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EEN BEDRIJFSBEZOEK VOORBEREIDEN : WELKE VERWACHTINGEN HEB JE? 

DOEL 

De leerling staat vooraf stil bij de dingen die hij zeker willen te weten komen bij het bezoek aan een bedrijf.  

VOORBEREIDING 

Invullen van het vragenformulier samen met de begeleider. 

DUIDING VOOR DE LEERLING 

‘Als voorbereiding op het bezoek aan bedrijf ….. ga je zelf onderzoeken wat je nu precies wil te weten komen 

en wat je graag zou willen zien. Met deze voorbereiding probeer je om je eigen verwachtingen te formuleren 

van het bezoek aan dit bedrijf en beter te weten te komen of deze job iets is dat bij jou zou kunnen passen’ 

ACTIE (INDIVIDUEEL)  

1. Samen met de begeleider de vragenlijst overlopen en invullen 

2. Stimuleer de leerling om zoveel mogelijk in te vullen, om zo gedetailleerd mogelijk verwachtingen in 

kaart te brengen.  Tijdens het bedrijfsbezoek kan het bedrijf alsnog zeggen wat wel of niet mogelijk is. 

Dingen die niet gevraagd worden, zijn al bij voorbaat niet mogelijk.  

3. Laat medeleerlingen elkaars vragenlijst overlopen en eventueel aanvullen. Kunnen ze nog tips geven 

aan elkaar, dingen nog duidelijker formuleren? Hebben ze naar aanleiding van elkaars feedback nog 

dingen die ze graag willen zien, vragen, … tijdens hun bezoek? 

VRAGENLIJST 

 Deze vragen heb ik voor het bedrijf. 

o Wat wil je te weten komen? Op welke vragen wil je een antwoord? Wat moet je zeker nog 

weten om te kunnen beslissen of dit een job is die je graag zou willen doen?  

 Dit wil ik graag zien op het bedrijf? 

o Als je dit ziet dan komt de job overeen met je verwachtingen. (mensen, dingen, kleuren, 

plaatsen, ……. ) 

 Deze vragen heb ik over het beroep? 

o Als je dit beroep uitoefent, wat vind je dan belangrijk om te weten? 

 Dit wil ik graag zien van het beroep? 

o Wat vind jij belangrijk om te zien, horen, voelen, ervaren, … als je deze job zou doen? 

 Dit wil ik graag ervaren tijdens mijn bezoek? 

o Welke sfeer, onthaal, ervaring, … zou voor jou de doorslag kunnen geven om te kiezen voor 

deze job? 
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REFLECTIE OP HET BEDRIJFSBEZOEK  

 Welke antwoorden op jouw vragen zijn er ‘blijven plakken’? Waarom? 

 

 

 
 Welke dingen die je op voorhand wou zien in de job, heb je gezien? 

 

 

 

 Wat heb je gezien, gehoord, gedaan, … dat jou zou kunnen overtuigen om deze job te doen? Waarom?  

 

 

 

 Wat heb je gezien, gehoord, gedaan … dat jou zou afschrikken om deze job te doen? Waarom?  
 

 

 

 
 
Duid jezelf aan op de volgende schaal door een kruisje te zetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waarom sta je (niet) op O?  

Hoe zou 10 eruitzien? (wat wordt er dan anders gedaan? Hoe zijn de collega’s, welk werk doe je, … 

Wat zou in dit bedrijf kunnen maken dat je 1 plaatsje hoger zou staan? Zou dit haalbaar zijn?  

Kan jij je aanpassen aan deze plaats op de schaal in dit bedrijf of niet? Wat zou er zeker meoten zijn om 1 

plaatsje hoger te kunnen staan op deze schaal? 

Deze job is niks voor mij? 
Deze job is mijn ideale 

toekomst? 
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BEGELEIDINGSTIPS 

 Stimuleer de leerling om zoveel mogelijk dingen te benoemen die hij/zij zeker wil zien / tegenkomen / 

vragen , … op de werkplek. Het mag ook ‘een beetje vreemd’ zijn. Het is belangrijk dat de leerling leert 

om zijn/haar verwachtingen helder te hebben. Stimuleer hen hierbij ook om vragen te stellen met 

betrekking tot stereotypen en/of vooroordelen. 

 Laat leerlingen bij het benoemen van hun ideale werkscenario een zo gedetailleerd mogelijke 

beschrijving geven van wat precies zou maken dat dit voor hen de ideale job zou zijn. (collega’s, 

omgeving, uren, loon, …..) Daaruit haal je motieven en verwachtingen die ze hebben naar een 

werkomgeving toe die je altijd nog kan bijsturen na een bezoek aan een bedrijf.  

 Geef de vragen van de leerling, indien mogelijk, ook reeds door aan het bedrijf op voorhand. Op die 

manier kan een bedrijf eventueel al anticiperen op bepaalde vooroordelen of verwachtingen die leven 

bij leerlingen.  

 Peil na het bezoek bij de leerling of er bnog vragen onbeantwoord gebleven zijn en op welke manier 

hierop een antwoord kan gezocht worden.  

 

 

 

 

 

 


