Je kijkt iemand aan als je iets zegt. 

• Je gaat rechtop in je stoel zitten.

• En je lacht vriendelijk, ook al vind je het spannend.  

Oefen dit met je buurman of buurvrouw.

Opdracht 1

Stel  
jezelf 

duidelijk  
voor

Kom 
op tijd

Wees
eerlijk over 

jezelf

 Maak een 
vragenlijstje

Geef een 
stevige 

handdruk

Kijk 
iemand aan 

als je iets 
vertelt

Zit rechtop 
in je stoel

Vergeet je 
LOB-paspoort 
en/of portfolio 

niet!

Trek 
nette kleren 

aan

Denk goed 
na over je 
motivatie
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Opdrachtkaart 8 De intake

Rollenspel

Nu gaan we verder met het intakegesprek. Ook dat ga je oefenen met je buurman of 
buurvrouw.  Spreek af welke rol je hebt. Ben je de medewerker van de school of ben je de 
ISK-leerling? Lees de vragen hieronder door en begin dan met het rollenspel. 

Vragen die de medewerker van de school stelt:

• Welke opleiding heb je gekozen?

• Wat is je motivatie voor deze opleiding?

• Wat kun je goed?

• Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Vragen die de lSK-leerling stelt:

• Welke vakken krijg ik?

• Heb ik ook huiswerk?

• Moet ik mijn stage zelf regelen?

Zijn jullie klaar? Wissel dan de rollen om. 

Opdracht 2
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Welke entreeopleidingen heb je?

Opdrachtkaart 9 Entreeopleidingen

Entreeopleidingen duren meestal 1 jaar. Tijdens praktijklessen en stages leer je allerlei 
vaardigheden. Je krijgt ook een beetje theorie. Na deze opleiding werk je als assistent 
onder begeleiding van een ervaren collega. Welke entreeopleidingen zijn er allemaal? En 
welke entreeopleidingen zijn er bij jou in de buurt?

Kies een entreeopleiding

Bekijk de 9 entreeopleidingen op pagina 38 en 39.  

Kies een opleiding die je interessant vindt.
• Pak een vel papier en zet in het midden de naam van de opleiding. 
• Trek pijlen en schrijf erbij wat je weet. 
• Schrijf ook op wat je leuk vindt aan deze opleiding.
• Bespreek in een groepje wat je hebt opgeschreven.

Voorbeeld

Opdracht 1

Assistent
mobiliteits
branche

motoren

collega’s

repareren

werkplaats

ik vind auto’s leuk!
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Opdrachtkaart 9 Entreeopleidingen

Meer informatie

Je vindt meer informatie over entreeopleidingen op websites van mbo-scholen en op 
kiesmbo.nl

• Kies opnieuw een entreeopleiding die je interessant vindt.

• Kijk op de website van een mbo-school bij jou in de buurt en zoek informatie over de 

entreeopleiding die je gekozen hebt.

• Kijk ook eens op YouTube. Je typt entree en de naam van de opleiding in.

• Beantwoord de vragen.

Wat is de naam van de opleiding?

Wat weet je over de opleiding? (wat leer je, welke lessen krijg je)

Wat weet je over de stage? (hoeveel dagen loop je stage, wat voor werk doe je)

Wat kun je na deze opleiding gaan doen? (werken, verder leren)

Opdracht 2

http://kiesmbo.nl
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Welke mbo-opleidingen niveau 2-3-4 heb je?

Opdrachtkaart 10 Mbo-opleidingen

Alle mbo-opleidingen zijn onderverdeeld in studierichtingen of domeinen. Bijvoorbeeld in 
de studierichting Zorg en welzijn of Techniek en procesindustrie. Er zijn in totaal 16 studie-
richtingen. Welke studierichting spreekt je aan of juist niet? Wat past bij jou?

Kies een studierichting

Op pagina 42 en 43 staan de studierichtingen. Kies een studierichting uit waar je meer 
over wilt weten. Lees de tekst over die studierichting verderop in de gids goed door en 
bekijk de opleidingen. Vertel hierover een verhaaltje van 1 minuut aan de klas.

Je vertelt:
• wat de studierichting inhoudt;
• welke vaardigheden je moet hebben;
• en je geeft voorbeelden van opleidingen.

Schrijf je verhaaltje eerst op aan de hand van een aantal steekwoorden.

Opdracht 1
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Opdrachtkaart 10 Mbo-opleidingen

Eigenschappen

Bij elke studierichting in de gids staan een paar algemene eigenschappen die je nodig 
hebt voor dat werk. Op pagina 56 - Horeca en bakkerij staat bijvoorbeeld: klantgericht, 
stressbestendig, geen 9 tot 5-type. 

Wat ga je doen?

• Kies een nieuwe studierichting uit en bekijk de pagina’s.

• Kies een opleiding uit.

• Schrijf op welke eigenschappen je nodig hebt voor dat werk.

• Kijk ook op kiesmbo.nl

Kwartetspel

Bekijk de opleidingen op pagina 44 t/m 78. Welke foto spreekt je aan? Lees wat eron-
der staat. Zoek meer informatie over deze opleiding op kiesmbo.nl of op websites van 
mbo-scholen die je kent. 

• Maak 4 kaartjes over de opleiding.

• Op elk kaartje zet je de naam van de opleiding met een foto of tekening erbij.

• Daaronder schrijf je 4 woorden of zinnen over de opleiding.

• Geef telkens een ander woord of andere zin een kleur (bijvoorbeeld rood).

• Maak een groepje en doe alle kaarten bij elkaar. Nu kunnen jullie kwartetten!

Voorbeeld

Opdracht 2

Opdracht 3

KAPPER

1 Schaar
2 Knippen
3 Afspraak maken
4 Kapsalon

KAPPER

1 Schaar
2 Knippen
3 Afspraak maken
4 Kapsalon

KAPPER

1 Schaar
2 Knippen
3 Afspraak maken
4 Kapsalon

KAPPER

1 Schaar
2 Knippen
3 Afspraak maken
4 Kapsalon

http://kiesmbo.nl
http://kiesmbo.nl


Opdrachtkaarten bij de gids Van ISK naar MBO • Lowan • september 2019

Opdrachtkaart 10 Mbo-opleidingen

Wat vind je belangrijk?

Je maakt een afspraak met iemand over zijn of haar werk. Je wilt graag weten waarom 
iemand hiervoor gekozen heeft. 

Vragen die je kunt stellen:
• Wat voor werk doet u?
• Welke opleiding heeft u gedaan?
• Is het leuk werk?
• Wat vindt u belangrijker: een leuke baan of (veel) geld verdienen?

Denk na over de antwoorden. Wat vind jij belangrijk als je een opleiding kiest?  
Schrijf hierover een kort verhaal van 5 zinnen.

Opdracht 4


