OPDRACHT: ZICHT OP WERK
Beste leerling,
Je hebt misschien al een keuze gemaakt voor een bepaald beroep of een bepaalde opleiding.
Daar helpen je mentor, je vakdocent of je decaan bij.
Maar het is ook belangrijk dat jij zelf zeker weet of jouw keuze goed is.
Belangrijke vraag is daarbij ook:
1. Waar in de omgeving of op welke school/scholen wordt deze opleiding aangeboden ?
2. Aan welke verschillende beroepen kan ik denken als ik voor deze opleiding ben geslaagd ?
3. Is er bij de gekozen opleiding sprake van voldoende arbeidsperspectief ?
4. Is er in de komende tijd wel voldoende de werkgelegenheid voor deze opleiding in de regio ?
Neem dus de door jou gekozen opleiding in gedachte.
Bezoek de volgende 4 websites en probeer met deze sites antwoord te krijgen op de 4 gestelde vragen. Geef
deze gevonden antwoorden een mooie plek in je (digitale) portfolio.
Het is goed om daar met behulp van de volgende websites je een goed beeld van te vormen; ook deze
informatie kan je misschien helpen om een afgewogen, goede keuze te maken voor een eventuele
vervolgopleiding.
I.
Krapte beroepen - https://www.krapteberoepen.nl/
Op deze website kun je bekijken voor welke beroepen er in de
komende tijd veel werk is te verwachten, omdat er veel vraag naar
deze beroepen is en er maar weinig mensen zich hiervoor aanbieden.
II.
Kans op werk - https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk
Op deze website kun je zien wat de kans is om in deze branche / sector in de komende tijd ook
echt werk te vinden.

III.

Bridge-project Rotterdam: https://mrdh.nl/projecten
In Rotterdam worden in het Bridge-project opleidingen aangeboden, die echt
toe leiden naar een mooie baan in de regio.
IV.
Keuzegids MBO - https://www.keuzegids.org/ol/gidsen/mbo19/
In de keuzegids MBO vind je een breed overzicht van soorten opleidingen en op welke plek /
school deze opleidingen worden aangeboden.

Als je vindt dat je voldoende antwoord hebt verzameld op deze vragen, bespreek dan de uitkomsten met je
mentor of decaan. Veel succes.

