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Nadenken over leuke en geschikte beroepen 
die je later kunt uitoefenen, start al in het twee-
de leerjaar van je opleiding. Ook met je ouders 
en je mentor heb je het er vast regelmatig over.

DOEN EN UITPROBEREN!

SPECIAALVOORJOU

Hoe meer tijd je neemt om uit te 
zoeken welke beroepsrichtingen 
jou interesseren, hoe meer kans 
dat je een juiste keuze maakt in 
jouw examenjaar. 

Naast wat je zelf op school en 
thuis al uitzoekt, organiseert 
Deltion speciaal voor jou Deltion 
Discover. 

Tijdens dit evenement op de 
campus van Deltion maak jij 
kennis met 3 beroepsrichtingen 
die jij interessant vindt.

Tijdens Deltion Discover 
ga je samen met andere 
tweedejaars vmbo-leerlingen in 
de beroepenstands bij Deltion 
aan de slag met praktische 
opdrachten. Zo kun jij ervaren 
wat de verschillende beroepen 
inhouden, maak je al een beetje 
kennis met het mbo en hoor je 
wat je later met een mbo-diploma 
kunt. Je kunt een beetje ervaren 
of het beroep dat je leuk lijkt ook 
bij je past Om je thuis alvast eens 
te oriënteren op de beroepen die 
er zijn, kun je alvast kijken naar de 
beroepenfilms op:

WWW.BEROEPENINBEELD.NL

MAAK JE EIGEN GERECHT  /  SLUIT EEN COMPUTER AAN OP EEN NETWERK / 
PLAATS JEZELF IN EEN VIRTUELE OMGEVING / MAAK EEN 
INTERIEURTEKENING / MAAK EEN VOGELHUISJE / MAAK VAN 
HUISHOUDMATERIALEN BIO-PLASTIC / GA AAN DE SLAG MET EEN ROBOT / 
LEER ACTEREN / GA SLEUTELEN AAN EEN VLIEGTUIGONDERDEEL  /  
VERWISSEL EEN BAND VAN EEN AUTO / DOE EEN FITCHALLANGE /  ONTDEK 
HET MENSELIJK LICHAAM / MAAK JE EIGEN ZALF / EN NOG VEEL MEER...
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Wil je alle ins en outs van een beroep weten? Dan 
vind je hieronder een aantal vragen die je tijdens 
Deltion Discover aan de leraren en studenten in 
de stand kunt stellen. De antwoorden die je bij 
deze vragen verzamelt, kunnen voor jou handig 
zijn bij het kiezen van een vervolgopleiding.

STELJEVRAGEN

Voor welk(e) beroep(en) word je opgeleid?

Wat houdt het werk in?

Hoe groot is de kans op werk nadat je deze opleiding hebt afgerond?

Wat is het leukste aan deze beroepsrichting? Waarom?

Wat vind je minder leuk in deze beroepsrichting? Waarom?

Wat vind je het moeilijkst aan deze beroepsrichting?

Wat voor type moet je zijn en welke vaardigheden heb je nodig om dit 
beroep goed uit te oefenen en/of deze opleiding goed te kunnen doen?

In welke vakken moet je goed zijn op school voor deze beroepsrichting?

Welke vooropleiding heb je nodig voor deze opleiding?

VOORBEELDVRAGEN:

BENUT JE BEZOEK AAN 
DELTION DISCOVER OPTIMAAL!

MAAK JE EIGEN GERECHT  /  SLUIT EEN COMPUTER AAN OP EEN NETWERK / 
PLAATS JEZELF IN EEN VIRTUELE OMGEVING / MAAK EEN VOGELHUISJE / 
LEER ALLES OVER HET MENSELIJK LICHAAM / MAAK VAN 
HUISHOUDMATERIALEN BIO-PLASTIC / GA AAN DE SLAG MET EEN ROBOT / 
LEER ACTEREN / GA SLEUTELEN AAN EEN VLIEGTUIGONDERDEEL  /  
VERWISSEL EEN BAND VAN EEN AUTO / DOE EEN FITCHALLANGE /  ONTDEK 
HET MENSELIJK LICHAAM / MAAK JE EIGEN ZALF / EN NOG VEEL MEER...




