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   HALLO !
HALLO
HUISHOUDHULP

Wat & voor wie?
“Hallo Huishoudhulp” is een opleidingsmethodiek die 
speciaal ontwikkeld is om leerlingen en werkzoekenden 
kennis te laten maken met de job van huishoudhulp.

Waarom?
De doelstelling is de jongeren op een leuke & creatieve 
manier kennis te laten maken met de job, de vooroordelen 
rond de job weg te nemen en zo de instroom in de sector 
te bevorderen.

Hoe?
We gebruiken hiervoor een veelzijdige opleidingsmethodiek, 
waarbij kan gekozen worden voor zowel een klassikale als 
voor een zelfstandige aanpak, ter voorbereiding van de 
klassikale voorstelling die zowel live als online (digitaal) kan.

Indien er gekozen wordt voor de klassikale aanpak, 
voorzie ± 3 lesuren.

Deze fiches kan 
je downloaden op 
www.vorm-dc.be

bij tools
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KLASSIKAAL

1. Ontdek! 

•	Bekijk	het	YouTube-filmpje	op 
 www.vorm-dc.be/tools/ik-vivi-ben-trots-op-mijn-job-als-huishoudhulp

• Ontdek de 4 interview-vragen op de INTERVIEWFICHE (pag. 4)

2. Klassikale methodiek 

• Voorbereiding voor mondelinge voorstelling

 OF

• Voorbereiding van opname video in kleine groepjes

OPTIE 

De voorbereiding kan afhankelijk van de situatie zowel live als online (digitaal).

HALLO
HUISHOUDHULP

VOORSTELLINGS-
       FICHE
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HALLO
HUISHOUDHULP

   OPDRACHT-
       FICHE

KLASSIKAAL
Voorbereiding

3. Vragen interview 

• Gebruik hiervoor de INTERVIEWFICHE (pag. 4), voor zowel de mondelinge voorstelling  
 als de opname van de video in kleine groepjes. 

! BELANGRIJK 

Hou rekening met de wet op 
de privacy i.v.m. het publiek 
maken en/of de verspreiding 
van video’s.

4. Voorbereiding opdracht 

• Deelnemers verdelen in groepjes 
 (2 mogelijkheden):
  - Zelf laten kiezen
  - Ludieke groepsverdeling

• Voorbereiden van interview in groepjes
  - Wie wordt geïnterviewd?
  - Wie stelt de vragen? 
 Iedereen komt aan de beurt

• Indien er gekozen wordt voor video opnemen:
	 	 -	Wie	filmt?
  - Opstellen van camera en opnamehoekje

2. Video opnemen 

• Laat je inspireren via YouTube

  * Hoe een video opnemen?
  * Welk materiaal, muziek en 
	 	 	 filters	gebruik	ik? 
  * Wat is de ideale afstand?

1. Materiaal 

• Lokaal (indien mogelijk meerdere)
• PC + kabel voor PC
• Beamer
• Camera/GSM + benodigdheden
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   INTERVIEW-
       FICHE

1. Materiaal 

• Lokaal (indien mogelijk meerdere)
• Camera/GSM + benodigdheden
•	Interviewfiche

3. Vragen interview 

• Wat is er tof aan de job van huishoudhulp?
• Welke taken doet een huishoudhulp?
• Hoe ziet de ideale huishoudhulp eruit?
• Waarom is huishoudhulp de dankbaarste job?

2. Actie! 

• Kleine opwarmer
• Oefenen van de mondelinge voorstelling

  OF

• Opnemen van korte interviews met en door deelnemers (2 mogelijkheden) 

 - Indien voldoende ruimte
  > Deelnemers doen interviews in aparte groepjes

 - Indien beperkte ruimte
  > 1ste groepje start interview, nadien wisselen

KLASSIKAAL
Video opnemen in kleine groepjes

HALLO
HUISHOUDHULP
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VOORSTELLINGS-
       FICHE

ZELFSTANDIG

1. Ontdek! 

•	Bekijk	het	YouTube-filmpje	op 
 www.vorm-dc.be/tools/ik-vivi-ben-trots-op-mijn-job-als-huishoudhulp

• Ontdek de 4 interview-vragen op de INTERVIEWFICHE (pag. 7)

2. Zelfstandige methodiek 

• Voorbereiding voor mondelinge voorstelling

 OF

• Voorbereiding van opname video

OPTIE 

De voorbereiding kan afhankelijk van de situatie zowel live als online (digitaal).
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HALLO
HUISHOUDHULP

   OPDRACHT-
       FICHE

ZELFSTANDIG
Voorbereiding

3. Vragen interview 

• Gebruik hiervoor de INTERVIEWFICHE (pag. 7), voor zowel de mondelinge voorstelling  
 als de opname van de video. 

! BELANGRIJK 

Hou rekening met de wet op 
de privacy i.v.m. het publiek 
maken en/of de verspreiding 
van video’s.

4. Voorbereiding opdracht 

• Voorbereidingstijd: max. 2 weken

• Voorbereiden van interview thuis
  - Is de opdracht duidelijk?
  - Kan iedereen de opdracht 
     thuis uitvoeren?
  - Kiest men voor mondelinge
     voorstelling of voor video opnemen?
  

2. Video opnemen 

• Laat je inspireren via YouTube

  * Hoe een video opnemen?
  * Welk materiaal, muziek en 
	 	 	 filters	gebruik	ik? 
  * Wat is de ideale afstand?

1. Materiaal 

• Aangename, rustige ruimte
• Camera/GSM + benodigdheden
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   INTERVIEW-
       FICHE

1. Materiaal 

• Aangename, rustige ruimte
• Camera/GSM + benodigdheden
•	Interviewfiche

3. Vragen interview 

• Wat is er tof aan de job van huishoudhulp?
• Welke taken doet een huishoudhulp?
• Hoe ziet de ideale huishoudhulp eruit?
• Waarom is huishoudhulp de dankbaarste job?

2. Actie! 

• Oefenen van de mondelinge voorstelling

  OF

• Opnemen van de eigen creatieve video

ZELFSTANDIG
Persoonlijke video opnemen

HALLO
HUISHOUDHULP
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   FEEL GOOD
 AFSLUITFICHE

Alle deelnemers brengen hun eigen mondelinge voorstelling of 
tonen hun eigen opgenomen video.

1. Materiaal 

• Lokaal
• PC + kabel voor PC
• Beamer

2. Nabespreking 

• Feedback van deelnemers aan de hand van de volgende vragen:

 - Hoe verliep de voorbereiding en het eventuele samenwerken?

 - Hadden jullie voldoende info?
  * Hebben jullie nog extra info opgezocht?

	 -	Hoe	ging	het	filmen?
	 	 *	Voor	diegene	die	werd	gefilmd?
	 	 *	Voor	diegene	die	filmde?

 - Wat vinden jullie van het resultaat?

 - Welke zaken zouden jullie de volgende keer anders doen of zeggen?

 - Waarom is huishoudhulp de dankbaarste job?

OPTIE 

De voorstelling kan afhankelijk van de situatie zowel live als online (digitaal).

Showtime !
Voorstellingen & video’s


