
 

Later als ik groot ben....
Tijdens deze speurtocht kom je heel veel te weten over verschillende soorten 
beroepen. 
Weet jij al wat je later wilt worden? Politieagent misschien of kok of piloot of 
bakker of.... 
Mogelijkheden genoeg. Tijdens deze speurtocht kom je heel veel te weten over 
verschillende soorten beroepen. Misschien doe je wel nieuwe ideeën op voor je 
eigen beroep later! Speur je mee?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele 
ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 
kinderen

• Wegwijzers uit de bijlage
• Opdrachten uit de bijlage
• Fototoestel of mobiel (evt. nep fototoestel)

• Twee verkleedpakken (b.v. politieagent en kok)
• Plakband
• Touw
• Punaises

Wat heb je nodig?

Meerdere groepen of samen?
Je kunt de tocht samen met de kinderen lopen of de kinderen in groepjes verdelen. Zorg dan wel voor een 
begeleider bij elk groepje.

Wat is de bedoeling van het spel?
Tijdens deze speurtocht verzamelen de kinderen een heleboel informatie over verschillende soorten 
beroepen. Als ze de vragen goed beantwoorden krijgen ze een onderdeel van een uniform dat bij een 
beroep hoort (b.v. politiepak). Aan het einde van de speurtocht moeten ze raden welke twee beroepen er bij 
de verzamelde kleding horen. Als afsluiting krijgen de kinderen een certificaat waarop ze mogen invullen 
wat zij later willen worden. Uiteraard met naam en datum. Leuk voor later ;-)

Voorbereiding
Print de bijlages uit. Bedenk een tocht van ongeveer een half uurtje door de buurt of binnen. Om de route 
aan te geven gebruik je de afbeeldingen uit de bijlage. Zorg dat je voldoende afbeeldingen van de 
verschillende richtingen uitprint zodat je gemakkelijk een route kunt uitzetten. 
De A4'tjes met de opdrachten erop verdeel je over de tocht. 
Stop de twee verkleedpakken in een tas en neem deze mee. 
In deze uitleg gebruiken wij het politiepak en het kokspak, andere beroepen kunnen natuurlijk ook.

 



 

We starten de speurtocht
De kinderen volgen een route en komen regelmatig opdrachten en vragen tegen. Als begeleider kun je de 
uitleg uitgeprint meenemen maar je kunt natuurlijk ook zelf even de antwoorden uit je hoofd leren. Lees de 
vraag of opdracht voor aan de kinderen zodra je deze tegenkomt of laat ze ze zelf lezen als ze het kunnen. 
Als de kinderen de opdracht of de vraag goed hebben gedaan of beantwoord, krijgen ze een kledingstuk.
Aan het einde van de speurtocht moeten de kinderen raden van welke twee beroepen de kledingstukken 
zijn. Maak het de kinderen een beetje moeilijk door de twee verschillende uniformen door elkaar uit te 
delen. Dit doe je door bijvoorbeeld na de eerste opdracht een stukje van het politiepak en na de tweede 
opdracht een stukje van het koks pak te geven.

Uitleg bij een aantal vragen: 
Bij de vraag over de beroepen met een letter P kun je zelf de beroepen goedkeuren, net als de vraag over 
de voertuigen en de broodjes bij de bakker. 

Afsluiting
Als de kinderen de hele speurtocht hebben gelopen en alle vragen hebben beantwoord, moeten ze raden 
bij welke twee beroepen de verzamelde kledingstukken horen. Hierna krijgen ze allemaal een certificaat 
waar jij als begeleider voor elk kind kunt invullen wat ze later willen worden. Vergeet de datum niet (dit is 
leuk voor later).

Variaties
Je kunt het natuurlijk ook moeilijker maken door meer dan twee verkleedpakken te verdelen. Of door ze niet 
helemaal te geven. Laat bijvoorbeeld twee delen ontbreken: kunnen ze het dan nog raden? 
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