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HOOFDSTUK 1

Oriëntatie op de sectoren
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt uitleggen wat een sector is.1.

Je kunt uitleggen welke sectoren er zijn en wat de kenmerken zijn.2.

Je kunt uitleggen wat kwaliteiten zijn.3.

DE SECTOREN

Ieder beroep heeft kenmerken.
Beroepen met dezelfde kenmerken zijn samen een sector.

1. Dienstverlening en zorg
In deze sector geef je hulp aan mensen die dat nodig hebben.
Bijvoorbeeld aan zieken of ouderen.
Jij staat voor andere mensen klaar.
Je helpt mensen, je verleent diensten.
Diensten kun je niet aanraken.
Een dienst is bijvoorbeeld het schoonmaken van een vloer.
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2. Economie en handel
Je vindt het leuk om met mensen en producten om te gaan. Of met cijfers.
Je kunt precies werken.
Je werkt bijvoorbeeld in een winkel achter de kassa.

3. Landbouw, natuur en visserij
Je werkt veel samen met andere mensen.
Je vindt het leuk om met dieren of planten te werken. En om buiten te werken.
Het kan ook zijn dat je werkt met voedsel.
Bijvoorbeeld bij het controleren en verpakken van producten.

4. Techniek
In deze sector ben je bezig met machines en gereedschap.
Je werkt graag met je handen.
Soms werk je ook met (grote) machines.
Je repareert en onderhoudt bijvoorbeeld fietsen.

5. Toerisme, recreatie en horeca
In deze sector werk je voor mensen.
Je maakt of serveert bijvoorbeeld maaltijden.
Of je helpt bij het organiseren van een sportwedstrijd of bij het ontvangen van gasten.

OPDRACHT 1
Waar denk je aan bij sectoren? Vul het woordweb in.
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OPDRACHT 2
Bekijk de foto's. Bij welke sector vind jij ze passen? Schrijf dat eronder.
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ORIËNTEREN

Jij onderzoekt in welke sector jij het liefst wilt werken.
En welke sector het beste bij jou past.

Omeengoede keuze te kunnenmakenmoet jeweten:
• Wat vind ik leuk?
• Wat zijn mijn kwaliteiten?
• Wat moet ik kunnen en kennen?

Oriëntatie = informatie over

iets verzamelen.

Je oriënteren op=proberen

een indruk te krijgen van

iets.

• Wat past bij mij?
• Welke beroepen zijn er?
• Welk beroep past bij mij?

OPDRACHT 3
Wat zijn de 5 sectoren waarin je kunt werken?

1.

2.

3.

4.

5.

OPDRACHT 4
Bekijk de foto's.
Bij welke sector hoort elke foto?
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OPDRACHT 5
Maak een top 3 van de sectoren die jou het leukst lijken.

Over welke sector wil je verder nadenken?

Zet jouw sector in de een cirkel.
Zet pijlen vanuit de cirkel en schrijf jouw gedachten op over werken in deze sector.
Denk niet te lang na. Want het gaat om de eerste dingen die je bedenkt.
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OPDRACHT 6
Maak een poster over de sector die jou leuk lijkt.

Over welke sector wil jij een poster maken?

Poster maken
Een poster legt iets uit met plaatjes en weinig woorden.
• Geef de poster een titel.
• Maak hem overzichtelijk.
• Gebruik verschillende foto’s en/of tekeningen.
• Let erop dat de illustraties goed bij de tekst passen.
• Depostermoet op een afstand goed leesbaar zijn. Zorg voor duidelijke letters en illustraties.

Zoek op internet 5 foto’s die passen bij deze sector.
Zoek naar ‘Afbeeldingen’ en gebruik zoekwoorden die horen bij de sector.
Zet de foto's op je poster.
Schrijf bij elke foto wat je ziet en waarom het past bij de sector.

Hang je poster in de klas.
Vraag je klasgenoten en je docent wat zij van jouw poster vinden.
Vraag hen om tops en tips. Tops zijn dingen die goed gaan. Tips zijn dingen die beter kunnen.
Vul de tabel in.

De poster heeft een titel.

De sector komt goed over.

De teksten zijn goed te lezen.

De foto's/tekeningen passen bij de tekst.

De poster ziet er netjes uit.

Tops:

Tips:

Beoordeling docent:
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KWALITEITEN

Kwaliteiten kun je ook goede eigenschappen noemen.
Een kwaliteit is iets wat bij jou hoort.
Het zegt iets over hoe jij bent.
Iedereen heeft kwaliteiten. Bijvoorbeeld aardig zijn.

OPDRACHT 7
Doe deze opdracht met een klasgenoot.
Bedenk kwaliteiten die belangrijk zijn voor op school of op het werk.
Vul het woordweb in.

Kies 3 kwaliteiten uit het woordweb die bij jou passen.

1.

2.

3.
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OPDRACHT 8
Bekijk de lijst met kwaliteiten.
Welke kwaliteiten heb jij? Zet daar een kruisje achter.

Je bent graag bezig.Actief

Je wilt graag vooruitkomen in het leven, je hebt ambities.Ambitieus

Je helpt graag andere mensen.Behulpzaam

Je werkt graag samen met collega’s en helpt hen verder.Collegiaal

Je hebt een zakelijke houding.Commercieel

Je weet wat je wilt en je werkt daarvoor.Doelgericht

Je past je gemakkelijk aan als er iets verandert.Flexibel

Je vertelt geen leugens, je bedriegt niemand.Eerlijk

Je hebt plezier in de dingen die je doet.Enthousiast

Je ziet de leuke kanten van een situatie, je kunt met jou lachen.Humoristisch

Je doet graag nieuwe dingen, je pakt je zaken goed aan.Ondernemend

Je ziet de goede kanten van mensen en situaties.Positief

Je werkt zorgvuldig, je bent nauwgezet.Precies

Je kunt goed tegen spanning en druk.Stressbestendig

Je bent goed in het vinden van oplossingen op problemen.Vindingrijk

Je bent aardig en je gaat goed om met andere mensen.Vriendelijk

Je bent nuchter en praktisch.Zakelijk

Je kunt goed alleenwerken en bent niet afhankelijk van anderen.Zelfstandig

Kies 2 kwaliteiten uit de lijst waar jij trots op bent.

1.

2.
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OPDRACHT 9
Maak je eigen top 5 van kwaliteiten die jij hebt.

Bekijk de kwaliteiten van jouw top 5.
Bij welke sector of sectoren horen de kwaliteiten?

Leg uit waarom de kwaliteiten bij deze sector(en) horen.
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OPDRACHT 10
Dit hoofdstuk ging over oriëntatie op de sectoren en kwaliteiten.
Beoordeel jezelf.

Ik kan uitleggen wat een sector is.1.

Ik kan uitleggen welke sectoren er zijn en wat de kenmerken zijn.2.

Ik kan uitleggen wat kwaliteiten zijn.3.

WOORDENLIJST

Diensten
Iets wat je doet. Bijvoorbeeld zorgvragers helpen.

Kwaliteiten
Eigenschappen

Eigenschap
Een kenmerk van een persoon of een voorwerp.

Sector
Een groep beroepen met dezelfde kenmerken.
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