ve n

il i k ?

ti e

ti e

W i e k n m ij
a
daa
r b ij h e l p e n ?

Mo

Wa

tw

Loopbaan
vragen

reflectie

n?

W
a

Kw
al
it

ing
ur

Loo
pb
aa
ns
t
Hoe
dat kan
do
e
ik

a
lor

n
ka
Wa a r e n ?
o
ik d at d

Voorbeeldvragen interview

p
Werkex

EHBTO:
Eerste Hulp bij
Techniek Oriëntatie

e
ecti
efl
nr
e
t
ei
ik?
an
tk

N e t w e r ke n

Via interviews met medewerkers van een technisch bedrijf kunnen leerlingen zich een beeld vormen van
werken in de techniek. Deze interviewvragen vormen een leidraad voor leerlingen bij de voorbereiding
van deze interviews. Door de vragen voor te bereiden, ontdekken leerlingen wat ze belangrijk vinden, dit
vergroot het effect van de activiteit.

ALTIJD VRAGEN:
 Wat is uw naam?
 Welke functie/welk beroep heeft u?
 Bij welk bedrijf werkt u?

KEUZEVRAGEN:
1. Wat bent u aan het doen? Wat heeft u vandaag op uw werk gedaan?
2. Waar is uw werk belangrijk voor?
3. Welk gereedschap of welke programma’s gebruikt u?
4. Wat vindt u leuk aan uw werk?
5. Wat moet je echt goed kunnen om dit beroep uit te oefenen?
6. Hoe kun je leren goed te worden in wat u doet?
7. Welke opleiding heeft u gevolgd?
8. Hoe bent u aan deze baan gekomen?
9. Wat verdient iemand die net bij uw bedrijf begint te werken?
10. Hebt u een auto en telefoon van het bedrijf?

11. Wie helpt u met wat u doet? Hoe vindt u dat?
12. Wat vindt u moeilijk aan uw werk? Wat moet u dan goed kunnen?
13. Welke moeilijke keuzes moet u soms maken? Hoe pakt u dat aan?
14. Wanneer bent u trots op iets wat u heeft gedaan?
15. Waar bent u echt goed in? Waar wordt u blij van in uw werk?
16. Aan welke taken besteedt u de meeste tijd?
17. Wat was het eerste wat u ging doen toen u hier kwam werken?
18. Wat vindt u leuk aan dit bedrijf?
19. Hoe laat begint u, hoe laat stopt u met werken?
20. Met wie werkt u samen? Wat doen zij?
21. Zijn er ploegendiensten?
22. Wat is uw (beste) tip voor mij?
23. Hoe vond u het om deze vragen te beantwoorden?
24. Heeft u ook nog een vraag voor mij?
25. Mag ik nog eens terugkomen?

Meer weten?

Tip
Oefen een interview eerst bij een
van je ouders of buren. Stel hen
vragen over hun werk. Bereid je
vragen voor. Kies de vragen uit de
lijst die je aanspreken of bedenk
zelf vragen. Doorvragen mag altijd!

Ga voor meer informatie over LOB en techniek naar

www.techniektalent.nu/lob

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemersen werkgeversorganisaties. Het is ons doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee
technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doen we samen met schoolleiders, decanen,
docenten en leerkrachten én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren
met kennis over integratie van techniek en technologie in het funderend onderwijs, en door de
samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren.
Ga voor meer informatie over al onze activiteiten naar www.techniektalent.nu.
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