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KLEUTERLEIDSTER OF KLEUTERLEIDER

Leerkracht  in de 1e, 2e of 3e kleuterklas

TIPS:

• Je werkt met kinderen

• Je moet creatief zijn

• Er zijn meer vrouwen dan  
mannen die dit beroep hebben

VRACHTWAGENCHAUFFEUR

Vervoert met een vrachtwagen ladingen van de ene 
plaats naar de andere, in België of het buitenland

TIPS:

• Je hebt ook weekend- en avondwerk

• Je moet een speciaal rijbewijs hebben

• Je ziet veel van de wereld

JOURNALIST VOOR DE KRANT

Interviewt mensen of zoekt informatie op, en schrijft 
daar dan een artikel over voor in de krant

TIPS:

• Je moet vlot kunnen schrijven

• Je hebt ook avond- en weekendwerk

• Je moet de actualiteit goed volgen

LABORANT

Onderzoekt bv. bloed of urine in een laboratorium, en 
geeft de resultaten  daarvan in de computer in

TIPS:

• Je moet nauwkeurig werken

• Je draagt beschermende kledij

• Je werkt altijd binnen

SECRETARESSE OF SECRETARIS

Maakt het werk van zijn of haar baas gemakkelijker: 
neemt de telefoon op en volgt de e-mails op

TIPS:

• Je moet mooi kunnen praten

• Je moet vlot met de computer  
kunnen werken

• Je bent beleefd

TUINMAN OF TUINVROUW

Kent veel van planten en bomen, zodat hij of zij ze goed 
kan onderhouden

TIPS:

• Je werkt altijd buiten

• Je houdt van de natuur

• Je hebt een goede conditie

KLEDINGVERKOPER

Werkt in een kledingwinkel. Helpt de klanten, verkoopt 
de kleding aan de kassa en houdt de winkel netjes

TIPS:

• Je houdt van mode

• Je bent beleefd

• Je bent niet verlegen

BOEKHOUDER

Volgt voor bedrijven de geldzaken op: regelt de 
betalingen, controleert of er niets teveel of te weinig 
wordt betaald

TIPS:

• Je moet vlot met de computer  
kunnen werken

• Je moet goed zijn in rekenen

• Je moet nauwkeurig werken

INGENIEUR

Heeft veel gestudeerd over wiskunde en wetenschap en 
kan problemen oplossen met machines, bouwwerken 
of het milieu

TIPS:

• Je bent technisch aangelegd

• Je draagt veiligheidskledij

• Je bent goed in wiskunde

POLITIEAGENT

Zorgt voor de veiligheid van de mensen door op straat 
te patrouilleren met de auto, fiets of te voet

TIPS:

• Je bent streng maar vriendelijk

• Je draagt een uniform

• Je bent niet bang

BIJLAGE 4: BEROEPENKAARTEN (BIJ FICHE DROOMBEROEP IN DEEL 2)
Kopieer dit blad en knip de kaartjes uit.  
Tip: De kaartjes zullen langer meegaan als je ze lamineert.


