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INTERESSANTE BEROEPEN:

BEROEPENKAARTEN

TUINDER

Voor anderstaligen die in Nederland komen wonen is het niet
altijd duidelijk hoe het werkveld er in Nederland uitziet. Welke beroepen zijn er? Welke sectoren zijn er? Met de beroepenkaarten heeft u een instrument om hier inzage in te geven.
De kaarten kunnen worden ingezet in het traject richting het
examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) of in het algemeen bij loopbaantrajecten.
UITGANGSPUNT
De beroepenkaarten zijn bedoeld als instrument om verder
in gesprek te gaan over de beroepen en de interesses van de
deelnemer. Hierbij kan de afbeelding van het beroep net zo
goed het uitgangspunt zijn als de naam van het beroep. Met
de kaarten kunnen de deelnemers:
• een concreet overzicht krijgen van de beroepen per sector. De 14 sectoren hebben ieder een eigen kleur. Er zijn 10
beroepen gekozen per sector. In totaal zijn er 144 beroepenkaarten.
• werken aan de opbouw van een beroepenwoordenschat.
Alle beroepen worden visueel ondersteund, de deelnemer krijgt zo een beeld van hoe het beroep in Nederland
eruit ziet. De kaarten zetten zo makkelijk aan tot praten.
• meer inzicht krijgen in hun voorkeuren voor bepaalde beroepen en sectoren.
VOORBEELD WERKVORM
Knip de kaarten uit. Verspreid de kaarten op tafel. Laat de
deelnemer zes beroepen uitkiezen die hem of haar aanspreken. Hulpvragen hierbij zijn:
• Wat voor werk zou ik willen doen?
• Welk beroep had ik in mijn land van herkomst?
• Wat wilde ik vroeger worden toen ik klein was?
• Bestaat het beroep dat ik wil in Nederland? Wat komt het
meest in de buurt?
Laat de deelnemers een top drie samenstellen. Vervolgvragen kunnen zijn:
• Waarom heb je voor deze beroepen gekozen?
• Is er een bepaalde sector waar je interesse in hebt?
• Welke werkzaamheden horen bij dit beroep?
• Heb je een opleiding nodig voor dit beroep?
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Er zijn uiteraard veel variaties en uitbreidingen te bedenken
op deze werkvorm. De kracht van de beroepenkaarten zit in
het feit dat deelnemers op een laagdrempelige manier kunnen onderzoeken welke beroepen er in Nederland zijn en
waar hun interesse ligt.
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