
Showmaster
Jij koos vooral voor Showmaster. 

In de spotlights staan – dat vind je geweldig. Als ze een presentator 
zoeken, meld jij je meteen aan. Je bent graag samen met anderen. Je kunt 
goed luisteren naar andere mensen, maar je vindt het nog veel leuker om 
zelf aan het woord te zijn!

Deze dingen vind je vast leuk:
• een radio- of televisieprogramma verzorgen
• achter de bar staan
• mensen gezelschap houden
• een show presenteren
• een optreden verzorgen (zingen, toneelspelen)
• informatie of voorlichting geven
• rondleidingen geven

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Showmaster?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Showmaster



Leraar
Jij koos vooral voor Leraar. 

Je kunt goed uitleggen. Als je dat doet, snappen mensen het meteen. 
Je bent graag samen met andere mensen. Alleen zijn vind je saai. Je bent 
geïnteresseerd in heel veel dingen. Op school ben je goed in de meeste 
vakken. Je vindt het leuk als mensen naar je luisteren. En als het mocht, 
dan zou je best eens een dagje met je leraar willen ruilen.

Deze dingen vind je vast leuk:
• bijles geven
• oppassen op kinderen
• mensen iets leren
• het begeleiden van mensen bij een hobby of sport
• een docent helpen op school
• informatie geven
• voorlezen
• meehelpen bij buurtactiviteiten

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Leraar?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Leraar



Wereld
verbeteraar

Jij koos vooral voor Wereldverbeteraar. 

Soms kun je niet naar het nieuws kijken, zo erg vind je het. Oorlogen, 
milieurampen, en dichter bij huis: bezuinigingen. Je maakt je er zorgen over. 
Je wilt graag de wereld verbeteren. Daarom doe je mee aan acties voor 
goede doelen. Je vindt dat volwassenen te veel aan zichzelf denken en aan 
geld verdienen. Als jij later groot bent, ga je het heel anders doen!

Deze dingen vind je vast leuk:
• organiseren van een schoonmaakactie op straat
• bijles geven
• een krant of brochure maken
• informatie geven
• een knipselmap maken met artikelen over een onderwerp
• plastic op straat verzamelen
• een actie voor een goed doel organiseren
• meedenken in een raad of commissie

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Wereldverbeteraar?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Wereld
verbeteraar



Fashion fan
Jij koos vooral voor Fashion-fan. 

Het duurt minstens een half uur voordat je ’s ochtends je outfit hebt 
uitgekozen. Maar als je eenmaal gekozen hebt, zie je er altijd top uit. Je weet 
precies welke kleur goed bij je past en je kent de laatste modetrends. Je 
vindt uiterlijk belangrijk en je geeft anderen advies over kleren of make-up. 
Shoppen doe je graag, en ook heel vaak!

Deze dingen vind je vast leuk:
• helpen met make-up of schminken
• kleding naaien of aanpassen
• kleding- of kleuradvies geven
• kleding uitzoeken
• kleding inzamelen
• informatie geven
• samen shoppen
• een workshop geven

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Fashion fan?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Fashion fan



Masterchef
Jij koos vooral voor Masterchef. 

De keuken is jouw favoriete plek. Je bakt taarten en experimenteert met koken. 
Soms samen met vrienden, maar ook alleen. Je vindt het leuk om voor anderen 
te koken en te zien dat ze jouw taart of gerecht lekker vinden. Je zou best een 
restaurant willen beginnen. Als jij gaat koken, wil iedereen mee-eten!

Deze dingen vind je vast leuk:
• een picknick organiseren en voorbereiden
• assisteren bij de inkoop voor een festival of feest
• kookles geven
• assisteren bij koken
• koken voor anderen
• rondbrengen van eten
• een taart of koekjes bakken voor anderen

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Masterchef?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Masterchef



Organisatie
talent

Jij koos vooral voor Organisatietalent. 

Als ze iemand zoeken voor het organiseren van een feest, dan kiezen ze jou. 
Je bent goed in het bedenken van plannetjes en neemt vaak vanzelf de lei-
ding. Je houdt overzicht en bent niet gauw gestrest. Achter iemand aanlopen 
is niets voor jou. Je loopt liever voorop.

Deze dingen vind je vast leuk:
• kinderactiviteiten bedenken én begeleiden
• een feest of evenement organiseren 
 (of assisteren hierbij)
• een actie voor een goed doel organiseren
• informatie geven
• een groepje begeleiden
• een sporttoernooi organiseren
• scheidsrechter of jurylid zijn

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Organisatietalent?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Organisatie
talent



Gezelschaps
mens

Jij koos vooral voor Gezelschapsmens. 

Je gaat graag naar feestjes of andere plaatsen waar veel mensen zijn. Je vindt 
het leuk om mensen te ontmoeten en met ze te praten. Je bent niet verlegen. 
Als je alleen bent, verveel je je snel. Je belt dan een vriend of gaat naar de 
buren. Op school willen mensen graag met je samenwerken. En staat er een 
groepje te kletsen, dan heb jij vaak het hoogste woord.

Deze dingen vind je vast leuk:
• koffie rondbrengen
• achter de bar staan
• boodschappen doen voor anderen
• mensen ontvangen of gezelschap houden
• informatie geven en vragen beantwoorden
• oppassen bij kinderen
• werken als receptionist
• meehelpen bij buurtactiviteiten

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Gezelschapsmens?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Gezelschaps
mens



Muzikant
Jij koos vooral voor Muzikant. 

Je bent muzikaal, altijd al. Je bespeelt minstens één instrument zelf. Je hebt 
een goed ritmegevoel en je bent altijd op de hoogte van de nieuwste muziek 
of bands. De radio heb je altijd aan of je luistert naar muziek op je iPod of 
telefoon. Als je in de trein, bus of op de fiets zit, heb je bijna altijd muziek 
‘op je oren’. 

Deze dingen vind je vast leuk:
• een muziekoptreden verzorgen
• geluid regelen bij een toneelstuk of feest
• DJ zijn op een feest
• lesgeven in het bespelen van een instrument
• een musical regisseren (of assisteren hierbij)
• activiteiten (met muziek) bedenken én begeleiden
• muziek uitzoeken voor een radioprogramma
• een dansmiddag begeleiden

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Muzikant?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Muzikant



Helper
Jij koos vooral voor Helper. 

Je bent sociaal en helpt mensen. Als er op school iemand alleen staat, ga jij 
naar hem toe. Soms ben je zo met anderen bezig dat je jezelf vergeet. Maar 
gelukkig zijn er dan weer anderen die jou opvrolijken!

Deze dingen vind je vast leuk:
• helpen in de keuken
• koffie rondbrengen
• voorlezen
• helpen in een verzorgingstehuis
• boodschappen doen voor anderen
• begeleiden van mensen
• mensen gezelschap houden
• assisteren bij een hulpdienst

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Helper?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Helper



Reporter
Jij koos vooral voor Reporter. 

Je bent goed op de hoogte van het nieuws. Je leest de krant en kijkt het 
nieuws op tv. Je wilt graag weten wat er gebeurt in de wereld. Je bent ook 
nieuwsgierig. Als er iets gebeurd is in de buurt of op school, wil je er alles 
over weten. Redactielid zijn van een school- of wijkkrant? Dat is echt iets 
voor jou. 

Deze dingen vind je vast leuk:
• een radio- of televisieprogramma verzorgen
• een krant of brochure maken
• de teksten voor een website schrijven
• foto’s maken
• informatie geven en opzoeken
• websites rond een bepaald onderwerp opzoeken
• een knipselmap maken met artikelen over een onderwerp
• mensen interviewen
• een (sport)verslag maken voor de wijkkrant

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Reporter?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Reporter



Klusser
Jij koos vooral voor Klusser. 

Als er iets stuk is, repareer jij het. Ook haal je soms apparaten uit elkaar, die 
je dan later weer in elkaar zet. Je kunt niet gemakkelijk stil zitten. Liever zit 
je te prutsen aan een oude radio of computer. En ben je klaar, dan ga je op 
zoek naar iets nieuws om te maken. Altijd handig om in huis te hebben, zo’n 
klusser.

Deze dingen vind je vast leuk:
• tweedehands spullen repareren
• technische klusjes doen
• assisteren bij technieklessen
• assisteren van kinderen bij het bouwen van hutten 
• fietsen nakijken en repareren
• helpen bij hobby-activiteiten

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Klusser?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Klusser



Computerexpert
Jij koos vooral voor Computerexpert. 

Als er een nieuwe telefoon of tablet uitkomt, dan weet jij dat. Je zou hem het 
liefst meteen kopen. Als een docent of een van je ouders een probleem heeft 
met de computer, dan help je meteen. Je zit vaak te gamen en kent de laatste 
games. Je bent pas tevreden als je de highscore hebt!

Deze dingen vind je vast leuk:
• computerles geven
• programma’s installeren op een computer
• handige websites rond een bepaald onderwerp opzoeken
• assisteren bij computerbeheer
• een docent helpen bij het werken met een digitaal schoolbord
• spelen met de Wii begeleiden
• gamen met mensen met een verstandelijke beperking

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Computerexpert?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Computer
expert



Dierenvriend
Jij koos vooral voor Dierenvriend. 

Je houdt van dieren, altijd al. Het maakt niet uit hoe ze eruit zien of hoe groot 
ze zijn. Katten, honden, cavia’s, slangen. Je vindt ze allemaal leuk. Het liefst 
had je een huis vol met dieren. Je bent nooit bang voor dieren. En als je een 
hond tegenkomt op straat, geef je altijd een aai. 

Deze dingen vind je vast leuk:
• een hond uitlaten
• dieren verzorgen
• oppassen op dieren (tijdens de vakantie)
• gewonde dieren helpen
• informatie geven over het verzorgen van dieren
• begeleiden bij een excursie in de natuur

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Dierenvriend?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Dierenvriend



Topsporter
Jij koos vooral voor Topsporter. 

Het is belangrijk voor jou dat je je energie kwijt kunt. Binnen zitten is 
niets voor jou. Liever ga je buiten voetballen of skaten. Je bent sportief. 
Een nieuwe sport leren is voor jou niet moeilijk. Je bent er snel goed in. 
En als je een spel speelt of sport, wil je winnen, altijd! 

Deze dingen vind je vast leuk:
• sportieve activiteiten bedenken én begeleiden
• training geven aan kinderen 
 (bijvoorbeeld voetbal, tennis, enz.)
• anderen begeleiden bij sporten
• een sportevenement organiseren
• assisteren bij een gymles
• informatie geven over sporten

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Topsporter?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Topsporter



Natuurvriend
Jij koos vooral voor Natuurvriend. 

Je hebt groene vingers. Alles wat jij in de grond stopt, groeit uit tot prachtige 
bloemen of heerlijke groente. Misschien heb je zelfs wel een eigen moestuin. 
Je bent graag buiten. Binnen ga je je snel vervelen. Een tripje naar strand of 
bos? Jij gaat altijd mee!
 
Deze dingen vind je vast leuk:
• assisteren bij natuur- en groenonderhoud
• helpen bij schooltuintjes
• planten water geven (tijdens de vakantie)
• een ontwerp voor een tuin maken
• assisteren bij het aanleggen van een nieuwe tuin 
• bloemen kopen
• toezicht houden in een natuurgebied
• begeleiden bij een excursie in de natuur
• de straat groener maken door het aanleggen van ‘boomtuintjes’

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Natuurvriend?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Natuurvriend



Kunstenaar
Jij koos vooral voor Kunstenaar. 

Je houdt van mooie dingen en bent goed in creatieve vakken, zoals tekenen 
en knutselen. Je verveelt je niet zo vaak. Als je maar kunt tekenen, knutselen 
of iets anders creatiefs, dan ben je happy.

Deze dingen vind je vast leuk:
• kleding ontwerpen
• decors bouwen
• een folder maken
• mensen begeleiden bij tekenen of handwerken
• een poster of logo ontwerpen
• een schilderijententoonstelling organiseren
• tekenles geven 
• foto’s maken
• een muur versieren, bijvoorbeeld met graffiti 

Controleer of er in je stad/dorp een service punt is waar je meer informatie vindt over stages en vrijwillige 
inzet. In Vlaardingen is dit het Servicepunt Vrijwilligers. Kijk op de website www.vlaardingen.nl/vrijwilligers 
voor meer informatie en voor leuke klussen.

Weet je zelf nog meer activiteiten voor een Kunstenaar?
Schrijf ze op en vertel ze aan je klasgenoten!

Kunstenaar


