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TITEL PoP-quiz: welke beroepen ken je?  
Leerjaar Groep 4, 5 en 6 

Type les Voorbereidende les bij de Kinderboekenweek 2021 workshop ‘PoP-quiz: welke beroepen 
ken je?”  

Lesduur 45 minuten 
Omschrijving 
van de les 

Een voorbereidende les waarbij de kinderen een deel van een boek over verschillende 
beroepen lezen en een online beroepentest doen.  
 
Welke beroepen ken je? Over welke beroepen hebben we gelezen? Welk beroep past bij 
jou? Ben je een doener of een dromer? En hoe ziet een werkdag er dan uit?  
 
De kinderen lezen samen een stuk uit het boek “Dromer” van Mark Janssen. Vervolgens 
spelen de kinderen online een beroepenquiz. Aan de hand van de uitkomsten doen de 
kinderen onderzoek naar het beroep en schrijven ze leuke weetjes over de beroepen op. 
Deze weetjes worden in de workshop gebruikt voor het maken van de quiz.    
 
De kinderen krijgen plezier in lezen, dan wel samen lezen (plezier in lezen). 
De kinderen leren over beroepen, welke vaardigheden ze daarvoor nodig hebben en hoe 
een werkdag eruitziet (oriëntatie op de samenleving).  
De kinderen spelen een online quiz (spel).  
De kinderen kijken/ luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenoten (reflecteren).  

Onderwerpen Kinderboekenweek, beroepen, verhaal, quiz 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend). 
Leerinhoud  
TULE kerndoel 
9 

De kinderen krijgen plezier in het lezen door samen een verhaal te lezen.  

TULE kerndoel 
47  

De kinderen maken kennis met verschillende beroepen en hun plek in de samenleving en 
de betekenis voor anderen (Oriëntatie op jezelf en de wereld) 

TULE kerndoel 
55  

De kinderen kijken/ luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenootjes.  

 
 
 
Uitvoering  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten 

Inleiding: 5 minuten 
Opdracht 1: 10 minuten 
Opdracht 2: 15 minuten  
Opdracht 3: 10 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding Bestudeer dit lesformat. 
Bekijk de presentatie ‘PoP quiz Welke beroepen ken je VL (presentatie)’.  
 
Voor de leerkracht: 
Bij deze voorbereidende les wordt er gebruik gemaakt van boek Dromer van Mark Jansen. 
Maar het kan ook met een ander boek worden gedaan wat past bij het thema van de 
kinderboekenweek.  
Wanneer er geen materiaal beschikbaar is kan het fragment van het boek Dromer 

opgenomen in bestand ‘PoP quiz Welke beroepen ken je VL (fragment boek)’ gebruikt 

worden. 
 
Maak zelf even de online test op: https://www.testcentrumgroei.nl/beroepskeuzetest 
 
Zet de volgende technische materialen kaar: 

● Beamer en laptop of Digibord. 
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● De presentatie: ‘PoP quiz Welke beroepen ken je VL (presentatie)’. 
● minimaal 1 laptop/ipad per twee kinderen 

Inleiding  
 

Start de presentatie: ‘PoP quiz Welke beroepen ken je VL (presentatie))’.  
 
Toon afbeelding 1. 
Vertel: Binnenkort gaan we een workshop ‘PoP quiz: Welke beroepen ken je?’’ volgen van 
Roombeek Cultuurpark. Tijdens deze workshop krijg je de opdracht om je eigen quiz over 
beroepen te maken. Vandaag bereiden we ons voor op deze workshop. We gaan lezen over 
verschillende beroepen en daarna maken we een test over wat je later kunt worden. Aan de 
hand van deze test gaan we vervolgens onderzoek doen naar een beroep.    
 
Toon afbeelding 2.  
Vraag: Weten jullie al wat je later wil worden?  
Vertel: Het is helemaal niet erg als je nu nog niet weet wat je wil worden en het kan ook altijd 
nog veranderen. Om een beeld te krijgen van wat voor beroepen er allemaal zijn gaan we 
ons in een aantal beroepen verdiepen. Er zijn veel verschillende beroepen waar je allemaal 
verschillende dingen voor moet kunnen. We gaan eerst een stuk lezen uit dit boek. 
 

Opdracht 1 Voor de docent: lees klassikaal met de kinderen uit het boek ”Dromer” of een ander boek. 
 

Opdracht 2 Toon afbeelding 3.  
Vertel: We gaan een online beroepentest doen om een idee te krijgen welke tien beroepen 
bij jou passen. Door te klikken op de groene knop start je de beroepentest. Als eerste moet 
je je geslacht, je leeftijd en het hoogst behaalde opleidingsniveau invullen. Bij deze laatste 
vul je basisonderwijs in.  
 
Voor deze test ga je naar: https://www.testcentrumgroei.nl/beroepskeuzetest 
 
Toon afbeelding 4.  
Vertel: Je krijgt dan aan het einde beroepen te zien die passen bij de verschillende 
opleidingsniveaus. Dat kun je zien in dit voorbeeld. Je ziet hier straks jouw 
persoonlijkheidskenmerk en vervolgens de passende beroepen.  
Persoonlijkheidskenmerk geeft aan wat voor soort persoon je in de basis bent, daarbij kun je 
denken aan gestructureerd, je houdt van orde en structuur of je bent juist heel open en 
houdt van creatieve dingen. Zo zijn er verschillende kenmerken.  
 

Opdracht 3 Vertel: Nu jullie allemaal de beroepentest hebben gedaan gaan we onderzoek doen naar de 
beroepen. Ga op zoek naar meer informatie over het beroep dat uit de test is gekomen wat 
je het meeste aanspreekt. Dit kan online of in de boeken die in de klas aanwezig zijn. Schrijf 
alle leuke weetjes op in een bestand of op papier en bewaar dit goed voor de workshop. 
Tijdens de workshop zullen we hier gebruik van maken  voor het maken van je eigen quiz.  
 

Reflectie Bespreek met elkaar de resultaten.   
Vraag:  

● Welke beroepen kwam er uit jouw test?  
● Was de testuitslag verrassend of juist niet?  
● Sluit de uitslag aan bij wat je zelf wil worden? 
● Heb je iets nieuws geleerd over een beroep?  
● Wat vond je van het verhaal wat we hebben gelezen?  

 
 

https://www.testcentrumgroei.nl/beroepskeuzetest

