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Worden wat je wil
Droom jij van een bepaald beroep? Of heb je nog geen idee wat je later wilt worden? 
Misschien kan dit boek je een beetje op weg helpen. Stuntman, astronaut, YouTuber 
of danseres. Er zijn zoveel mooie beroepen om uit te kiezen.

In dit boek staan beroepen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. 
Maar ook beroepen waar je vast al lang over mijmert. Beroepen die niet 
zoveel mensen hebben, maar ook heel normale beroepen. Uitgeoefend door 
bekende en onbekende mensen. Hoe lijkt het jou om ijsbergbeklimmer te zijn?  
Of robotmaker? Reptielendeskundige?

Ik zocht mensen voor je op die zo’n apart, gek, cool of stoer beroep hebben. Je kunt 
lezen hoe het is om zo’n baan te hebben. Wat ze voor gekke dingen meemaken. Waar 
ze de hele dag mee bezig zijn. Wat er leuk en stiekem niet zo leuk is aan hun speciale 
beroep. En wat je ervoor moet doen of kunnen om later zelf ook zo’n baan te krijgen.

Verder kom je heel veel te weten over de inhoud van een beroep. Hoeveel moet je 
oefenen voordat je als F-16-piloot naar Irak of Syrië afreist? Hoe komt een gooche-
laar aan zijn trucs? Mag een LEGO-ontwerper de hele dag met legoblokjes spelen? 
In welke auto rijdt een geheim agent? En snoept een patissier van alle taartjes? 

Je kunt dit boek van voren naar achteren lezen, van achteren naar voren, of er 
gewoon lekker doorheen bladeren. Tekeningen kijken kan ook. Net waar je zin in 
hebt. Voorin vind je alle beroepen in dit boek op alfabetische volgorde.

Mijn neefje Luuk (10) en zijn beste vriendin Samantha (11) hebben alle beroepen 
uitgeprobeerd. Je ziet in de tekeningen hoe dat is gegaan. Ik heb nog geprotes-
teerd tegen de aanwezigheid van hond Hendrik, maar helaas waren Luuk en Sam 
heel koppig. 

Veel leesplezier!

Arwen Kleyngeld
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Tim Hogenbosch
Buitenmens • Niet ban  om vies te worden • Sociaal
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Een kampvuur maken. Door bladeren banjeren. Takken verzamelen en hutten bouwen. 
Beukennootjes zoeken. Stampen in plassen. Een speurtocht houden. Vlag veroveren. Slootje
springen. Een dropping. Kamperen. Stenen gooien in een beekje. Al deze leuke dingen doe je 
in het bos. Lekker dwalen tussen de reeën, zwijnen, eekhoorntjes en vossen.
Tim is boswachter. Hij let op het bos en zorgt ervoor dat de dieren veilig kunnen leven. Dat 
mensen van het bos kunnen genieten. En dat er geen rare dingen gebeuren. Fijne baan, 
 lekker de hele dag door de natuur struinen. Of niet? 
‘Ik ben helaas ook weleens binnen. Maar het is superleuk om zoveel vrijheid te hebben en 
zoveel buiten te kunnen zijn.’

 >>> Twitter <<< 
‘Toen ik jong was, had ik al de droom ooit boswachter te worden. Ik was als kind altijd buiten 
bezig. Spelen met andere kinderen, in bomen klimmen, hout snijden. Toen ik iets ouder was, 
kreeg ik een verrekijker en ging ik eropuit. Vogels kijken.
Hoewel ik zeker wist dat ik in de buitenlucht wilde werken, heb ik toch een tijdje op een   
kantoor gezeten. Dat was niks voor mij.
Er zijn drie verschillende soorten boswachters. Je hebt de boswachters beheer. Zij onder-
houden het bos. Zagen takken af als dat nodig is. Ruimen omgewaaide bomen op. Maken een 
slagboom als die ergens ontbreekt. Het zijn de handige mensen.
Dan zijn er boswachters ecologie. Die kennen elk blaadje, elk grassprietje en takje. Ze weten 
echt alles van het bos. 
En er zijn boswachters publiek, zoals ik. Mijn belangrijkste taak is het geven van informatie aan 
mensen die graag in het bos komen. Ik organiseer excursies. Neem schoolklassen en groepen 
van de naschoolse opvang mee het bos in. En ik twitter veel. Er is hier van alles te beleven, dat 
kan ik laten zien. 

 >>> Slootjespringen <<< 
Mijn werkweken zijn heel verschillend. Meestal begin ik achter de computer. Helaas ben ik 
niet altijd buiten. Ik moet mailtjes beantwoorden, excursies inplannen en soms zelfs…
vergaderen. Bah!
Maar daarna begint het leuke gedeelte. Ik ga het bos in. Ik kijk hoe het bos erbij ligt, of  er din-
gen mij opvallen. Soms zie ik bijvoorbeeld een bijzondere vogel. Vaak neem ik mensen mee. 
Andere keren moet ik ‘handhaven’. Dan controleer ik of mensen zich aan de regels houden. Als 
ze dat niet doen, mag ik een bekeuring uitdelen, maar dat doe ik liever niet. Ik vind het fijn als 
mensen zich welkom voelen.
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Buiten zijn past bij mij. Ik geef niks om een carrière of veel geld verdienen, dus dit is voor mij 
een logische baan. Het fijnst vind ik het om excursies met kinderen te doen. Ze vinden het vaak 
heel leuk en willen alles weten. Ik wil graag dat kinderen dingen zelf ontdekken. Op school 
moet je al stilzitten. In het bos mag je spoorzoeken, over slootjes springen – soms ook erin – 
en in bomen klimmen. Heb ik vroeger ook gedaan. In het bos mag je lekker vies worden. En ik 
doe zelf meestal mee.

‘In het bos  
mag je lekker vies worden.’

Ik had een keer een afspraak met de burgemeester in het mooie nieuwe stadhuis van Utrecht. 
Het was helemaal schoon en netjes. Allemaal mannen in een chique pak. Maar het was toe-
vallig ook modderdag en ik was ’s ochtends met een schoolklas in de sloot gesprongen. Ik 
had geen schone kleren mee, dus kwam ik vies bij de afspraak. Ze konden goed zien wat voor 
werk ik doe, haha.

 >>> Huis in het bos <<< 
Vroeger woonde de boswachter ook echt in het bos. Nu zijn de boswachtershuizen allemaal 
vakantiewoningen geworden, die mensen voor een weekje kunnen huren. Superjammer. Ik 
heb nog één collega die in een huis in het bos woont, vlak bij een natuurfort. Daar leven de 
reeën, vossen en dassen om het huis. Helaas heb ik een heel gewoon huis in een dorp.
Ik heb geen jachthond en een jachtgeweer bij me. Ik heb wel altijd een mobiele telefoon en 
een camera mee. Ik maak veel mooie natuurfoto’s en twitter de hele dag. Verder heb ik natuur-
lijk laarzen, een verrekijker en een zaklamp. Een zakmes heb ik ook, maar dat vergeet ik altijd.
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Een schep in de auto is handig. Ik kom regelmatig met mijn auto vast te zitten in de modder. 
Dan bel ik een collega of een boer uit de buurt om me eruit te trekken. Als ik geen bereik heb 
met mijn telefoon probeer ik er zelf uit te komen. Ik schep modder weg en leg takken onder 
de band.

 >>> Babbelen <<< 
Ik zit niet de hele dag in mijn eentje in het bos, maar doe juist veel samen. Bijvoorbeeld 
 activiteiten en excursies bedenken met collega’s. Ik ontmoet allerlei mensen tijdens die uit-
stapjes en klets met bezoekers in het bos. 
Als boswachter publiek moet je wel van een babbeltje houden. Verder hoor je natuurlijk het 
verschil te kunnen zien tussen een eik en een beuk. En je moet graag buiten zijn. Ook als het 
regent. Ik ben zelf het liefst in de herfst en winter buiten. De zomer is een beetje saai. Geef mij 
maar een pak sneeuw. 
Het minder leuke aan mijn werk vind ik dat ik ook binnen moet zitten. En af en toe gebeuren 
er vervelende dingen. Soms bijten honden reekalfjes dood. Dat maakt me heel verdrietig.’ 

 >>> Geheim <<< 
‘Als je in mei of juni in het bos loopt, kun je makkelijk een reekalfje vinden door sporen te 
volgen’, fluistert Tim. ‘Zoek naar een kleine hoefafdruk. Zoals die van een paard, maar dan in 
het mini. Als je het spoor volgt, kom je zeker bij de baby van een ree, die achter een struik ligt.’

Hoe word je boswachter?
Houd jij van de natuur en van buiten zijn? Wie weet is het beroep boswachter dan wel iets 
voor jou. Na de middelbare school kun je een opleiding bos- en natuurbeheer volgen op het 
mbo of het hbo. Staatsbosbeheer neemt elk jaar acht nieuwe mensen aan, die worden op-
geleid tot boswachter. Je kunt ook bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten of bij een van de 
Landschappen werken.
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Anna-Alicia Sklias

Leni  • Vuri  • Veerkrachti
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Maestro, muziek! Harde klanken volgen de zachte op. De dansers bewegen schijnbaar 
moeite loos op het ritme van de muziek. Soms rustig en langzaam, dan enthousiast en 
stormachtig. Over elke beweging is nagedacht. De dans laat gevoelens zien. Zonder woorden 
wordt een toneelstuk opgevoerd. 
Een danseres draait sierlijk rond en rond en rond. Haar mooie jurk cirkelt om haar benen. 
De mannelijk danser tilt haar op, helemaal boven zijn hoofd en laat haar langzaam zakken, 
via zijn rug. 
AnnaAlicia weet hoe dat is. Als jong meisje had ze maar één droom: danseres worden. 
Ze volgde een dansopleiding en werd beroemd door te dansen in verschillende televisie
programma’s, zoals So You Think You Can Dance.

 >>> Dansschool <<< 
‘Toen ik drie jaar oud was, ging ik op balletles. Net als zoveel meisjes. Mijn moeder vond het 
goed voor mijn houding. Ik vond het zelf gewoon leuk. Zo leuk, dat ik vaker en vaker naar de 
dansschool ging. Na school pakte ik snel mijn spullen en ging balletten. 
Toen ik acht jaar oud was deed ik auditie bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, een 
van de bekendste balletscholen in Nederland. Ik had ’s ochtends school en ’s middags dans-
les. Elke dag. Gelukkig woonden we in Den Haag. Ik kon ’s avonds gewoon naar huis. Andere 
meisjes moesten ver reizen of woonden in een gastgezin.

 >>> Chocolade <<< 
Het was best lastig om als puber op de dansacademie te zitten. Mijn leven bestond uit eten, 
school, dansen en slapen. Meer niet. Nooit gezellig op stap met vriendinnen. Alleen maar 
 trainen, net als topsporters. 
Het vervelendste vond ik het diëten. Ik was een beetje te zwaar, dus ik mocht nooit iets lekkers. 
Voor een danser is het belangrijk om dun te blijven. Iedereen bemoeide zich met mijn gewicht. 
Gek werd ik ervan. Stiekem snoepte ik chocolade uit de automaat die op school stond. Daar 
werd ik natuurlijk niet slanker van.

 >>> Première <<< 
De première van een voorstelling is altijd een magisch moment. Het is spannend om te kijken 
hoe het publiek reageert. Het mooie aan dans is dat je mensen mee kunt slepen in een fantasie-
wereld. Gelukkig zijn de mensen meestal enthousiast. Maar soms staat er een  negatieve beoor-
deling in de krant. Dat is natuurlijk niet zo leuk om te lezen.
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‘Ik schopte mijn schoen het publiek in  
tijdens het dansen. Gelukkig raakte niemand gewond.’

 >>> Schoen weg <<< 
Natuurlijk gaat er af en toe iets mis. Iedere danser heeft weleens een black-out tijdens een 
voorstelling. Dan weet je opeens niet meer wat je moet doen. Ik heb het ook een keer gehad. 
Gelukkig was dat tijdens een solo. Ik kon zelf een andere dans verzinnen. Als zoiets gebeurt 
terwijl je in een groep danst, is het vervelend. Dan doe je totaal andere passen dan de rest. 
De linten van je spitzen kunnen losraken en dan kun je lelijk vallen. Ooit schopte ik zo mijn 
schoen het publiek in tijdens het dansen. Gelukkig raakte niemand gewond. Maar ik moest 
wel op één schoen verder.
Het komt voor dat je valt als je mannelijke partner je optilt. Hij hoeft je maar net iets te hoog 
op te tillen of te snel te laten zakken. 
Ik ben ook weleens tegen een lamp aan gelopen toen ik het toneel afging. Ik keek naar het 
publiek, terwijl ik de coulissen in danste. Daar stond een grote lamp waar ik over struikelde. 

 >>> Televisie <<< 
Ik wilde nooit achtergronddanseres worden bij een grote popster zoals Beyoncé of Katy Perry. 
Danseres bij een tv-show hoefde ook niet voor mij. Maar toen er steeds minder geld was voor 
dansvoorstellingen in theaters, heb ik toch de overstap gemaakt naar televisie. Ik heb mee-
gedaan aan de The Ultimate Dance Battle en aan So You Think You Can Dance. Daarna mocht ik 
ook programma’s presenteren op MTV en heb ik in de jury gezeten bij Junior Dance. Supertof.

 >>> Blij <<< 
Weet je wat zo leuk is aan mijn werk? Door zo actief bezig te zijn komt er een geluksstofje vrij 
in je hersenen. Ik word er heel blij van. Verdriet kun je verwerken door te dansen. Natuurlijk is 
het applaus na een optreden ook tof.
Dansen kun je overal doen. Je hebt alleen muziek nodig. Hoewel… Ik heb meestal wel wat 
meer bij me. Sowieso mijn spitzen en tijgerbalsem tegen de spierpijn. Natuurlijk een balletpak, 
maillot, elastiekjes, haarspeldjes en haarlak. Naald en draad heb ik mee om losse bandjes vast 
te zetten. Verder een handdoek, een flesje water, een elastiek om rekoefeningen mee te doen 
en een tennisbal om mijn kuiten te masseren. Een hele voorraad spullen dus.
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 >>> Te oud <<< 
Er zijn ook dingen minder leuk. Dat je veel kritiek krijgt bijvoorbeeld. Het is niet fijn als een 
ander wordt gekozen voor een dans die jij graag zou willen doen. Het allerergste is dat je niet je 
hele leven kunt werken als danseres. Op een gegeven moment ben je te oud. Dan is je lichaam 
niet meer geschikt, want het is natuurlijk best zwaar voor je lijf, zoveel trainen. Ik wil heel graag 
gaan werken als stewardess bij de KLM. Dat lijkt me heerlijk. Veel reizen en mensen helpen. 
Maar dans zit in mijn hart en dat blijft altijd.’

 >>> Geheim  <<< 
Anna-Alicia heeft niet één, maar wel twee geheimen om te delen. ‘Wist je dat veel dansers niet 
eten voor een voorstelling? Dat voelt te zwaar in je buik. Na de voorstelling, in de bus terug naar 
huis, proppen we ons vol met frisdrank, chips, koek, chocolade en andere ongezonde dingen. 
Het is altijd feest onderweg. Het liefst stoppen we nog even bij de McDonald’s.
Het tweede geheim is dat we bij de laatste voorstelling altijd iets geks doen. We maken de 
dans bijvoorbeeld net even anders. Vaak proberen de jongens de meisjes te verrassen en 
andersom. De choreografen zijn er niet blij mee, dus we proberen het zo te doen dat het 
publiek het niet merkt.’

Hoe word je danser(es)?
Als je danseres wilt worden, moet je om te beginnen lid worden van een dansschool. Op 
 sommige lagere en middelbare scholen kun je een dansopleiding volgen. Daarna kun je naar een 
dansopleiding op mbo- of hbo-niveau.

Je hoeft niet per se een opleiding te volgen om danseres te worden. Dat is alleen nodig voor 
klassiek ballet en andere technische stijlen. Om professioneel danseres te worden, heb je voor-
al doorzettingsvermogen nodig. Je krijgt vaak kritiek en er zijn veel dansers voor weinig plek-
ken. Je moet natuurlijk lenig zijn. Het is ook handig om muzikaal te zijn, want muziek en dans 
gaan altijd samen. 
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DJ

Jay Hardway
Muzikaal • Pit • Avondmens

Put your hands up in the air… De muziek knalt uit de speakers. De gigantische mensen
massa doet de armen in de lucht. Iedereen springt op het ritme van de muziek. Achter de 
draaitafel staat de dj. Een grote koptelefoon op zijn hoofd. Met zijn plaatjes zorgt hij voor 
een te gekke sfeer.
Nederlandse dj’s horen bij de beste van de wereld. Ze maken hun nummers op computers. 
Draai jij weleens muziek op een feestje? Dat is een goed begin! Wie weet reis jij dan straks, 
net als Jobke Heiblom, bekend als dj Jay Hardway, de wereld over, van festival naar feest.

 >>> Wereldreiziger <<< 
‘Er komen vaak duizenden mensen dansen op mijn muziek. Ik draai platen in clubs en op fes-
tivals overal ter wereld. Omdat mijn optredens live zijn, bedenk ik ter plekke welke  nummers 
ik draai. Meestal voel ik goed aan wat het publiek graag wil horen. Ik maak al vanaf mijn 
 veertiende zelf muziek die ik laat horen tijdens mijn optredens. 
Componeren doe ik op mijn computer. Soms sluit ik er een keyboard op aan, om te spe-
len. Maar meestal maak ik alles met een computerprogramma. Als ik naar een optreden ga, 
hoef ik alleen een koptelefoon en een USB-stick met muziek mee te nemen. In clubs is alle 
apparatuur aanwezig.
In de zomer mag ik op festivals staan. Soms ben ik maanden achter elkaar weg. De laatste 
twee jaar reisde ik naar China, Italië, Zwitserland, Amerika en heel veel andere landen voor 
mijn werk. In de winter ben vaker thuis. Dan draai ik alleen in het weekend in clubs in het 
buitenland. Omdat ik zoveel reis, pak ik mijn spullen niet eens uit. Ik leef thuis dus eigenlijk 
uit een koffer.

 >>> Inspiratie <<< 
Ik krijg niet zomaar opeens een goed idee tijdens een wandelingetje. Ik moet achter mijn 
 laptop gaan zitten en begin dan met het maken van een nummer. Ik klooi een beetje aan en 
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opeens verzin ik iets. Het helpt ook om naar muziek van anderen te luisteren. Het is handig dat 
ik in clubs werk, ik weet precies waar mensen enthousiast op reageren. Als ik muziek aan het 
maken ben, vergeet ik de tijd. Ik ga er helemaal in op en kan uren bezig zijn.
Een nieuw nummer maken gaat soms supersnel en soms duurt het juist heel lang. Ik kan wel 
vijftig uur over één nummer doen. 
Al ik iets heb gemaakt wat ik mooi vind, stuur ik het naar de mensen die mijn muziek uit-
brengen. Mijn label. Zij willen bijna altijd dat ik nog iets aanpas. Zo gaat het liedje een paar 
keer heen en weer, totdat we het allemaal mooi vinden. 

 >>> Samen <<< 
Meestal werk ik alleen, maar in Nederland zijn er veel goede dj’s en af en toe samenwerken is 
tof. Met elkaar maak je de mooiste platen. Andere keren lukt het niet, maar dan hebben we in 
elk geval een leuke middag gehad. 
Een keer heb ik met Martin Garrix een plaat opgenomen. Ik ben al heel lang vrienden met 
hem. Martin is superbekend en het was heel tof om samen voor een enorm publiek te draaien. 
Nederlandse dj’s helpen elkaar graag. In Amerika is dat heel anders. Daar zien ze andere dj’s 
als concurrenten. 

‘In Nederland ben ik gewoon Jobke,  
maar in het buitenland  

ben ik soms een grote ster.’

 >>> Droomleven <<< 
Mijn werk voelt niet als werk. Ik mag elk weekend op feesten staan, en ik word er nog voor 
betaald ook! Ik kom overal, ontmoet veel mensen en krijg altijd lekker eten. Het is een 
droomleven.
Toen ik in Italië was, stond er op het vliegveld een enorme groep fans op me te wachten. Ze 
wilden allemaal met me op de foto. In Nederland ben ik gewoon Jobke, maar in het buitenland 
ben ik soms een grote ster.
Het minst leuk aan mijn werk vind ik het wachten in de rij voor het vliegtuig. Soms met   
allemaal chagrijnige mensen! En ik slaap te weinig, zeker in de zomer.
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Op dit moment verdien ik veel geld met mijn werk. Maar veel dj’s blijven niet voor altijd bekend. 
Het geld dat ik nu krijg, moet ik dus ook sparen voor als ik te oud ben om mijn werk te doen. 
Maar als het aan mij ligt, blijf ik dit doen tot ik oud en grijs ben.’

 >>> Geheim <<< 
‘Er gaat natuurlijk best vaak iets mis tijdens het draaien’, bekent Jobke. ‘Meestal zijn het kleine 
foutjes die niemand merkt. Toen ik een keer per ongeluk op de stopknop van mijn apparatuur 
drukte, was het opeens helemaal stil in de zaal. Ik riep toen maar snel iets in de microfoon. 
Volgens anderen leek het net alsof het erbij hoorde.’

Hoe word je dj?
Het begint allemaal met muziek. Dj’s luisteren graag naar muziek en kennen veel tracks. 
 Misschien speel je zelf wel een instrument? Door naar veel nummers te luisteren, word je een 
echte muziekkenner.

Verder heb je apparatuur nodig. In elk geval een laptop met dj-software. Vervolgens kies je 
platen die je op een avond wilt draaien. Die nummers moet je goed kunnen mixen. Op de avond 
zelf kijk je hoe het publiek op je keuze reageert en soms pas je wat aan. 
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