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School
Dit deed ik goed op mijn stage

Ik was gezellig, vrolijk en geïnteresseerd.

Mijn verbeterpunten op de stage waren

Ik moet iets beter opletten en netter werken.

Mijn mening over deze beoordeling was

Daar ben ik het wel een beetje mee eens :$

Achteraf had ik het volgende anders gedaan

Ik had mijn werk eerst gecontroleerd voordat ik het in zou

leveren.

De reden waarom ik voor dit stagebedrijf heb

gekozen

Omdat ik later bakker wil worden en het lijkt me leuk om in

een winkel te werken.

Mijn stagebedrijf

Bakkerij Jozef

Persoonlijk
Dit vind ik interessant

1. Iets creatiefs

2. Iets met krant, radio, tv, film

3. Iets met horeca

4. Iets met talen

5. Iets met verkopen

Mijn ontvangen complimenten

Dat ik altijd vrolijk ben.

Mijn kwaliteiten

1. Ik kan voor een groep presenteren

2. Ik kan ergens helemaal voor gaan

3. Ik ben creatief

4. Ik ben muzikaal

5. Ik kan toneelspelen

Vaardigheden die ik nog wil verbeteren

Omgaan met conflicten

rekenen

nauwkeurig werken

Vaardigheden waar ik heel goed in ben

Ik kan zelf kunstwerken/muziek maken

Ik kan snel nieuwe dingen leren

Ik durf iets voor een groep te doen

Ik kan mezelf presenteren

Ik kan omgaan met verschillende soorten mensen

Ik kan andere mensen helpen

Ik kan makkelijk iets nieuws bedenken

Ik weet waar ik goed in ben en waar niet

Mijn goede eigenschappen

Doorzetten

Mijn netwerken
Met deze KeuzeKenners heb ik contact opgenomen

Ilse Duine

Met deze KeuzeKenners heb ik contact opgenomen

Joost de Jong

Bij het maken van mijn studiekeuze heb ik ook de

mening gevraagd van

Mijn vader

Bij het maken van mijn studiekeuze heb ik eerst de

mening gevraagd van

Mijn moeder

Ik heb een dagje op het werk meegelopen met

mijn vader

Om te controleren of ik de juiste profielkeuze heb

gemaakt, heb ik als eerste gesproken met

mijn moeder

Om te controleren of ik de juiste profielkeuze heb

gemaakt, heb ik als tweede gesproken met

mijn vader

Om te ontdekken welke profielen bij mij passen heb

ik gesproken met

mijn moeder

Om de verschillen tussen onder- en bovenbouw te

ontdekken heb ik een interview gehouden met

Samira Kleintjes

Mijn stage begeleider was

Peter Geertsema
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De eerste persoon die ik over mijn kwaliteiten

gesproken heb, is

Moeder

De tweede persoon die ik over mijn kwaliteiten

gesproken heb, is

vader

Om mijn kwaliteiten te ontdekken heb ik gesproken

met

moeder

Mijn studiekeuze
Mijn favoriete studies na de OpleidingsKeuzetest

1. musical

2. danser

3. banketbakker

Mijn beroepskeuze
Dit is voor mij belangrijk

1. Avontuur

2. Mijn kwaliteiten en ervaring gebruiken

3. Samenwerken met anderen

4. Contact met leuke collega's

5. Vrijheid

Mijn favoriete beroepen

1. Musicalster

2. Actrice

3. Banketbakker

Mijn loopbaan
Ik heb ontdekt dat ik goed ben in

Ja, ik ben goed in creatieve, actieve beroepen, maar dat wist ik

eigenlijk al.

Ik heb ontdekt dat ik de volgende dingen minder leuk

vind

Ik vind audities niet zo leuk, maar dat wist ik al.

Ik heb een loopbaangesprek gevoerd met

Met mijn decaan

We hebben het volgende besproken

Welke opties ik nog meer heb, als ik geen musicalster kan

worden.

Ik heb ontdekt dat ik de volgende dingen leuk vind

Banketbakker vind ik nog steeds heel leuk als ik niet naar de

musicalschool kan.

Mijn afspraken voor de volgende periode bij dit

gesprek waren

Kijken of ik een dagje mee kan lopen bij een musical.

Maandag

Donderdag

Dinsdag

zaterdag zondag

vrijdag

woensdag
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Mijn loopbaancompetenties
vmbo BBL/KBL 1

Hoe heb jij voor je middelbare school gekozen? 19 mei 2016

Je vakken 19 mei 2016

Geef je weleens complimenten?  20 mei 2016

Wat is jouw droomberoep? 20 mei 2016

Ken jij de verschillen tussen onder- en bovenbouw?  23 mei 2016

Wat verwacht je van de profieloriëntatie? 23 mei 2016

Totaal: 6 2 3 2 0 2

vmbo BBL/KBL 2

Introductie PakketkeuzeTest 19 mei 2016

Interessetest profielen 19 mei 2016

Interessetest vakken 19 mei 2016

Mijn vakken vmbo 19 mei 2016

Mijn keuze 19 mei 2016

Wat vinden anderen van jouw profielkeuze? 23 mei 2016

Wat voor werk doen je ouders?    24 mei 2016

Gesprek mentor of decaan 27 mei 2016

Totaal: 8 1 3 1 3 3

vmbo BBL/KBL 3

Hoe ga jij je voorbereiden op je stage?  19 mei 2016

Op welke prestaties ben jij trots? 19 mei 2016

Totaal: 2 1 0 1 1 1
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vmbo BBL/KBL 4

Wat zijn jouw 3 favoriete opleidingen? 19 mei 2016

Introductie OpleidingskeuzeTest 19 mei 2016

Interessetest vmbo 19 mei 2016

Studies zoeken 19 mei 2016

Talententest (DISC) 19 mei 2016

1 + 1 = 3 19 mei 2016

Er op uit 19 mei 2016

Waar ben je goed in en wat kun je verbeteren? 20 mei 2016

Waar ben jij goed in? 20 mei 2016

Welk werk past bij jouw persoonlijkheid? 20 mei 2016

Wat vind jij interessant? 20 mei 2016

Wat is jouw voorlopige studiekeuze? 20 mei 2016

Ken jij de domeinen van het mbo? 20 mei 2016

Maak je definitieve studiekeuze 20 mei 2016

Wat vind jij belangrijk in je latere beroep? 20 mei 2016

Gesprek mentor of decaan 20 mei 2016

Hoe beoordeel jij je stage? 23 mei 2016

Hoe voer jij je loopbaangesprek? 24 mei 2016

Wat vinden anderen van jouw studiekeuze? 24 mei 2016

Wat zijn KeuzeKenners? 27 mei 2016

Weet jij hoe het straks op het mbo gaat? 27 mei 2016

Totaal: 21 5 7 5 8 10

vmbo GL/TL 4

Wat wordt jouw beroep? 20 mei 2016

Totaal: 1 1 0 1 0 0

Aantal afgerond

38 10 13 10 12 16

Behaalde competenties

 Kwaliteitenreflectie: Wie ben ik, wat kan ik?
 Motievenreflectie: Wat wil ik, wat drijft mij?
 Exploratie: Wat voor opleiding en werk past bij mij?
 Loopbaansturing: Wat wil ik worden?
 Netwerken: Wie kan mij daarbij helpen?

Meer over mijzelf
Ik werk bij de Jumbo.
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