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VAN BOSWACHTER 
TOT YOUTUBER

Op onderwijs.cpnb.nl:

LATER WORD IK …
•  leesbevordering, informatie uitwisselen,  

mening geven
•  je eigen droomberoep bedenken

Welk werk past bij jou? Misschien is het wel één van de beroepen 
uit dit boek. Of verzin zelf een heel nieuw beroep.

MATERIALEN 
• printblad les 1
• post-its
• tekenspullen
• materiaal voor het digibord op onderwijs.cpnb.nl

Stap 1: Introductie 
•  Laat de kinderen de voorkant van het boek zien. Vraag waar 

het boek over gaat. (beroepen)
•  Laat op het digibord de inhoudsopgave zien. Bespreek het 

linkerrijtje met beroepen en het rechterrijtje met namen. 
Wie kent een van deze namen? Vertel over de interviews over 
beroepen. Wat lijkt jou het gekste/moeilijkste/spannendste 
beroep?

•  Laat elk kind twee beroepen kiezen uit de inhoudsopgave: het 
leukste beroep én het beroep dat het minst leuk lijkt. Turf met 
twee kleuren de keuzes op het digibord. Omcirkel het beroep 
met de meeste ‘leuk’-turfjes én de meeste ‘niet leuk’-turfjes. 
Met deze twee beroepen ga je verder bij stap 2.

Stap 2: Eigenschappen beschrijven
•  Schrijf de twee beroepen in twee velden op het digibord. Vraag 

bij elk beroep: Welke eigenschappen heeft iemand die dit 
beroep doet? Laat als hulp op het digibord de woordwolk met 
eigenschappen zien.

•  Gebruik de samenwerkvorm ‘Geef Wimpels’. Verdeel de klas 
in groepjes van vier kinderen. Geef elk groepje een aantal 
post-its en laat ze nadenken welke eigenschappen bij de 
beroepen passen. Per beroep schrijven ze per groepje drie 
eigenschappen op de geeltjes. De post-its mogen ze in het 
juiste veld plakken.

•  Bespreek klassikaal de eigenschappen per beroep. Haal 
eventueel dubbel genoemde eigenschappen weg.

Stap 3: Lezen 
•  Lees het hoofdstuk van het eerste beroep voor. Praat samen 

over het beroep aan de hand van de gekozen eigenschappen. 
Moeten er nog eigenschappen bij? Of weg? Past het beroep bij 
jou? Herken je eigenschappen die je zelf ook hebt? Heb je iets 
nieuws geleerd over het beroep?

•  Lees daarna de tekst van het tweede beroep voor en bespreek 
dit op dezelfde manier.

Stap 4: Tekenen
•  Laat de kinderen hun mening geven over de twee beroepen. 

Zijn er kinderen die het minst favoriete beroep zelf heel leuk 
vinden? Dat mag natuurlijk. Waarom zou je het beroep willen 
doen? Of waarom juist niet? Hoe kun je het minder leuke 
beroep misschien leuker maken? 

•  Laat nu twee beroepen combineren om er één geweldig 
beroep van te maken. Geef zelf een voorbeeld. Denk aan een 
vloggende monnik of een dansende rioolinspecteur. Laat de 
kinderen het combiberoep ook tekenen op het printblad. Laat 
ter inspiratie enkele afbeeldingen uit het boek op het digibord 
zien. 

Stap 5: Afsluiting
•  Bespreek de tekeningen en praat over de eigenschappen die 

voor elk beroep nodig zijn.

Vraag kinderen over welk beroep ze nog iets meer willen lezen. 
Laat het boek rondgaan in de klas, zodat ze zelf of in tweetallen 
nog over andere beroepen kunnen lezen.
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Arwen Kleyngeld en Marijke Klompmaker
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•  Printblad bij les 1
•  Les 2 bij dit boek: Van vrachtwagenchauffeur tot 

smoezenbedenker 
Deze les onderzoek jij een beroep. Bijvoorbeeld een 
beroep van je ouders... of misschien wel een beroep dat 
je helemaal zelf verzonnen hebt!

•  Materiaal voor het digibord
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