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Thema: 
Beroepen zijn er altijd geweest en veranderen continue mee met onze maatschappij. 
Er gaan regelmatig beroepen verloren, maar er komen ook steeds nieuwe bij. 
Het thema 'beroepen' biedt prachtige invalshoeken om nader te bekijken. Het zet een tijdsbeeld neer waarin 
subthema's aan bod kunnen komen zoals; emancipatie, beroepen uit de geschiedenis en ambachtelijke 
beroepen. Het geeft tevens aanleiding om te praten over toekomstdromen en studiekeuzes. 
Het biedt de gelegenheid om eens te mogen snuffelen in de 'grote mensen wereld'. 

De expositie van “GetOud' biedt een betekenisvol uitgangspunt om het thema 'beroepen' verder uit 
te werken in het onderwijs. GetOud werkt op creatieve en ludieke wijze voor en met 75-plussers. 
GetOud wil graag de verbindingen leggen tussen ouderen en jongeren. Deze digitale leskist is hiervan 
een voorbeeld. Meer lezen? Ga naar de website: 

Activiteitenoverzicht met suggesties voor de uitwerking

Wat ik later wil(de) worden?

http://www.getoud.nl

De digitale leskist biedt de mogelijkheid om de volgende suggesties concreet uit te werken.
De leerlingen kunnen:
- een opa of oma interviewen;
- een werkstuk of presentatie maken rondom een zelfgekozen beroep;
- een beroepenmarkt opzetten met elkaar;
- een oude ambachtenmarkt opzetten met elkaar;
- personen interviewen met een bepaald beroep;
- een snuffelstagedag lopen;
- oud-leerlingen uitnodigen voor een voorlichtingsdag.
- een collage of muurkrant maken rondom een bepaald beroep

Bron: GetOud

Deze Digitale Leskist van Bibliotheek Vlissingen is ontwikkeld in samenwerking 
met Stichting GetOud
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Ontmoeten

Als meisje van vijf is Irma Mastenbroek getuige van de geboorte van haar nichtje. 
Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 

Door het vele onrecht dat in de oorlog is aangericht, wilde de 79-jarige Annie Eisinga maar één ding: 
rechter worden. Helaas was er voor studie geen geld. 

De 81-jarige Henk Verdaasdonk wilde als kleine jongen naar de zeevaartschool, maar die werd gesloten. 
Uiteindelijk ging hij, nadat hij van school was gestuurd, aan het werk als bakkersknecht.

De 83-jarige Diny Vleeming had het liefst huisarts willen worden. Tot haar 24ste werkt ze in 
de verpleging. Diny trouwt, krijgt kinderen en stopt met werken om voor de kinderen te zorgen.

Rie Castel is 87 jaar en wilde vroeger maar één ding worden en dat was kapster. Rie komt uit een 
gezin waarbij niet gepraat werd over wat men wilde worden, er moest gewoon gewerkt worden.

Piet Schot is 78 jaar en tot aan zijn pensioen ambtenaar. Piet heeft voor zijn gevoel noodgedwongen 
voor de veiligheid gekozen. Als ambtenaar was hij verzekerd van een inkomen waarmee hij zijn gezin 
kon onderhouden. Zijn wens om professioneel dirigent te worden is hierdoor niet doorgegaan. 

Truus Zuurmond (97 jaar) wilde heel graag operazangeres worden. Truus kwam uit een groot gezin 
en er was thuis helaas geen geld voor professionele lessen, maar als amateur heeft ze heel veel 
gezongen in haar leven.

http://www.getoud.nl/index.php/irma-mastenbroek-verpleegster

http://www.getoud.nl/index.php/pieter-atsma

http://www.getoud.nl/index.php/annie-eisinga-rechter

http://www.getoud.nl/index.php/henk-verdaasdonk-kok

http://www.getoud.nl/index.php/diny-vleeming-huisarts

http://www.getoud.nl/index.php/rie-castel-kapster

http://www.getoud.nl/index.php/piet-schot-dirigent

http://www.getoud.nl/index.php/truus-zuurmond-operazangeres

Beroepskeuze

Website met heel veel korte filmpjes waarin een kijkje gegund wordt in allerlei beroepen van deze tijd. 

Ook hier filmpjes van allerlei beroepen waarbij van te voren door middel van een zoekprogramma een keuze 
gemaakt kan worden naar eigen interesse of talenten.

Animaties van heel veel beroepen.

http://vdab.be/beroepen/default.shtml#artistiek 

http://www.beroepeninbeeld.nl/ 

http://www.beroepenplaatjes.nl/ 
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Geschikt voor: groep 8 basisschool, eerste en 
tweede klas middelbare school.
Doel: contact leggen tussen ouderen en jongeren 
rondom de thema’s beroepskeuze, oude beroepen 
& ambachten en emancipatie. 
Hulpmiddel: boek ‘Wat ik later wilde worden’.

Het hoofddoel van deze lesbrief is contact leggen
tussen ouderen en jongeren. Dit gebeurt aan de
hand van het thema ‘Wat ik later wil(de) worden’.
Een leerling interviewt een oudere over het
thema beroepskeuze; wat wilde hij of zij vroeger 
worden? Is dat gelukt en zo nee, waarom niet? 
Gerelateerde thema’s aan de beroepskeuzes
van ouderen versus jongeren zijn (oude) beroepen 
& ambachten en emancipatie.

Wat ik later wil(de) worden

Waarom contact leggen tussen ouderen en jongeren? 
Meerdere onderzoeken tonen aan dat er buiten de familieverbanden weinig contacten zijn 
tussen ouderen en jongeren (zie: van Kordelaar et al. 2008. Groen en Grijs). Hierdoor hebben beide 
groepen vaak stereotiepe beelden van elkaar die veelal eenzijdig en negatief zijn. Als zij elkaars
belevingswereld leren kennen, ontstaat er een meer persoonlijk en genuanceerd beeld. Het leidt 
tot minder stereotiepe beelden en een minder negatieve houding ten opzichte van elkaar. 

Over het boek
Het boek ‘Wat ik later wilde worden’ is gemaakt door stichting GetOud. GetOud werkt op creatieve
en ludieke wijze voor en met 75-plussers (zie voor meer informatie www.getoud.nl). In het boek
staan 46 ouderen afgebeeld in het beroep dat zij hadden willen worden, maar dat door de
omstandigheden in het leven nooit is gelukt. Ook de persoonlijke verhalen achter de foto’s staan 
erbij. In ‘Wat ik later wilde worden’ komen alle thema’s samen. Het zet een tijdsbeeld neer waarin
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Bron: GetOud

Deze Digitale Leskist van Bibliotheek Vlissingen is ontwikkeld in samenwerking 
met Stichting GetOud

Joke Koops (93) wilde graag schooljuff rouw worden, 
maar is op kantoor gaan werken.  

VlVlissingenissingenissingenissingen

L E S B R I E F

D I G I T A L E  L E S B R I E F

Theo van Kuijen en Hendrik Verdaasdonk (allebei 83) wilden 
kok worden, maar haalden geen voldoende voor Frans.

ouderen minder beroepskeuzes hadden
door oorlog, geldgebrek, dwarsliggende
ouders, noem maar op. Emancipatie stond 
nog in de kinderschoenen en er waren
nog oude beroepen & ambachten die nu 
zo goed als verdwenen zijn. Het boek 
geeft leerlingen aanleiding om hierover 
te praten met ouderen, evenals over hun
eigen toekomstdromen en studiekeuzes. 
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Als meisje van vijf is Irma Mastenbroek getuige van de geboorte van haar nichtje. 
Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 
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Truus Zuurmond (97 jaar) wilde heel graag operazangeres worden. Truus kwam uit een groot gezin 
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gezongen in haar leven.

http://www.getoud.nl/index.php/irma-mastenbroek-verpleegster

http://www.getoud.nl/index.php/pieter-atsma

http://www.getoud.nl/index.php/annie-eisinga-rechter

http://www.getoud.nl/index.php/henk-verdaasdonk-kok

http://www.getoud.nl/index.php/diny-vleeming-huisarts

http://www.getoud.nl/index.php/rie-castel-kapster

http://www.getoud.nl/index.php/piet-schot-dirigent

http://www.getoud.nl/index.php/truus-zuurmond-operazangeres

Beroepskeuze

Website met heel veel korte filmpjes waarin een kijkje gegund wordt in allerlei beroepen van deze tijd. 

Ook hier filmpjes van allerlei beroepen waarbij van te voren door middel van een zoekprogramma een keuze 
gemaakt kan worden naar eigen interesse of talenten.

Animaties van heel veel beroepen.

http://vdab.be/beroepen/default.shtml#artistiek 

http://www.beroepeninbeeld.nl/ 

http://www.beroepenplaatjes.nl/ 

a

a

Beeld en geluid:

Vlissingen

&

In de leerling versie van deze lesbrief staan de drie thema’s kort uitgewerkt en de opdrachten 
globaal beschreven. Het is aan de docent om te bepalen op welke wijze de opdrachten worden
uitgevoerd. Belangrijk is dat creativiteit op het gebied van digitale toepassingen optimaal wordt 
gebruikt (mobiele telefoon, digitale camera, computer). Creatief en ludiek zijn hierbij de twee
kernwoorden! Niet alleen omdat jongeren dat leuk vinden, maar ook om ouderen te laten zien dat 
al die moderne (hulp)middelen functioneel en nuttig kunnen zijn. Maar hoe doen we dat? We geven 
een aantal suggesties voor het uitvoeren van de opdrachten. 

• Voordat u de lesbrief aan de leerlingen uitdeelt, kunt u ze eerst aan het denken zetten 
door activerende vragen te stellen als: ‘Denk je dat mensen vroeger zelf mochten beslissen wat ze
wilden worden?’, ‘Waren er vroeger andere beroepen dan nu?’, ‘Denk je dat vrouwen vroeger
gewoon mochten werken zoals nu?’

• Het interview met een oudere gaat over beroepskeuze en de hiermee samenhangende
thema’s oude beroepen & ambachten en emancipatie. De jongere maakt de interviewvragen zelf, 
neemt het interview zelf af en verwerkt het ook zelf. In de lesbrief voor de leerling staat uitleg over 
het houden van een interview. 

• Een leuke uitwerking van het interview houden, is dat de jongere het interview fi lmt met een 
mobiele telefoon of camera en dit fi lmpje mee naar school neemt. Eventueel kan er nog montage 
aan te pas komen. De fi lmpjes worden op school bekeken en besproken. De geïnterviewde kan
wellicht een bewoner van een verzorgingshuis in de buurt zijn. Of denk er eens over na om de
jongeren een uur naar buiten te laten gaan, bijvoorbeeld naar een in de buurt gelegen winkel-
centrum en daar aan ouderen hun vragen te stellen, eventueel in groepjes. Op onze website 
staan acht fi lmpjes van ouderen die nooit geworden zijn wat zij wilden worden. Deze fi lmpjes zijn
gemaakt door Omroep MAX en vormen een inspiratiebron. Gaan uw leerlingen fi lmpjes maken? U 
kunt ze uploaden op ons hiervoor bestemde YouTube kanaal! Neem contact met ons op als u daar 
gebruik van wilt maken.
  
• Een collage of muurkrant maken rondom het thema ‘Wat ik later wil(de) worden’. 

• Ouderen uitnodigen op school en hen laten vertellen over ‘vroeger’. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het uitnodigen van een opa of oma van een van de leerlingen. Overigens zijn verzorgings-
huizen vaak ook bereid aan dergelijke projecten mee te werken. 

• De tegenstellingen op het gebied van studie en werk tussen vroeger en nu in kaart
brengen. Dit kan in groepsverband. Hoe kan ik mijn eigen droom werkelijkheid laten worden? Van 
welk beroep droom ik? Welke opleidingen moet je hier voor volgen, bij welke bedrijven kan je 
komen te werken? Of wil je misschien ondernemer worden? Wat moet je hiervoor doen?
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gezin waarbij niet gepraat werd over wat men wilde worden, er moest gewoon gewerkt worden.

Piet Schot is 78 jaar en tot aan zijn pensioen ambtenaar. Piet heeft voor zijn gevoel noodgedwongen 
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Lesbrief: gratis (lesbrief leerling en lesbrief docent; de fi lmpjes waar naar wordt verwezen zijn te 
zien via de site www.getoud.nl/voor-school) 

Middelen lesbrief

Boek ‘Wat ik later wilde worden’ € 24,50: Het boek kan goed
dienen als voorbeeld en inspiratiebron voor de leerlingen.
Boeiende en ontroerende verhalen maken duidelijk waarom
dromen in de vorige eeuw dikwijls niet uitkwamen. Over het 
beroep dat ze wél hebben uitgeoefend,  vertellen de ouderen 
de mooiste anekdotes. Lees de verhalen van meneer Atsma 
die als boer graag met koeien werkte, maar dat nog liever
als dierenarts had gedaan, mevrouw Van der Zwan die op
kantoor haar handtekening moest zetten om naar de WC
te mogen en meneer Van Kuijen die zijn cafetariagasten 
‘dakhazen’ voorschotelde tijdens het kerstdiner ...

Op YouTube staat een ‘inkijkexemplaar’ 
van het boek. Om deze direct te bekijken
scant u de QR code hiernaast met uw
mobiele telefoon als die daar geschikt 
voor is. Ook kunt u via die link het boek 
bestellen (of via www.getoud.nl).

5 foto’s afgedrukt als posters (59 x 84 cm) € 97,50 
(Automonteur, DJ, Europarlementariër, Verloskundige en Kapster)

Het is ook mogelijk de foto’s op plexiglas af te laten drukken, bijvoorbeeld voor een blijvende  
expositie. De prijzen hiervoor zijn opvraagbaar. 

De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

Contact opnemen?

Ga naar www.getoud.nl of mail naar lesbrief@getoud.nl 

Deze lesbrief is gemaakt door stichting GetOud in  
samenwerking met de Openbare Bibliotheek Vlissingen. 
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