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Opdracht: Jouw opleiding en interesses 
 
Doel 
Met deze opdracht krijg je zicht op je interessegebieden, je opgedane kennis en de sterke 
competenties die je hebt ontwikkeld door werk en nevenactiviteiten. 
 
Instructie 
Beantwoord onderstaande vragen over opleidingen en nevenactiviteiten in chronologische volgorde.  
Als je een basis CV hebt, is het handig om dit erbij te gebruiken. 
 
Opleidingen 

Een van de bouwstenen van je loopbaan zijn jouw kennis en vaardigheden. De opleidingen en 
cursussen die je hebt gevolgd leveren een belangrijke bijdrage aan die opgebouwde kennis en 
vaardigheden. Daarnaast geeft het inventariseren van je opleidingen en cursussen zicht op jouw 
interessegebieden. Welke onderwerpen je interessant vindt en waar je warm voor loopt en 
enthousiast van wordt. 

Noteer alle opleidingen en cursussen die je hebt gedaan, zowel tijdens werktijd als daarbuiten. En 
beantwoord de volgende vragen: 

• Wat zijn de naam en duur van de opleiding of cursus? 
• Welke vakken heb je gevolgd? 
• Wat was het resultaat? Diploma of certificaat? 
• Als je met de opleiding of cursus bent gestopt, waarom was dat? 
• Waarom ben je aan deze opleiding begonnen? 
• Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd? 
• Welke vakken of onderdelen vond je het meest interessant en waarom? 
• Welke vakken of onderdelen vond je het minst interessant en waarom? 

Nevenactiviteiten 

Met deze opdracht breng je in kaart wat je in je vrije tijd doet en hebt gedaan. In deze activiteiten 
laat je soms kanten van jezelf zien die in het werk niet tot uitdrukking komen. Daarnaast geven 
deze activiteiten zicht op je interesses. 

Noteer je hobby’s en vrijetijdsbesteding. Vermeld ook nevenfuncties in bijvoorbeeld sportclubs of 
schoolbesturen, of vrijwilligerswerk dat je hebt gedaan.  

• Wat geeft hierin voldoening en waaraan heb je een hekel? 
• Welke vaardigheden en kwaliteiten heb je ingezet bij deze activiteiten? Gebruik hiervoor 

eventueel de Hulplijst kwaliteiten. 
• Waarom zijn deze activiteiten interessant voor een nieuwe werkgever?  

 

Opleiding en nevenactiviteiten II 

Als je deze 2 opdrachten bekijkt, wat valt dan op? 

• Wat zijn je belangrijkste interessegebieden?  
• Op welke vlakken bezit je kennis?  
• Welke vaardigheden en competenties heb je ontwikkeld? Gebruik hiervoor eventueel de 

Hulplijst kwaliteiten. 
• Vind je dat je competenties in je huidige baan voldoende tot zijn recht komen? 

 


