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Je hoeft nu nog niet te weten wat je later gaat 
doen. Misschien bestaat het werk wat jij gaat doen 
helemaal nog niet. Fantaseren kan altijd! Lekker 
dromen over verschillende mogelijkheden. Wat zie 
jij jezelf wel doen?
Wat kun je doen?

 > Stap 1: wat doe je graag? Kies iets wat je graag doet. 
De lijst hiernaast kan je daarbij helpen. 

 > Stap 2: dit beroep past erbij. Kies een beroep dat 
past bij wat jij graag doet. De lijst kan je op ideeën 
brengen, maar alles kan en mag!

 > Stap 3: Stel jezelf voor in het 
beroep dat je hebt gekozen. 
Wat doe je? Waar doe je 
het? Maak een tekening, 
verhaal of ander kunstwerk 
van jezelf aan het werk.

 > Stap 4: Begin opnieuw 
bij stap 1. Probeer zoveel 
beroepen uit als je wilt! 

 � Schrijf een brief aan je toekomstige zelf. Vertel welk 
werk bij je past en waarom. Maak er een tekening 
bij.

beroepentest

 � denken
 � rekenen
 � ordenen
 � vraagstuk oplossen
 � informatie zoeken
 � lezen
 � schrijven

 � praten
 � toneelspelen
 � presenteren
 � muziek maken
 � zingen
 � dansen
 � tekenen of schilderen

 � knutselen
 � bouwen
 � samen werken
 � voor iemand zorgen
 � voor dieren zorgen
 � proeven doen
 � koken 

 � bakken
 � in de natuur zijn
 � tuinieren
 � sporten
 � programmeren
 � gamen
 � ... 

 � acteur of actrice
 � advocaat 
 � archeoloog
 � arts 
 � (binnenhuis)architect
 � bioloog 
 � chirurg
 � coach 
 � danser(es)

 � dierenverzorger
 � dj
 � filmmaker
 � fysiotherapeut
 � journalist
 � juf of meester
 � kapper
 � kok
 � metselaar

 � militair 
 � monteur
 � ondernemer
 � onderzoeker
 � ontwerper van ...
 � piloot
 � politieagent 
 � programmeur
 � psycholoog

 � schrijver
 � tandarts
 � timmerman
 � tuinman
 � verkoper
 � verpleegkundige
 � voetballer
 � zanger(es)
 � ...

Kun je leren voor werk dat 
nog niet bestaat? Dat kan 
niet en toch wel. Hoe dat zit? 
Je kunt niet precies leren wat 
je moet doen, maar je kunt 
wel leren hoe je kunt blijven 
leren. Je kiest wat je wilt leren 
en hoe je dat doet. Zo kun je 
later dingen doen die je nu 
nog niet kunt bedenken! 
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1 dit doe ik graag

2 dit beroep past erbij

3 dit ben ik aan het werk
Kruip in de huid van 
een dierenverzorger, 
architect, arts, 
politieagent, ..., wat 
je maar wilt! 
Hoe voelt dat? Past 
het bij je of probeer 
je nog wat anders? 
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Tekeningen: Hester


