
INSTRUCTIE  VOOR  LEERLING
HANDLEIDING BEROEPENFILMPJES

Je kijkt vast vaker YouTube filmpjes, vandaag ga je filmpjes kijken voor school.

Omdat er héél veel onbekende beroepen zijn, willen we je helpen om te kiezen wat bij jou past. 
SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft van wel 450 beroepen een 
kort (+/- 2 min) filmpje gemaakt, deze gaan we hiervoor gebruiken.

Stap 1. Zoekwoorden
Noteer minstens 2-5 zoekwoorden die met een technisch beroep te maken hebben waar je meer 
over zou willen weten. Denk bv aan ‘schilderen’ of ‘haven’ of ‘secuur werken’.

stap 2. SBB kanaal
Ga naar het YouTubeKanaal van SBB: 
https://www.youtube.com/user/SBBchannel/playlists 
stap 3. Beroep
Óf: Je weet al welke sector je leuk vindt
Klik dan op die sector en kies een filmpje dat je aanspreekt

Óf: Je hebt nog geen idee welke sector bij je past
Zoek dan rechts bovenin (loepje) telkens op 1 van je zoekwoorden dan blijf je binnen het kanaal  
(en niet YouTube breed). 

Kies een of enkele filmpjes, bekijk het filmpje en beantwoord de volgende vragen:

A. Wat is de titel van het filmpje/ vak?
B. Noem minstens 2 vakfacts/ werkzaamheden die horen bij dit beroep.
C. Noem minstens 2 skills/ vaardigheden die nodig zijn en jou aanspreken.

TIP: lees eerst de vragen door voordat je het filmpje kijkt, zodat je het kan stilzetten als het  
antwoord op de vraag in beeld komt.

Stap 4. Opleiding
Om er achter te komen welke opleiding je hiervoor nodig hebt, maak je gebruik van de website  
www.kiesmbo.nl
Tik bij de zoekfunctie de naam van het beroep in (vorige filmpje).

D. Welk profiel heb je nodig voor deze opleiding?
E. Waar wordt deze opleiding aangeboden (plaats)?
F. Hoe heet deze MBO-opleiding?
G. Welk nivo is deze MBO-opleiding?
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Stap 5. Herhaal
Herhaal vanaf stap 2 voor ieder ander zoekwoord dat je hebt.

Stap 6. Verdieping
Kies 1 beroep uit dat het beste bij je past (die je net hebt bekeken), hier ga je wat verder op in:
H. Zoek 2 bedrijven waar dit beroep voorkomt, naam en plaats (liefst in Zeeland).
I. Geef 2 positieve en 2 mindere punten aan dit beroep, als jij het zou uitoefenen.
 
Stap 7. Interview
J. Bedenk wie je kent met een technisch beroep die je zou kunnen interviewen (dit mag samen  
 met andere scholier).
K. Bedenk minstens 4 vragen die je deze persoon zou kunnen stellen. Een interview is de ideale  
 manier om erachter te komen of zo’n soort beroep iets voor jou is, dus vraag gerust door over 
 eigenschappen die nodig zijn voor dit beroep. Weet je weinig over dit beroep, zoek er dan wat  
 over op, zoals bij stap 2 en 4. 
L. Tot welke van de 7 bètawerelden behoort dit beroep?


