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Werken met Edu4all

Wat leuk! Je gaat werken met Edu4all LOB. Je krijgt een korte uitleg waar je mee gaat werken.

1. HET WERKBOEK
Dit is jouw werkboek. Door de opdrachten te doen leer je:
1. Wie je bent en wat je kunt. Dit zijn jouw kwaliteiten.
2. Wat je wilt en waar je blij van wordt. Dit zijn jouw motieven.
3. Wat voor soort werk bij jou past.
4. Wat je later zou kunnen en willen worden.
5. Wie je kan helpen bij bovenstaande punten.

Jouw docent vertelt je wanneer je aan welke opdrachten gaat werken.

2. DE LOB-ACTIES
Bij dit werkboek hoort een website. Die vindt je, net als alle bronnen, op www.edu4all.nl. Hierop
staan heel veel LOB-acties. Een LOB-actie is een DOE-opdracht. Je maakt iets. Bijvoorbeeld een
presentatie, een wandeling of een beroepenstamboom. Wat je maakt noem je een bewijs. Na elke
LOB-actie die je maakt, stop je het bewijs in je LOB-dossier. Je docent legt je uit hoe je dat moet doen.
Samen met je docent kijk je welke LOB-acties jij gaat doen.

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Op www.edu-actief.nl/edu4all/hoewerkikmet wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennis maken met een opleidingsdomein kiezen

Jij hebt gekozen voor een profiel. Je krijgt les in vakken die bij dat profiel passen, en je doet examen
in dat profiel. Na het vmbo kies je een vervolgopleiding. Afhankelijk van jouw leerweg, kun je kiezen
voor opleidingen op verschillende niveaus op het mbo. Je kunt kiezen voor een opleiding die aansluit
op het profiel dat je hebt gekozen, maar dat hoeft niet.

Opleidingen in het mbo zijn in groepen ingedeeld. In zo’n groep zitten opleidingen die inhoudelijk op
elkaar aansluiten. Zo’n groep noemen we een opleidingsdomein. Je gaat in dit werkboek kiezen welk
opleidingsdomein bij je past. De keuze voor het opleidingsdomein heeft gevolgen voor de studie die
je kunt gaan volgen en de banen die je kunt krijgen. Je moet daarom goed nadenken over welk
opleidingsdomein bij jou past.

BRON Bekijk de Website Mbo wat is dat? Maak daarna opdracht 1.

1. Na het vmbo ga je een vervolgopleiding doen.
a. Je kunt een vervolgopleiding doen bij een roc, aoc of vakinstelling. Wat betekenen de afkortingen

roc en aoc?
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b. Wat is het dichtstbijzijnde roc of aoc en de dichtstbijzijnde vakinstelling van jouw woonplaats?

Roc

Aoc

Vakinstelling

c. Op welke vier niveaus kun je een mbo-opleiding volgen? En welke vooropleiding heb je daarvoor
nodig? Noteer dat in het schema.

VooropleidingNiveau

d. Welke niveaus kun/mag jij volgen met je vooropleiding? Geef die een kleur.

BRON Bekijk de Film Leerwegen in het mbo vanaf minuut 2:25 tot minuut 3:55. Maak daarna opdracht 2.

2. Op het mbo heb je leerwegen.
a. Welke twee soorten leerwegen zijn er? Schrijf bij elke leerweg de kenmerken daarvan op.

KenmerkLeerweg
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b. Welke redenen hebben Lianne en Wafa om voor een bepaalde leerweg te kiezen? Schrijf de
leerweg en de reden op.
Lianne: 

Wafa: 

c. Welke leerweg zou jij willen kiezen? Waarom?

3. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk dan je antwoorden na als je dat met je docent
hebt afgesproken.

Taak 2 Leerdoelen

Als je dit werkboek hebt doorgewerkt weet je:
1. wat een opleidingsdomein is
2. welke opleidingsdomeinen er op het mbo zijn
3. welke domeinen passen bij jouw interesses.

4. LOB helpt je keuzes te maken. Als je kijkt naar de leerdoelen hiervoor,
a. van welk leerdoel weet je al veel?

b. wat kan je doen om meer te weten te komen over opleidingsdomeinen op het mbo?

c. welk leerdoel lijkt je leuk om aan te werken?
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5. Hoe goed weet jij nu al welk opleidingsdomein bij je past? Omcirkel je score. 1 = geen idee (ik moet
nog beginnen met erover na te denken), 10 = het staat al vast (ik weet het precies en alles is al
geregeld). Leg je antwoord uit.

6. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat hebt afgesproken
met je docent.

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.
Bij de opdrachten die je gaat maken staat soms dit pictogram:

Je moet dan iets overleggen met je docent. Je gaat bijvoorbeeld toestemming vragen voordat je verder
mag met een opdracht of vraagt met wie je mag samenwerken.

7. De meeste opdrachten maak je zelfstandig.
a. Kun jij zelfstandig werken? Geef bij je antwoord een voorbeeld van een opdracht die je

zelfstandig hebt uitgevoerd.

b. Bij een aantal opdrachten wordt je gevraagd om samen te werken. Ben jij gewend om samen
te werken? Hoe vind je het om bijvoorbeeld met een klasgenoot samen te werken?
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8. Bekijk de taken hierna en overleg met je docent welke taken je gaat maken en hoe lang je er over
mag doen.
a. Zet bij de afgesproken taken een kruisje in kolom 1.
b. Zet de tijd die je erover mag gaan doen achter de taak in kolom 3.
c. Houd per taak bij hoe lang je over de taak doet. Zet deze tijd in kolom 4.
d. Als je je taak hebt uitgevoerd teken je deze af in kolom 5.

5. Taak
is
uitgevoerd

4. Hoe lang
deed je
erover?

3. Planning in
lesuren

2. Taak1. Ga ik
doen

Taak 4 Wat kan ik en wat wil ik?

Taak 5 Opleidingsdomeinen

Taak 6 FIV-test

Taak 7 Een opleidingsdomein kiezen

Taak 8 Terugkijken en verder kijken

Aan de slag

Taak 4 Wat kan ik en wat wil ik?

Op het mbo kan je straks kiezen uit verschillende opleidingsdomeinen en opleidingen. Het zijn er heel
veel. Om je te helpen bij het maken van een keuze is het belangrijk om goed te kijken naar wat je kunt
en wat je wilt. Zo wordt het makkelijker om te kiezen.

WAT PAST BIJ JOU?
De opleiding die jou leuk lijkt en het beroep dat je graag zou kiezen, hebben te maken met verschillende
dingen:

1.Wat vind jij leuk?
Werk je graag buiten? Werk je graag met kinderen? Kook je graag? Vind je het leuk om kledingadvies
te geven aan mensen? Rijd je graag op een tractor? Werk je graag met je handen? Of zit je graag achter
de computer?
Wat jij leuk vindt kan van alles zijn. En bij iedereen kan het verschillend zijn.
Het is belangrijk dat je dingen doet die je leuk vindt, want dan ben je gemotiveerd.

2. Waar ben je goed in?
Als je ergens goed in bent laat je dat ook graag zien. Het zijn jouw talenten. Andere mensen hebben
wat aan jouw talenten. Ze vinden het bijvoorbeeld fijn dat je heel goed kunt schoonmaken, omdat ze
er zelf geen tijd voor hebben, omdat ze het niet meer kunnen omdat ze te oud zijn, of omdat ze er zelf
gewoon niet goed in zijn.
Een ander voorbeeld: Een klant is heel tevreden over hoe jij het kapotte kozijn hebt gerepareerd. Hij
kan dat zelf niet. Jij gelukkig wel!
Het is heel fijn als je dingen kunt doen waar je goed in bent. Het geeft jezelf en anderen een goed
gevoel. Dan heb je plezier in je werk en ben je gemotiveerd.
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