
Mijn droomberoep is ..........................

Ik ben ................... jaar oud

Teken of schrijf hiernaast hoe jouw droom-
beroep eruit ziet. Wat wil je later doen als je 
groot bent? Het mag zelfs een beroep zijn dat 
nog niet bestaat. Daarnaast zijn we benieuwd 
naar jouw antwoorden op de 7 vragen op dit 
papier. Vul het zelf in, maar je mag je ouders om 
hulp vragen natuurlijk :D. Succes! 

Hoe kun je helpen?

1. Wat kan jij al heel goed?

2. Wanneer was je heel trots op jezelf?

3. Stel we houden het � geheim... Maar als je toch aan 1 persoon je 
droomberoep mag vertellen, aan wie zou je het vertellen en waarom? 

6. En hoe kan jouw juf/meester/
school je daarbij helpen?

5a. Wat vind je nog moeilijk om te doen?

5b. Zou je hier beter in willen worden?

Ja  /  nee

7. Wie kunnen jou allemaal helpen 
om je droom(beroep) te laten uitkomen?

De droomwereld van ................................. (< Vul je naam hier in)

Hoi, leuk dat je ons wilt helpen met ons onderzoek onder Friese kinderen. Op de volgende pagina staan vragen en meer informatie voor je ouders. Kijk ook op www.foarfryskebern.nl 

4. Denk jij dat je een beetje anders dan andere kinderen bent? 
En waarom denk je dat?
hetzelfde anders1 2 3 4 5



Wij doen onderzoek naar de dromen van 
kinderen. En dan vooral de manier waarop 
kinderen, binnen het onderwijs, het beste 
kunnen worden geholpen op weg naar 
die dromen.

Alvast bedankt voor het invullen!

Opsturen?
U kunt het ook naar ons opsturen met 
de volgende gegevens:
Foar Fryske Bern
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Wie zijn we en wat doen we?
Wij zijn (er) Foar Fryske Bern. Foar Fryske Bern heeft de opdracht de transformatie in de jeugdzorg te begeleiden. Onze droom is een 
gezond en kansrijk opgroeien voor ieder kind. Heeft u na afloop van deze droomplaat vragen? Of wilt u meer kwijt dan er op de plaat 
past? Mail gerust naar info@foarfryskebern.nl

Mailen?
Zou u een foto of scan willen maken en 
opsturen naar: info@foarfryskebern.nl 

Ja, ik werk mee aan dit onderzoek 
en ben bekend met de disclaimer 
(te vinden op www.foarfryskebern.nl ). 

Een paar vragen voor u als ouder Hebben u en uw kind alles ingevuld?

1. Wat kan uw zoon/dochter al goed?

2a. Waar loopt uw zoon/dochter tegen 
aan als het gaat om zijn/haar ontwikkeling?

2b. Hoe gaat school daar mee om?

3. Wanneer heeft u uw zoon/dochter 
echt trots op zichzelf gezien?

4. Op wat voor manier denkt u dat 
uw kind, op weg naar zijn/haar droom
(beroep), het beste begeleid kan 
worden door school?

De dromen van mijn kind

2c. Krijgt uw zoon/dochter daar hulp bij? En zo ja, van wie? 


