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Les 1  Zelfbeeld

✎

1.1  Inleiding

Van heel veel dingen heb je een beeld (een plaatje of een idee) in je hoofd. 

Als je het woord ‘tafel’ leest heb je direct een beeld in je hoofd van een 

ongeveer horizontaal vlak met een aantal poten eronder. En als je het woord 

‘school’ leest, ‘zie’ je waarschijnlijk een plaatje van je eigen school voor je.

In de komende drie lessen gaan we het hebben over de beelden die je hebt 

van jezelf.  Waar ben je volgens jou goed in en waarin niet zo goed? Denk 

je dat je alles kunt leren? Of denk je dat er vakken zijn waar je gewoon 

‘talent’ voor moet hebben? En hoe zit het met je toekomst? Denk je dat je 

alles kunt worden? Of sluit je eigenlijk nu al bepaalde beroepen uit? 

We gaan onderzoeken of de beelden die je over jezelf hebt kloppen. 

Misschien ben je in sommige vakken beter dan je denkt! En we gaan 

onderzoeken of de beelden die je over jezelf hebt je helpen of je juist 

tegenwerken. 

OPDRACHT 1  Beantwoord de volgende vragen

In welke twee vakken ben je goed, denk je?

In welke twee vakken ben je niet zo goed, denk je?

Denk je dat je alles kunt leren (als je dat zou willen)?

Wat kun je niet leren, denk je?

Waarom?

HUH?
MMMMMM...

AHA!
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✎

✎

1.2 Hoe zie je jezelf?

Jouw zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt. Zo heb 

je een beeld van hoe goed je bent in voetbal, in piano 

spelen of in Engels. Jouw zelfbeeld klopt vaak met de 

werkelijkheid, maar niet altijd. Misschien denk je dat je 

niet goed bent in wiskunde, terwijl je voor dit vak een 7 

op je rapport hebt staan. Dan klopt het beeld dat je over 

jezelf hebt niet met de werkelijkheid!

OPDRACHT 2a   Schrijf de vier vakken uit 

opdracht 1 over; twee waar 

je volgens jou goed in bent en twee waar je volgens jou niet 

zo goed in bent.  Schrijf nu in de rechterkolom het cijfer dat je

  voor deze vakken had op je laatste rapport.

Ik denk dat ik goed ben in rapportcijfer

1

2

Ik denk dat ik niet zo goed ben in rapportcijfer

1

2

OPDRACHT 2b Beantwoord de volgende vragen.

Zijn de bovenste twee rapportcijfers beter dan de onderste twee? 

Als je ‘nee’ hebt ingevuld, is het waarschijnlijk zo dat je zelfbeeld voor één of meerdere van 

de vakken niet klopt. Ben je soms beter in die vakken dan je denkt?

Is het verschil tussen de bovenste twee en de onderste twee rapportcijfers groter of kleiner 

dan je had verwacht?

Als het verschil kleiner is dan je had verwacht, is het waarschijnlijk zo dat je zelfbeeld voor 

één of meerdere vakken niet klopt.

Jouw zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt. Zo heb 

op je rapport hebt staan. Dan klopt het beeld dat je over 
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1.3 Het G-schema

Als je minder goed over jezelf denkt dan je in werkelijkheid bent, help je jezelf niet! Sterker 

nog: je werkt jezelf daarmee behoorlijk tegen! Hoe dat werkt kun je goed begrijpen 

met behulp van het zogenaamde G-schema. Een bepaalde Gebeurtenis roept bepaalde 

Gedachten op (vaak onbewust), die Gedachten leiden tot bepaalde Gevoelens, dat heeft 

weer invloed op je Gedrag, en dat gedrag leidt tot een bepaald Gevolg. 

Een voorbeeld: 

• De leraar geschiedenis geeft voor de volgende les een toets op. (GEBEURTENIS)

• Jij denkt : ‘Help, al die jaartallen uit mijn hoofd leren, daar ben ik helemaal niet goed in,  

 dat wordt vast niks!’ (GEDACHTE)

• De moed zinkt je in de schoenen. (GEVOEL) 

• Door je gevoel van moedeloosheid en de stress leer je minder geconcentreerd, laat je   

 je eerder afl eiden, zet je minder door. Daardoor is je voorbereiding minder goed dan zou  

 kunnen. (GEDRAG)

• Door die minder goede voorbereiding heb je een grotere kans dat je deze toets niet goed  

 maakt. (GEVOLG) Je hebt dan zonder het te willen ervoor gezorgd dat je gedachte erover  

 uitkomt. 

Nog een voorbeeld: 

• In je wiskundeboek kom je bij een pagina met een wiskundeformule die er ingewikkeld  

 uitziet. (GEBEURTENIS)

• Je denkt: ‘Dat kan ik toch niet, veel te moeilijk!’ (GEDACHTE)

• Je voelt je moedeloos en wanhopig. (GEVOEL) 

• Je gaat aan de slag. Al gauw kom je iets tegen, misschien wel een kleinigheidje, wat je  

 niet snapt en je denkt: ‘Zie je wel, ik kan dit echt niet.’ Je probeert het niet nog eens,   

 maar je geeft het op. (GEDRAG)

• Het gevolg is waarschijnlijk dat je inderdaad minder goed wordt in wiskunde. (GEVOLG)   

 Je hebt  zonder het te willen ervoor gezorgd dat je gedachte erover uitkomt. 

In deze voorbeelden zie je dat negatieve gedachten die je hebt over een gebeurtenis leiden 

tot negatieve gevolgen. Waar het om gaat is dat je negatieve gedachten na een gebeurtenis 

omzet in positieve gedachten. Daardoor voorkom je dat je je ellendig gaat voelen en je je 

minder inzet om een goed resultaat te halen. 









GEDACHTE

GEVOEL

GEDRAG

GEBEURTENIS

 
GEVOLG
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 OPDRACHT 3   Waarvan word jij een beetje zenuwachtig?

Bedenk een situatie (gebeurtenis) waarin je je een beetje zenuwachtig 

of ongemakkelijk voelt. Bijvoorbeeld als je een presentatie moet geven 

voor de hele klas of als je een proefwerk krijgt waarvan je ‘zeker weet’ 

dat je er een onvoldoende voor gaat halen. 

Beschrijf de situatie. (GEBEURTENIS)

Welke GEDACHTE roept deze situatie bij je op?

Welk GEVOEL geeft dat je? 

Tot welk GEDRAG leidt dat? (Je wordt bijvoorbeeld zo zenuwachtig van het idee dat je een 

presentatie moet geven, dat je je niet meer goed kunt concentreren.)

Wat is uiteindelijk het GEVOLG of resultaat van dit gedrag?

(Bijvoorbeeld een minder goede presentatie dan je had kunnen geven.)

Ben je tevreden met het resultaat?

Waarschijnlijk ben je niet tevreden over je gedrag en/of het resultaat, omdat je zenuwachtig was, 

je ineens een paar woordjes niet meer wist, of je die toets niet zo goed hebt gemaakt als je zou 

kunnen. 
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In het G-schema kun je zien dat je je gedrag en het resultaat kunt veranderen door je 

Gedachten erover te veranderen. Dus door de gedachte die je niet helpt te vervangen door 

een gedachte die je wel helpt. Op die manier worden je gedrag én het resultaat (Gevolg) 

anders. 

Gedachten die je niet helpen: 

• Dat kan ik niet.

• Dat is veel te moeilijk voor mij.

• Dat wordt vast niks.

• Ik mag echt geen fouten maken.

• Ik weet toch niet wat ik moet vertellen.

• De eerste opgave lukt me al niet, dus de rest zal ook wel slecht gaan.

• Ik ben nu eenmaal niet goed in wiskunde.

• Het is vreselijk als ik een onvoldoende haal.

Gedachten die je wel helpen:

• Ik ga er hard voor werken, dan ben ik goed voorbereid

• Ik doe mijn best en dan maar afwachten wat voor 

 cijfer ik haal.

• Het is onwaarschijnlijk dat ik alle opgaven fout maak.

• Ik krijg misschien wel last van stress, maar ik laat me 

 er niet door verlammen. 

• Fouten maken hoort nu eenmaal bij leren.

• Als ik een onvoldoende haal is dat vervelend, 

 maar het is geen ramp.

OPDRACHT 4   Bedenk en schrijf op welke gedachte je had en welke gedachte 

je beter zou helpen bij de gebeurtenis (in de situatie) die je 

beschreven hebt bij opdracht 3.

Jij dacht: (OUDE GEDACHTE)

Je zou beter kunnen denken: (NIEUWE GEDACHTE)

Probeer je de situatie die in opdracht 3 beschreven hebt voor te stellen. En denk nu aan de 

nieuwe gedachte die je bedacht hebt bij opgave 4. Helpt dit je?

GEDACHTE

GEVOEL

GEDRAG

GEBEURTENIS

 
GEVOLG
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2.1 Inleiding

In les 1 hebben we gezien:

• ... dat je zelfbeeld misschien niet altijd klopt met de werkelijkheid. Je kunt  bijvoorbeeld  

 een lager zelfbeeld hebben voor een bepaald vak dan op grond van je cijfers terecht is.

• ... dat een laag zelfbeeld je niet helpt om goed te presteren, sterker nog: het werkt je   

 tegen. (Kijk nog eens naar het G-schema in het vorige hoofdstuk.)

In deze les gaan we het hebben over hoe onze hersenen leren en over wat je allemaal kunt 

leren.

2.2 Hoe leren de hersenen?

Menselijke hersenen wegen 1 tot 1,5 kilo. Ze zijn opgebouwd uit ongeveer 100 miljard 

zenuwcellen, neuronen genoemd. Dat is een hoeveelheid die je je bijna niet kunt 

voorstellen. Elk neuron staat in verbinding met vele andere neuronen, soms wel duizenden. 

Door die verbindingen (synapsen) kunnen neuronen berichten ontvangen en doorgeven. 

Dat gaat pijlsnel. Op die manier maken je hersenen het mogelijk dat je informatie kunt 

verwerken die via je zintuigen binnenkomt, dat je kunt bewegen, dat je dingen kunt leren, 

dat je je dingen kunt herinneren, en dat je gevoelens hebt. 

Als je nieuwe dingen leert, ontstaan er nieuwe verbin-

dingen tussen neuronen. En hoe meer je bepaalde 

vaardigheden oefent, hoe sterker die verbindingen 

worden. Alles wat  je doet en alles waar je aandacht aan 

besteedt heeft invloed op de verdere ontwikkeling van 

je brein. Mensen die bijvoorbeeld vaak Tetris spelen (of 

een ander spelletje) worden daar steeds beter in. Dat 

geldt niet alleen voor spelletjes, maar ook voor vakken 

op school, voor sporten, voor het bespelen van een 

muziekinstrument enzovoort. 

Een mooi voorbeeld is ook dat van de taxichauffeurs in Londen. Voordat navigatiesystemen 

(zoals de TomTom) hun intrede deden is onderzoek gedaan naar de hersenen van deze 

taxichauffeurs. Om een taxi te mogen besturen moeten zij de ligging van 25.000 straten 

uit hun hoofd kennen. Het bleek dat het deel van de hersenen waarmee je navigeert en 

straatnamen onthoudt bij taxichauffeurs veel groter was geworden dan bij een willekeurige 

andere groep mensen. 

Zo werkt het ook bij schoolvakken, bijvoorbeeld wiskunde: hoe meer aandacht je eraan 

besteedt hoe beter je erin wordt. 

Les 2  Het flexibele brein

worden. Alles wat  je doet en alles waar je aandacht aan 

neuronsynaps
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Groeidenker



Vastdenker



Verbindingen in je hersenen die je niet gebruikt worden zwakker en 

verdwijnen tenslotte. In het voorbeeld van de taxichauffeurs zou dat 

deel van de hersenen waarmee ze navigeren weer kleiner worden 

als ze een navigatiesysteem, zoals TomTom, in hun taxi zouden 

gebruiken. Hun hersenen denken dat de verbindingen waardoor ze 

al die straten kunnen onthouden, niet meer nodig zijn. Die verbin-

dingen worden dan ‘gekapt’, net als dood hout. Om weer terug 

te komen op wiskunde: als je niet oefent, worden de verbin-

dingen die daarmee te maken hebben zwakker en word je er 

dus minder goed in.

Veel mensen denken dat je sommige dingen wel kunt leren, maar andere niet. Zo kun je 

bijvoorbeeld denken dat je je Franse woordjes wel kunt leren, maar wiskunde niet. Maar 

dat is niet waar. Eigenlijk zijn er geen dingen die je helemaal niet zou kunnen leren. Dus 

het idee dat je ergens niet beter in kan worden omdat je er geen ‘talent’ voor zou hebben, 

klopt niet. Als je talent hebt voor bijvoorbeeld voetballen betekent dat alleen dat je in het 

begin al wat beter voetbalt dan de meeste andere mensen. Mensen die hun talent niet 

gebruiken raken op den duur die voorsprong op andere mensen kwijt.

Wat je met je hersenen kunt doen is niet alleen ze gebruiken, je kunt ze ook zodanig 

vormen dat je gedrag ontwikkelt dat je wenst. Door te werken, te oefenen en te trainen 

kun je een verdienstelijke tennisser worden, of pianist, of scheikundige.

2.3 Wat denk jij?

Sommige mensen denken dat ze bepaalde dingen nooit zullen leren (maar we hebben 

zojuist gezien dat dat niet klopt). Deze mensen geloven dat wat ze kunnen vastligt. Je hebt 

wat je hebt en daar moet je het mee doen. De Amerikaanse psychologe Carol Dweck, die 

hier veel onderzoek naar heeft gedaan, noemt deze mensen ‘vastdenkers’. 

Mensen die zo denken zijn vaak bang om fouten te maken, omdat daaruit zou blijken dat 

zij dom zijn. Ze willen liefst dingen doen waarvan ze zeker weten dat ze er goed in zijn. 

Maar er zijn ook mensen die helemaal niet bang zijn om fouten te maken. Zij denken dat 

ze van hun fouten kunnen leren en zo beter kunnen worden. Zij denken dat zij zichzelf 

kunnen verbeteren door hard te werken en door te zetten. Deze mensen noemt Carol 

Dweck ‘groeidenkers’. 

Uit onderzoek van Carol Dweck blijkt dat de manier waarop je naar de dingen ‘kijkt’, dus 

als vastdenker of als groeidenker, in hoge mate je succes bepaalt. Als je denkt dat je ergens 

beter in kunt worden, presteer je beter! Lees maar eens artikelen over topsporters, zoals 

turner Epke Zonderland, zwemster Inge Dekker of schaatster Ireen Wüst, of bekijk fi lmpjes 

over hen op internet.
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✎

In het plaatje zie je links voorbeelden van gedachten van ‘vastdenkers’ en rechts 

voorbeelden van gedachten van ‘groeidenkers’.

OPDRACHT 5 Beantwoord de volgende vragen.

Wat denk je goed te kunnen leren? Noem bijvoorbeeld een schoolvak of een activiteit.

Welke van de gedachten rechts in het plaatje herken je bij jezelf? 

Kijk even terug naar opdracht 1. Wat heb je opgeschreven bij de vraag: ‘Wat denk je niet te 

kunnen leren?’

GroeidenkersVastdenkers

IK SNAP HET NIET, 
IK GEEF HET OP 

HOOR!

IK GA HET 
GEWOON OPNIEUW 

PROBEREN?

 

PFF, DAT 
IS ECHT TE 

MOEILIJK VOOR 
MIJ

EVEN KIJKEN WAT DE 
BEDOELING IS. ALS IK HET 

NIET BEGRIJP, VRAAG IK 
HET EVEN.

IK SNAP HET NIET, 
KUN JIJ MIJ EVEN 

HELPEN?
ALSOF JIJ HET 

BETER WEET!

DAAR BEN IK 
GEWOON NIET GOED 

IN

ALS IK ER WAT MEER 
TIJD AAN BESTEED, 

GAAT HET VAST 
LUKKEN.

Bron: GelukkigHB (www.gelukkigHB.nl)
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Welke van de gedachten links in het plaatje herken je bij jezelf?

En in welke situaties heb je zulke gedachten? 

2.4  Verander je gedachten
Zoals je al eerder hebt gelezen blijkt uit onderzoek dat de manier waarop je naar de dingen 

‘kijkt’, in hoge mate je succes bepaalt. Als je denkt dat je overal beter in kunt worden, 

presteer je beter! Het helpt je om naar je schoolvakken te kijken op de manier van een 

groeidenker. Hoe kun je dat doen?  Dat ga je doen in 2 stappen: Eerst ga je herkennen 

wanneer je als een ‘vastdenker’ denkt en vervolgens ga je deze gedachten proberen te 

veranderen.

Welke van onderstaande situaties herken je bij jezelf?

•  Stel dat je iets spannends moet gaan doen op school, bijvoorbeeld een moeilijke toets 

of een presentatie. Denk je dan misschien: ‘Wat als het me niet lukt? Dan zal ik voor gek 

staan. Als ik het niet probeer, kan ik ook niet falen en ga ik niet af. Ik ga het maar niet 

proberen.’

•  Stel dat je een tegenslag hebt. Denk je dan: ‘Zie je wel, ik had dit nooit moeten doen, nu 

heeft iedereen gezien dat ik dit niet kan. Maar het is nog niet te laat om er nu direct mee 

te stoppen.’

•  Stel je krijgt kritiek. Denk je dan: ‘Wat denken ze wel, alsof zij het zo goed weten’. Word 

je misschien boos? Luister je dan nog wel goed naar wat er precies gezegd wordt?

In onderstaande voorbeelden kun je zien hoe je je eigen gedachten als ‘vastdenker’(V) 

tegen kunt spreken en kunt omzetten naar gedachten van een ‘groeidenker’ (G)

Voorbeeld 1: uitdaging 

V1

‘Weet je zeker dat je dit kunt? 

Misschien gaat het mis!’

V2

‘Maar wat als je faalt? 

Dan lacht iedereen je uit’

V3

‘Als je het niet doet, kun je jezelf 

beschermen tegen een afgang.’

G1

‘Ik weet niet zeker of ik het nu kan, maar ik 

kan het wel leren als ik mijn best ervoor doe.’

G2

‘Iedereen maakt fouten en presteert wel eens 

minder goed, ook heel succesvolle mensen.’

G3

‘Als ik het niet probeer, lukt het in elk geval 

niet en zal ik nooit weten of ik het kan.’



10   

G1

‘Ruimtevaarder André Kuipers of schaatster 

Ireen Wüst hebben vast ook wel eens tegenslag 

gehad! Maar zij gingen door en stopten veel 

tijd en energie in hun werk en hun sport. Dat 

doe ik ook!’

G2

‘Ik weet zeker dat ik mijzelf kan verbeteren 

als ik vaker oefen. Misschien word ik niet zo 

goed als Beyoncé of de baas van Philips, maar 

wel goed genoeg om mijn eigen doelen te 

bereiken.’

✎

Voorbeeld 2: tegenslag 

V1

‘Als je talent had gehad, was deze 

toets of wedstrijd wel goed gegaan.’

V2

‘Ook al stop je er nog zo veel energie 

in, het gaat je nooit lukken’.

OPDRACHT 6   De voorbeelden hierboven laten je zien hoe je je eigen 

gedachten kunt tegenspreken en hoe je daardoor je gedachten 

kunt veranderen, zodat je gedrag ook verandert! 

     Zet onderstaande gedachten van een vastdenker om in 

gedachten van een groeidenker.

Die Franse woordjes krijg ik niet in mijn hoofd.

Ik heb geen wiskundeknobbel, dus dan kan ik het niet.

Ik ben nou eenmaal een stijve hark, ik kan dus niet goed gymmen.

Ik  kan geen presentatie geven, dus ik ga vragen aan de leraar of ik het niet hoef te doen.
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Les 3  Beroepsbeelden

✎

3.1  Inleiding

In les 1 en 2 hebben we gezien:

•  … dat je zelfbeeld misschien niet altijd klopt met de werkelijkheid. Je kunt  bijvoorbeeld 

een lager zelfbeeld hebben voor een bepaald vak dan op grond van je cijfers terecht is.

•  … dat een laag zelfbeeld je niet helpt om goed te presteren, sterker nog: het werkt je 

tegen. 

•  … dat als je je gedachten verandert, ook je gedrag verandert. Negatieve  gedachten 

maken dat je je talenten niet goed gebruikt. Positieve gedachten maken dat je dat wel 

doet. Je zelfbeeld lijkt dan meer op wat je echt kan.

•  … dat je hersenen heel fl exibel zijn. Je wordt beter in datgene waar je aandacht aan 

schenkt of wat je veel doet. Het idee dat er bepaalde dingen zijn die je helemaal niet zou 

kunnen ‘leren’, omdat je er nou eenmaal geen ‘talent’ voor hebt, is dus niet waar! 

•  … dat de manier waarop je naar de dingen ‘kijkt’, in hoge mate je succes bepaalt. Als je 

denkt dat je overal beter in kunt worden, presteer je beter! 

In deze les kijken we wat verder in de toekomst, namelijk naar beroepen.

 

3.2 Welk beeld heb jij bij bepaalde beroepen?

Heb jij een goed beeld van allerlei beroepen en denk je dat ze bij jou passen? Weet je 

wat een verpleegkundige doet of een chirurg? Of een boekhouder? Of een accountant? 

Een weet je ook wat een werktuigbouwkundige doet? Of een programmeur? In deze les 

gaan we onderzoeken of het beeld dat je bij bepaalde beroepen hebt klopt. Misschien 

doen mensen die deze beroepen uitoefenen wel iets heel anders dan je veronderstelde! En 

misschien past zo’n beroep wel beter bij je dan je dacht! 

OPDRACHT 7 Beantwoord de volgende vragen.

Kun je een voorbeeld geven van een beroep (of een opleiding) waarvan je denkt dat die 

goed bij je zou passen?

Waarom denk je dat dit beroep (of deze opleiding) goed bij je past?
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Kun je ook een voorbeeld geven van een beroep (of een opleiding) waarvan je denkt dat 

het niet goed bij je past?

Waarom denk je dat dit beroep of deze opleiding niet goed bij je past? 

In je gedachten heb je het beroep of de opleiding die volgens jou niet bij je past, al voor 

jezelf uitgesloten als toekomstmogelijkheid. Dat is niet altijd terecht. Want soms klopt het 

beeld dat je hebt van een beroep of opleiding niet. Misschien is het veel leuker of heel 

anders dan je denkt. Het zou jammer zijn als je op basis van een onjuist beeld over een 

beroep of opleiding een verkeerde keuze maakt.

Hieronder staan twee beroepen beschreven. Lees de tekst zorgvuldig door en geef 

antwoord op de vragen in opdracht 8.

Beroep 1

Hoe kan je haar nog glanzender worden? Hoe krijgen we het mooi in model? Dit zijn vragen 

waar iemand die shampoos maakt zich mee bezighoudt. Iemand met dit beroep werkt in 

een laboratorium waar nieuwe haarverzorgingsproducten worden gemaakt. Het maken 

van zo’n nieuwe shampoo lijkt een beetje op koken. Eerst wordt er een recept geschreven 

voor een nieuwe shampoo en dan wordt de eerste echte shampoo gemaakt door de juiste 

hoeveelheden van verschillende stofjes bij elkaar te doen.

Beroep 2

Iedereen komt wel eens langs een grote bouwplaats waar druk wordt gebouwd. Op zo’n 

bouwplaats staat ook altijd een keet. Dat is vaak een kantoortje in een container. Vanuit 

deze keet zorgt een werkvoorbereider ervoor dat al het werk op de bouwplaats soepel 

verloopt. Werkvoorbereiders zijn echte regelaars. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat 

iedereen op de bouwplaats op tijd met de juiste spullen aan de slag kan gaan. 

Meer filmpjes?

Wil je meer fi lmpjes bekijken van vrouwen en 

mannen met een technisch beroep? Kijk op 

www.ditdoeik.nl

in wetenschap- bèta-techniek-ict
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✎

✎

OPDRACHT 8a  Beantwoord onderstaande vragen voor iemand die shampoos 

maakt.

Hoe denk je dat iemand die shampoos maakt eruit ziet? Welke eigenschappen denk je dat 

diegene heeft? (Hoe oud denk je bijvoorbeeld dat diegene is, is het een man of een vrouw, 

is de persoon creatief, stoer enzovoort?)

Lijkt het je leuk zelf een dagje shampoomaker te zijn?

OPDRACHT 8b   Beantwoord onderstaande vragen voor iemand die werk 

voorbereidt in de bouw.

Hoe denk je dat iemand die werk voorbereidt op de bouwplaats eruit ziet? Welke 

eigenschappen denk je dat diegene heeft? (Hoe oud denk je bijvoorbeeld dat diegene is, is 

het een man of een vrouw, is de persoon creatief, stoer enzovoort)

Lijkt het je leuk zelf een dagje werkvoorbereider te zijn?

Na opdracht 8 heb je een fi lmpje bekeken over een shampoomaker en een 

werkvoorbereider. Daardoor heb je misschien een ander beeld van deze beroepen gekregen 

dan je eerst had.
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✎

Hieronder staat een beschrijving van het werk van Nathalie. Zij is testmanager van software.

Beroep 3 

Een nieuwe telefoon-app, computerspel of website? 

Nathalie kan deze altijd als eerste gebruiken! 

Nathalie is namelijk testmanager. Zij doet tests 

om te kijken of nieuwe computerprogramma’s 

gebruiksvriendelijk en veilig zijn. Als testmanager 

ben je niet alleen maar aan het testen. Nathalie 

helpt ook mee om computerprogramma’s of apps 

voor je telefoon te ontwikkelen. 

OPDRACHT 9  Beantwoord de volgende vragen voor een testmanager van 

software.

Geef een voorbeeld van wat er mis kan gaan als zij haar werk niet goed doet.

Geef een voorbeeld van iemand met wie ze samenwerkt.

Wat moet ze goed kunnen? 

Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in het fi lmpje over Nathalie.

Je hebt vast gemerkt dat je snel een beeld in je hoofd hebt van een beroep en dat dat niet 

altijd klopt met de werkelijkheid. 

Een nieuwe telefoon-app, computerspel of website? 
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3.3  Afsluiting

Wat hebben we geleerd:

•  Het beeld dat je van jezelf hebt klopt misschien niet altijd met de werkelijkheid. Zo kun je 

bijvoorbeeld denken dat je slechter in een bepaald vak bent dan eigenlijk terecht is.

•   Een laag zelfbeeld helpt je niet om goed te presteren, sterker nog: het werkt je tegen. 

•  Je hersenen zijn heel fl exibel. Je wordt beter in datgene waar je aandacht aan schenkt of 

wat je veel doet. Het idee dat er bepaalde dingen zijn die je helemaal niet zou kunnen 

‘leren’ omdat je er nou eenmaal geen ‘talent’ voor hebt, is dus niet waar.

•  De manier waarop je naar de dingen ‘kijkt’, bepaalt in hoge mate je succes. Als je denkt 

dat je overal beter in kunt worden, presteer je beter.

•  Het beeld dat je van een beroep hebt klopt niet altijd. Controleer voordat je een beroep 

uitsluit of juist kiest of je beeld van dit beroep klopt. Het zou jammer zijn als je bepaalde 

beroepen links laat liggen, omdat je denkt dat zo’n beroep niets voor jou is. Wie weet: 

misschien gaat er een wereld van nieuwe mogelijkheden voor je open!

OPDRACHT 10    Marieke, een klasgenoot van je, denkt de 

wiskundetoets toch slecht te gaan maken en oefent 

daarom maar geen sommen. Ze denkt dat zij geen 

talent heeft voor wiskunde, haalt vervolgens 

inderdaad een onvoldoende voor die wiskundetoets en 

concludeert dan: ‘Zie je wel, ik wist wel dat ik het   

slecht zou maken’.

    Hoe kun je Marieke helpen haar gedachtegang op een 

positieve manier te veranderen? Noem ten minste 2 

punten.

1

2
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