
Beroepsgroepen werkblad   

In de les heb je geleerd welke beroepsgroepen er zijn  
en welke beroepen daarbij horen.

Welke drie beroepen lijken jou het leukst? Maak een top-3.
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Bij welke groep of groepen horen die beroepen?
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Beschrijf bij ieder beroep wat je werk inhoudt.
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Beroepsgroepen werkblad

Wat zegt dat over wat jij leuk of belangrijk vindt?



Beroepsgroepen Knipblad 

Knip de beroepen en de omschrijvingen hieronder uit.  
Iedereen krijgt een strookje. Ga op zoek naar je maatje. 
Wie heeft het beroep of de omschrijving die bij jouw strookje hoort?

de psycholoog

de secretaresse

de accountant

de hovenier

de bloemist

de verkoper

de fotograaf

de technicus

de acteur

de architect

de bioloog

de redacteur

de kunstenaar

de dierenarts

de ICT ‘er

de elektricien

de chirurg

de ondernemer

de schoonheidsspecialiste            de kraamverzorgster





Beroepsgroepen Knipblad 

iemand die bedenkt hoe nieuwe 
gebouwen eruitgaan zien en hoe 

ze moeten worden gebouwd 

iemand die in tuinen werkt

iemand die het gezicht 
van mensen mooier maakt

iemand die veel weet over hoe 
mensen denken en voelen en hoe  

ze zich gedragen

iemand die een rol speelt 
in een film of toneelstuk

iemand die apparaten bedient 
en repareert als ze kapot zijn

iemand met een eigen bedrijf, 
bijvoorbeeld een winkel of kantoor

iemand die met computers werkt

iemand die op een kantoor werkt; 
hij of zij schrijft brieven, regelt 
afspraken en zorgt dat alles  

goed verloopt

iemand die komt helpen in een huis 
waar net een kindje is geboren

iemand die dingen verkoopt

een dokter die mensen opereert

iemand die bloemen 
verkoopt of kweekt

iemand die andere mensen 
helpt met hun boekhouding of 

administratie

iemand die elektrische apparaten  
en leidingen aansluit en repareert

iemand die veel weet van planten, 
dieren, bomen en mensen

iemand die mooie dingen maakt, 
bijvoorbeeld een schilderij

iemand die foto’s maakt

iemand die teksten schrijft of  
de teksten van anderen verbetert, 

bijvoorbeeld voor een krant  
of tijdschrift 




