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VOOr DE MEELOOPDAG

Weet je al waarom je gaat meelopen op het werk van iemand uit je omgeving? Wij vinden het 
belangrijk om je kennis te laten maken met verschillende beroepen. 

Vaak heb je al een beeld van een beroep. Je denkt te weten wat je moet doen, als je dit beroep 
uitoefent, maar klopt het wel wat jij denkt? Om hier antwoord op te geven, vul de onderstaande 
vragen in. 

1. Wat is de naam van het bedrijf waar je een dagje mee mag lopen?

                                                                                                                                                                               

2. Welk beroep hoort hierbij?

                                                                                                                                                                               

3. Wat denk jij te gaan doen in dit beroep? Schrijf tenminste 5 zaken op. 
    (bijv. de telefoon opnemen, vergaderen)

1                                                                                                                                                                               

2                                                                                                                                                                               

3                                                                                                                                                                               

4                                                                                                                                                                               

5                                                                                                                                                                               

4. Wat lijkt je leuker, een dagje school of een dag werken? Leg uit waarom.
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tIjDEnS DE MEELOOPDAG

naam beroepsoefenaar:                                                                                                                            

beroep:                                                                                                                                                    

1. Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

2. Welke producten worden gemaakt of welke diensten worden geleverd?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

3. Maak een dagindeling. (Doe dit als een agenda.)

1)                                                                                                                                                                               

2)                                                                                                                                                                               

3)                                                                                                                                                                               

4)                                                                                                                                                                               

5)                                                                                                                                                                               

6)                                                                                                                                                                               

7)                                                                                                                                                                               

8)                                                                                                                                                                               

9)                                                                                                                                                                               

10)                                                                                                                                                                               
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4a. hoe is het aanzien / de waardering van dit werk? Leg uit waarom. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

4b. Is het salaris hoog / hoogmidden / midden / laag? (Streep door wat niet van toepassing is)

5. Word dit werk meer door mannen of door vrouwen gedaan?

                                                                                                                                                                               

6. hoe ziet de werkplek eruit? Geef een omschrijving.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

7. Welke diploma’s / opleidingen heb je nodig voor dit beroep?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

8. Maak foto’s van het werk en werkplek. 
    (deze kun je gebruiken in de presentatie die je later gaat maken.)

tIjDEnS DE MEELOOPDAG
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tIjDEnS DE MEELOOPDAG

9. ben jij zelf verantwoordelijk of niet? 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

10. Wat gebeurd er als je je werk niet goed doet? Wat voor consequenties zitten hier aan 
verbonden?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

handtekening van degene met wie je meeloopt:
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Maak een presentatie in powerpoint of prezi, met daarin de foto’s en filmpjes over wat je allemaal 
moet doen in het beroep, waar jij een dag hebt meeglopen. Gebruik daarbij ook de 5 punten, die je 
van te voren dacht te gaan doen. 

Klopt jouw beeld van het beroep? Of ben je totaal verrast?

De presentatie maak je op school. Na dat je deze hebt gemaakt, zul je deze aansluitend presenteren 
in de klas. 

nA DE MEELOPDAG




