
Jouw droombaan
Heb jij al wel eens nagedacht over wat je wilt worden? Misschien heb je al heel lang een idee, 
en misschien heb je juist nog helemaal geen idee. Allebei is prima. Er is tijd genoeg om die 
keuze te maken. Ondertussen is het wel heel leuk om op onderzoek te gaan! Wat voor soort 
banen zijn er eigenlijk allemaal? En wat vind je leuk, of juist helemaal niet leuk aan die banen?
‘Later als ik groot ben’ neemt je mee op onderzoek. Via het YouTubekanaal 
(https://www.youtube.com/lateralsikgrootben), kun je afleveringen terugkijken. Ook worden er 
nieuwe afleveringen speciaal voor YouTube op het kanaal gezet. Deze zijn net iets korter dan de 
afleveringen die ook op televisie zijn geweest. Er staan al ruim 40 afleveringen online. Dus net
zoveel beroepen waar je uit zou kunnen kiezen!

Op onderzoek
Via deze YouTube-link 
(https://www.youtube.com/lateralsikgroot
ben), ga je op zoek naar een baan die jou 
wel leuk lijkt! Bekijk 1 of meer filmpjes, en 
maak een keuze. Vervolgens ga je vertellen 
over een baan die jou erg leuk lijkt. Dat kan 
op heel veel verschillende manieren. 
Overleg (met je meester of juf) op welke 
manier je dit aan wilt gaan pakken.

Aan de slag
We geven je vast een paar ideeën om een 
verlag van jouw droombaan te maken:
- een geschreven verslag;
- een moodboard;
- een woordweb;
- een vlog;
- een folder over je droombaan;
- een strip
De mogelijkheden zijn eindeloos!

De inhoud
Wat je in ieder geval vertelt:
- Welke droombaan je gekozen hebt;
- wat je leuk en minder leuk lijkt aan deze

baan;
- wat je een uitdaging vindt in deze baan;
- wat je mag gaan leren om dit beroep te

krijgen;
- wat je er verder nog over kwijt wilt.

Denk bij je verslag aan de taalregels en spellingregels die je kent. Veel plezier met het 
uitwerken van jouw droombaan!

https://www.youtube.com/lateralsikgrootben
https://www.youtube.com/lateralsikgrootben

