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 Bij elk beroep de juiste 
broek (Alles-in-1) 

 
Hierover gaat de les: 
 

 Bij elk beroep de juiste broek 
 
 

In deze les gaat het over wat je later wil worden. Je bekijkt verschillende 
beroepen en de kleding die bij zo’n beroep past. Dit sluit aan bij kerndoel 34: 
uiten van gevoelens, wensen en opvattingen. Leg je de nadruk bij de 
verschillende soorten stoffen waarvan de kleding is gemaakt dan kun je 
aansluiten bij kerndoel 44: verschillende soorten stoffen. Bespreek je 
verschillende soorten beroepen die leerlingen in de straat tegen kunnen komen, 
zoals postbode, vuilnisman, glazenwasser of politie dan sluit je aan bij kerndoel 
47: werken in de straat. 
 

Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: verschillen in textuur 
 

 Werkwijze: schilderen met verf 
 

 Onderzoek: onderzoek het materiaal 
 

Fase 1: Oriënteren 
• Toon het eerste deel van het filmpje en zet het bij minuut 0:36 op pauze om het 

spelletje met de texturen te spelen. Extra leuk als je verschillende stofjes hebt die ze 
kunnen beschrijven. 

• Toon het tweede deel van het filmpje tot 3:12. Je kunt het filmpje tussendoor 
pauzeren en met de leerlingen verschillende beroepen bespreken. 

• Bekijk zelf ter voorbereiding het laatste stukje film en geef zelf de instructie als je 
met een klein groepje kleuters aan de slag gaat. 
 

Benoem de opdracht: 
Vertel op uitnodigende manier dat de leerlingen de kleding gaan maken bij hun favoriete 
beroep. 
  
Fase 2 en 3: Onderzoeken en uitvoeren 
Ga met een groepje leerlingen aan de slag. De andere kleuters werken later aan de 
opdracht. 
• Ga tussen de leerlingen in zitten. Zorg voor afbeeldingen van mensen met kleding 

die bij een beroep past, zie ook de bijlagen. Geef zelf de instructie uit het filmpje 
‘schilderen met verf’. Doe voor hoe je vlekken en lijnen kunt maken. Laat ook zien 
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hoe je kleuren kunt mengen. Laat de leerlingen zelf experimenteren. Zo 
onderzoeken ze al spelend de techniek en passen het toe op de opdracht. Terwijl de 
kleuters hun eigen kleding schilderen, werk jij als juf op je eigen papier. Schilder 
kleine stukjes en praat hardop over je ontdekkingen en vraag wat zij kunnen 
bedenken. Leg ook de koppeling met het vormdoel: verschillen in textuur. 

• Als het werk af is, kun je de werkstukken bundelen in een collegeblok. Knip elk vel 
in drie delen zodat allerlei combinaties gemaakt kunnen worden. 

 

  
Je hebt nodig een collegeblok en printjes.  Plak alle werken in een collegeblok. 

  
Knip de afbeelding in drie delen. En combineren maar. 

 
  

  
Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 
groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden 
bij een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken 
en uitvoeren. 
 

Les in bouwstenen 
Zijn je leerlingen toe aan meer uitdaging? Wil je de les op je eigen kunnen manier geven? 
Of wil je de les op onderdelen aanpassen? Ga dan naar de les in bouwstenen.  
 
En verder 
• Ik weet wat ik worden wil - Erik van Os, Elle van Lieshout, Mies van Hout 
• Later als ik groot ben - Eric Puybaret 
• Enkele boekjes uit de serie van Clavis – Liesbet Slegers (De bakker, De boer, De imker, 

De autocoureur, De dokter, De postbode, De kapper). 
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