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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over de 4 sectoren. 

Er zijn heel veel verschillende beroepen.

Om het duidelijker te maken, zijn de beroepen verdeeld in sectoren. 

Je gaat kennismaken met de 4 sectoren.

Je gaat beroepen en allerlei werkzaamheden bekijken.

Later ga je werken.

Het is belangrijk dat je een beroep vindt dat bij je past.

Daarom is het belangrijk dat je weet welke beroepen er zijn.

En welke eigenschappen je nodig hebt voor die beroepen.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto. 

Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.

Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.

Je denkt na over wat je straks gaat doen. 

Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.

Je gaat bijvoorbeeld iets maken.

Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.

Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Wat vond je van de opdracht?

Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?

Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.

Je denkt na over wat je hebt geleerd. 

En wat dat betekent voor je toekomst.

Wat ga je nu doen?

Hoe gaat het verder? 

Bij dit picto ga je in gesprek. 

Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten. 

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.

Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.

Volg deze stappen.

1. Ga naar www.strux.nl

2. Klik op de knop deelnemer.

3. Klik op Ik, leren en werken.

4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.

5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio. 

In je portfolio stop je bewijsstukken. 

Als je dit picto ziet kun je een bewijsstuk toevoegen.

Bespreek dit met je begeleider. 
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hoofdstuk 1

oriëntatie op  
de sectoren

Dit hoofdstuk gaat over de 4 sectoren.

Je gaat bekijken hoe de sectoren eruitzien. 

1.  Dienstverlening en zorg.   2.  Techniek.

3.  Natuur, voedsel en leefomgeving.  4.  Economie en handel.

Een sector = een verzameling beroepen die op elkaar lijken.

tip
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Hoofdstuk 1   Oriëntatie op de sectoren

opdracht 1
Waar denk je aan bij beroepen?

Vul de woordspin in.

Ieder beroep heeft bepaalde kenmerken. 

Beroepen met dezelfde kenmerken zijn samen een sector. 

1. Economie en handel 
Je vindt het leuk om met mensen en goederen om te gaan. 

En met cijfers. 

Je kunt precies werken.

Je werkt bijvoorbeeld in een winkel achter de kassa.

2. Natuur, voedsel en leefomgeving
Je werkt veel samen met andere mensen. 

Je vindt het leuk om met dieren of buiten te werken.

Of je werkt met voedsel.

Bijvoorbeeld in de keuken van een cateringbedrijf of een kantine. 

3. Techniek
In deze sector ben je veel bezig met machines en gereedschap. 

Je werkt graag met je handen. 

Soms werk je ook met (grote) machines. 

Je repareert en onderhoudt bijvoorbeeld fietsen.

4. Dienstverlening en zorg
Jij staat altijd voor andere mensen klaar. 

In deze sector geef je hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Bijvoorbeeld aan zieken of ouderen. 

beroepen
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Hoofdstuk 1   Oriëntatie op de sectoren   

Je helpt mensen, je verleent diensten.

Diensten zijn dingen die je niet kunt aanraken. 

Een dienst is bijvoorbeeld het schoonmaken van een vloer.

Oriëntatie op de sectoren
In dit leer-werkboek ga je kijken in welke sector jij het liefst wilt werken.

Om een goede keuze te maken voor een opleiding of beroep moet je weten:

•	 Wat vind ik leuk?

•	 Wat moet ik daarvoor kunnen en kennen?

•	 Welke beroepen zijn er?

•	 Welk beroep past bij mij?

opdracht 2

Ga naar www.strux.nl.

Bekijk het begin van de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’.

Je ziet welke 4 sectoren er zijn.

Wat zijn de 4 sectoren waarin je kunt werken?

1.

2.

3.

4.

Oriëntatie = informatie over iets verzamelen. 

Je oriënteren op = proberen een indruk te krijgen van iets.

tip
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Hoofdstuk 1   Oriëntatie op de sectoren

opdracht 3
Bij welke sector hoort elke foto?
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Hoofdstuk 1   Oriëntatie op de sectoren   
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Hoofdstuk 1   Oriëntatie op de sectoren

opdracht 4

Ga naar www.strux.nl.

Zoek de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’.

Bekijk het deel over de sector Dienstverlening en zorg.

In deze sector zijn 6 groepen.

In de clip hoor je informatie over instellingen of bedrijven die bij de groepen horen.

Zet de 6 groepen in de eerste rij van het schema hierna.

Zet de beroepen in het schema achter de goede groep.

De sector Dienstverlening en zorg

Groep Instellingen of bedrijven
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Hoofdstuk 1   Oriëntatie op de sectoren   

opdracht 5

Ga naar www.strux.nl.

Zoek de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’.

Bekijk het deel over de sector Techniek.

In deze sector zijn 7 groepen.

In de clip hoor en zie je beroepen die bij de groepen horen.

Zet de 7 groepen in de eerste rij van het schema hierna. 

Zet de beroepen in het schema achter de goede groep.

De sector Techniek

Groep Instellingen of bedrijven



14

Hoofdstuk 1   Oriëntatie op de sectoren

opdracht 6

Ga naar www.strux.nl.

Zoek de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’.

Bekijk het deel over de sector Natuur, voedsel en leefomgeving.

In de sector Natuur, voedsel en leefomgeving zijn 4 groepen. 

In de clip hoor en zie je beroepen die bij de groepen horen.

Zet de 4 groepen in de eerste rij van het schema hierna. 

Zet de beroepen in het schema achter de goede groep.

De sector Natuur, voedsel en leefomgeving

Groep Instellingen of bedrijven
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Hoofdstuk 1   Oriëntatie op de sectoren   

opdracht 7

Ga naar www.strux.nl.

Zoek de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’.

Bekijk het deel over de sector Economie en handel.

In de sector Economie en handel zijn 3 groepen. 

In de clip hoor en zie je beroepen die bij de groepen horen.

Zet de 3 groepen in de eerste rij van het schema hierna. 

Zet de beroepen in het schema achter de goede groep.

De sector Economie en handel

Groep Instellingen of bedrijven

opdracht 8

Je hebt veel verschillende instellingen en bedrijven gezien bij de opdrachten 

hiervoor.

Zet 3 smileys bij de instellingen of bedrijven die jou het leukste lijken.


