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In deze les gaan we kijken naar de typische mannenberoepen en 
vrouwenberoepen. Wat zijn kenmerken van die beroepen en waarom 
bestaan ze eigenlijk? Kun jij zelf kiezen wat je wilt worden of word je 
beïnvloed door je omgeving? Aan het einde van de les maak je zelf een 
beroepenkwartet en leer je over de verschillende beroepssectoren.

OPDRACHT

Luister eerst naar je juf of meester en zet dan kruisjes in de tabel. Je mag zelf ook nog 

twee beroepen naar keuze invullen.

BEROEPEN VIND IK LEUK PAST BIJ MIJ TYPISCH ♂♂ OF ♀♀

Bouwvakker

Bakker

Verpleegkundige

Leerkracht basisschool

Programmeur

Automonteur

Lesbrief | Les 2

WEETJE:

Vroeger, nog niet

zo heel lang geleden, moesten

vrouwen stoppen met werken als

ze gingen trouwen! Men vond toen

dat vrouwen thuis moesten blijven 

en voor het huishouden en het gezin

moesten zorgen. Gelukkig is dat nu 

niet meer, in 1956 werd die wet 

afgeschaft en mochten 

getrouwde vrouwen gewoon

(blijven) werken!

BEROEPEN M/V

Worden wat je wilWorden wat je wil
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Crècheleider

Diëtist

Elektricien

Lasser

Piloot

Steward

Tandartsassistent

Directeur

Timmerman

Vrachtwagenchauffeur

Verwarmingsinstallateur

Huisarts

Dierenarts

Wegwerker

Verkoper in kledingwinkel

Schoonheidsspecialist

                                                          

                                                          WEETJE:
Meer dan 99% 

van de installateurs van 

elektrische apparatuur, 

brandweerlui, onderhoudsmon-

teurs op het gebied van elektronica, 

betonwerkers en plaatwerkers 

is van het mannelijk geslacht. 

Dat zijn dus echte 

mannenberoepen!
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MAAK JE EIGEN BEROEPENKWARTET
Luister eerst goed naar je leerkracht en ga dan aan de slag volgens onderstaande stappen.

Stap 1

Download het sjabloon voor het kwartetspel en geef het document een logische naam, 
bijvoorbeeld: beroepenkwartet + je naam.

Stap 2

Kies het beroep waarvan je een kwartet gaat maken en schrijf dat in de bovenste rij van 
alle vier de kaarten. Dat doe je snel door het één keer te typen, daarna het woord te 
selecteren en met Ctrl+C het woord te kopiëren. Ga dan naar de plek waar het ook moet 
staan en druk op Ctrl+V. Je ‘plakt’ dan het woord op die plaats.

Stap 3

Bedenk nu de inhoud van de vier regels onder de grote open plek, kijk op het bord voor 
de juiste beroepssectoren. Vul de antwoorden op de vragen in. Doe dit in één van de vier 
kaarten en kopieer dit op dezelfde manier als bij stap 2 naar de andere drie kaarten. 

Stap 4

Markeer één van de categorieën bij elke kaart. Bij kaart 1 de eerste categorie, bij kaart 2 
de tweede, etc. Markeren van een woord doe je door het woord te selecteren en op het 
markeersymbool te klikken. Kies een kleur die je mooi vindt en die niet te donker is, zodat 
je het woord nog goed kunt lezen.
          of  

Stap 5

Ga nu op zoek naar passende plaatjes. Als je het kwartet alleen voor eigen gebruik maakt 
en niet op het internet deelt, dan kun je alle afbeeldingen van het internet gebruiken. Typ 
in Google het woord in waarvan je een plaatje wilt en klik op ‘Afbeeldingen’. Als je een 
mooi plaatje hebt gevonden, klik je dat aan. Het komt dan wat groter in beeld aan de 
rechterkant van de pagina. Ga er met je muis naartoe en klik met je rechtermuisknop op 
de afbeelding. Kies dan uit het uitklapmenu voor ‘Afbeelding kopiëren’.

Stap 6

Ga in de tabel met je muis naar de lege plek waar je het plaatje wilt zetten. Druk dan op 
Ctrl+V, het plaatje staat nu in de tabel. Zorg ervoor dat de lijnen van het kwartetkaartje 
niet zijn verschoven. Dit controleer je door het plaatje kleiner te maken tot de lijnen 
niet meer verschuiven. Kleiner maken doe je door op het plaatje te klikken, dan op een 
hoekpunt van het plaatje met je linkermuisknop te gaan staan en naar binnen toe te 
slepen.

Stap 7

Als alle vier de kaartjes klaar zijn, stuur je je kwartet naar je juf of meester zoals je dat 
gewend bent.




