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Wat zijn je favoriete series en hobby’s? Wat vind je zinvol om te doen? Beschrijf dat via onderstaande 

indeling. Per onderwerp vind je een voorbeeld. Kies zelf per onderwerp drie items en beschrijf wat jij 

leuk/boeiend of zinvol vindt. Tip: Vul series/artikelen in zoals het nu bij jou opkomt. Maakt niet uit als 

het niet volledig/juist is; officiële beschrijvingen zijn voor dit doel oninteressant. Tijdens ons interview 

praten we er verder over.  

Tv-programma/serie/website

Tijdschriften/kranten/blogs/artikelen

Waar besteed jij je tijd aan?

Titel: 

Het gaat over: 

Titel: 

Het gaat over:

Titel: 

Het gaat over:

Vb. Titel: Expeditie Robinson. Het gaat over: een groep mensen die 
probeert te overleven op een eiland. 

Omdat: 

Omdat: 

Omdat:

Vb. Omdat: ik het interessant vind hoe mensen met elkaar om gaan 
als de spanning oploopt. Hoe bondjes gesmeed worden. Ook leuk om te 
zien hoe verschillend karakters in elkaar zitten.

Omschrijving:

Omschrijving:

Omschrijving:

Vb. Omschrijving: Volkskrant/Elsevier: ik lees graag de economische 
pagina’s

Omdat: 

Omdat: 

Omdat:

Vb. Omdat: economisch gedrag van mensen boeit mij; interessant 
hoe dat te beïnvloeden. In dagelijks leven mag ik ook graag een beetje 
handelen.  
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Naam       

Hobby’s/activiteiten

Wil je nog iets kwijt over waaraan je ook je tijd besteed, omdat je het zinvol of prettig vindt? 

Dit doe ik: 

Dit doe ik: 

Dit doe ik: 

Vb. Dit doe ik: hardlopen, om de dag een uur.  

Omdat: 

Omdat: 

Omdat:

Vb. Omdat: ik mijn kop helemaal leeg krijg dan en ik het ook belangrijk 
vind conditie te hebben. Ik hoop nog eens de halve marathon te lopen. 
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