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Wat kan ik?

Gesprek met ouder(s) of
verzorger(s) over profielkeuze

Wat ga je doen?
Je praat met je ouder(s) of verzorger(s) over jouw profielkeuze.

Goed om te weten
Je hebt meerdere opdrachten gemaakt over je profielkeuze. Misschien is het voor jou
duidelijk welk profiel je wilt kiezen, misschien twijfel je nog.
Je ouder(s) of verzorger(s) kennen je goed en kunnen daardoor helpen met inschatten of
een bepaald profiel bij je past.
Door je keuze of twijfel te bespreken, kom je dichter bij een definitieve beslissing.

Hoe ga je deze opdracht uitvoeren?
Hoe beter je het gesprek voorbereidt, hoe meer je er aan hebt. Je krijgt informatie waar je
om vraagt. Houd rekening met de mogelijkheden binnen je school.
Stap 1: bepaal een top 2 van profielen
Als je zeker bent over je profielkeuze, kies dan tóch een tweede profiel.
Dat helpt om te vergelijken.
Beschrijf bij elk profiel wat de redenen zijn om het wél te kiezen en wat de redenen zijn
om niet voor dat profiel te kiezen.
Schrijf op wat de grootste twijfels zijn die je wilt bespreken.
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Stap 2: welke vragen wil je verder nog aan je ouder(s) of verzorger(s) stellen?
Hieronder vind je voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
Vinden jullie dat dit profiel bij mij past?
Welk profiel vinden jullie het beste bij mij passen? Waarom?
Wat vinden jullie van mijn twijfels? Kunnen jullie me daarmee helpen?
Stap 3: maak nu een afspraak met je ouder(s) of verzorger(s) voor het gesprek.
Noteer de datum en met wie je het gesprek hebt.
Noteer de antwoorden.
Het gesprek kun je thuis houden of op school. Dit hoor je van je loopbaanbegeleider.
Profiel 1:
wel
niet
twijfel

Vul in
Vul in
Vul in
Vul in

Profiel 2:
wel
niet
twijfel

Vul in
Vul in
Vul in
Vul in

Welke vragen stel ik aan mijn ouders?

Datum

Profiel 1

waarom wel?

waarom niet?

Waarom twijfel je?
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Stap 4: het gesprek
Laat tijdens het gesprek aan je ouder(s) of verzorger(s) weten wat je hebt
voorbereid.
Stel de vragen die je wilde stellen.

Stap 5: terugkijken naar het gesprek ouder(s) of verzorger(s)
Reflecteer hoe je het gesprek vond gaan.
Kon je goed uitleggen welk profiel het beste bij je past? Leg uit waarom wel of waarom niet.

Je hebt je keuze aan je ouder(s) of verzorger(s) verteld. Vond je dit spannend om te
vertellen? Leg uit waarom wel of niet.

Wat vinden zij van je keuze? Schrijf hun reactie op.

Blijft je top 2 hetzelfde na dit gesprek?
ja
nee
Als je top 2 veranderd is, welk profiel staat nu op nr. 1?

Profiel
Legenda Toon geschiedenis
- LOB Gesprek met ouders over profielkeuze
Ik kan 3 competenties noemen die passen bij het beroep dat ik leuk vind.
Ik kan een aantal opleidingen noemen die ik leuk vind.
Ik weet wat ik moet kunnen voor het beroep dat ik wil gaan doen.
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Ik weet wat ik moet kunnen voor het beroep dat ik wil gaan doen.

Kwaliteitenreflectie
Ik kan een aantal opleidingen noemen die ik niet leuk vind.
Ik weet wat ik moet kunnen voor de opleiding die ik wil gaan volgen.
Ik weet welke competenties ik nog moet ontwikkelen voor het beroep dat ik wil gaan doen.
Ik kan vertellen wat ik leuk vind aan de opleiding die ik wil gaan doen.
Ik weet aan welke kwaliteiten ik nog moet werken, om later mijn beroep te kunnen uitoefenen.
Werkexploratie
Ik kan uitleggen waarom de opleiding die ik wil gaan doen bij mij past.
Ik weet welke van mijn kwaliteiten bij het beroep passen dat ik later wil gaan doen.
Opmerkingen

Inleveren
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