Checklist voorbereiding
en reflectie
Als leerlingen goed voorbereid de gastles of het bedrijfsbezoek ingaan en erop reflecteren, krijgt deze
activiteit betekenis voor ze. Zo doen ze een praktijkervaring op die bijdraagt aan hun loopbaanoriëntatie.
Hieronder vind je tips en hulpmiddelen voor de voorbereiding en reflectie.
VOORBEREIDING
• Wees helder naar de leerlingen over de leerdoelen van
de gastles of het bedrijfsbezoek.
• Laat de leerlingen alvast kennismaken met het bedrijf of
het beroep van de gastspreker door de site van het bedrijf
te bekijken of afbeeldingen te zoeken.
• Je kunt - klassikaal of in groepjes - met leerlingen in gesprek
gaan over wat ze verwachten. En hoe ze hun eigen kwaliteiten
en drijfveren zien in relatie tot het bedrijf of het vak van de gastspreker. Download ter inspiratie de voorbeeldvragen reflectie.
• Heeft het bedrijf speciale wensen voor de voorbereiding?
Besteed hier dan ook aandacht aan met de leerlingen.
• Wat willen de leerlingen graag zien, horen en doen tijdens
de gastles of het bedrijfsbezoek? Wat zijn hun leerdoelen?
Bespreek deze wensen met het bedrijf of de gastspreker.
• Laat leerlingen vragen voorbereiden die zij willen stellen
tijdens de activiteit. Download de voorbeeldvragen interview
ter inspiratie.
• Bespreek de gedrags- en veiligheidsregels binnen het bedrijf
wanneer je op bedrijfsbezoek gaat.
• Achterhaal eventuele stereotiepe denkbeelden in de groep
en leg ze voor aan de leerlingen. Bijvoorbeeld in een
groepsdiscussie.
• Denk ook aan het benoemen van beroepsdilemma’s: wat zou
ik in zo’n geval doen als ik monteur of designer was? Welke
problemen zou ik dan oplossen?

REFLECTIE
• Wat hebben de leerlingen ontdekt over zichzelf? Wat was
hun houding vóór de activiteit en welk beeld hebben ze nu?
• Kijk nog een keer met de leerlingen naar de beroeps
dilemma’s: hoe zien ze die nu?
• Laat de leerlingen aan elkaar presenteren wat ze hebben
gezien, ervaren en geleerd over zichzelf door de activiteit.
Je kunt daarbij bijvoorbeeld verschillende groepjes elk een
ander onderdeel van het bedrijfsbezoek of de gastles laten
behandelen.
• De leerlingen kunnen een kort verslag of hun presentatie
opnemen over de gastles of het bedrijfsbezoek in hun loopbaandossier.
• Gebruik de EHBTO met de voorbeeldvragen en reflectie.

Tips
•	Vraag de docent Nederlands om met de leerlingen in de
les de interviewvragen voor te bereiden.
•	De voorbereiding en reflectie kan ook door de mentor
worden gedaan.
•	Betrek bij de reflectie ook de ouders van de leerlingen.

