Voorbereiding op een bezoek aan
- voor leerkrachten buitengewoon onderwijs Duur les: 50 min
Ontwikkelingsdoelen/
Activiteit

Tijd

Doel: De leerlingen …

(Leergebiedoverschrijdende)
Eindtermen

1. Leesoefening
7 min

- worden ingelicht over hun
bezoek aan Het
Beroepenhuis.

7 min

- maken kennis met de
redenen waarom mensen
werken.

13
min

- ontdekken dat sectoren en
dus beroepen in onze
samenleving nauw
samenwerken om producten
en diensten te leveren.

8 min

- maken kennis met
verschillende sectoren en
beroepen.

‘Het Beroepenhuis’

2. Luisteroefening
‘Waarom werkt Kristof?’

3. Invuloefening
‘Een dag aan zee’

4. Verbindoefening
‘Beroepen en sectoren’

5. Talententabel

7 min

- denken na over hun eigen
talenten.

8 min

- De leerlingen maken kennis
met rollenpatronen.

6. Doordenker
‘Hoe verklaar je dit raadsel?’

Type 1:
- OD Nederlands: 1, 2, 4,
5, 6, 10, 14, 25, 28, 29,
30, 52, 53, 54, 56, 72
- OD Wereldoriëntatie:
74, 75, 76, 80
- OD Leren leren: 1, 2, 3,
4, 7, 8
- OD Sociaal-emotionele
ontwikkeling: 1, 4
Type 7:
- ET Wereldoriëntatie:
4.1.
- OD Communicatie en
taal: 21, 28, 30, 43, 125,
179, 203
- ODeSociaal-emotionele
ontwikkeling: 1, 5
Type 8:
- ET Nederlands: 3.3, 3.4,
5.3
- OD Nederlands: 5
- LOET Sociale vaardigheden: 1.1
- ET Wereldoriëntatie:
4.1
- OD Sociaal-emotionele
ontwikkeling: 1, 5
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1) Leesoefening ‘Het Beroepenhuis’
De leerlingen lezen onderstaande folder over Het Beroepenhuis. Ze lezen aandachtig en
beantwoorden de 4 vragen. Zo komen de leerlingen meer te weten over het bezoek aan het
Beroepenhuis.

Vragen voor de leerlingen:
1. Op welke 2 plaatsen leer je beroepen kennen in Het Beroepenhuis?
- In de doe-tentoonstelling
- In de beroepenateliers
2. Schrap wat niet past:
In Het Beroepenhuis gaat het om beroepen die we … al kennen / nog niet kennen.
3. Geef 2 talenten.
Keuze uit: handig, sociaal en creatief
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4. Op welke 2 vragen probeer je een antwoord te vinden tijdens het bezoek?
- Welke beroepen vind ik leuk?
- Welke talenten heb ik?

2) Luisteroefening ‘Waarom werkt Kristof?’
Op de vraag ‘waarom oefenen we een beroep uit?’ wordt meestal geantwoord dat we een beroep
uitoefenen om geld te verdienen of omdat we het gewoon moeten doen. Dit is natuurlijk waar, maar
daarnaast zijn er nog andere factoren waarom mensen werken.
Met deze opdracht willen we de leerlingen laten zien dat er meerdere redenen zijn om te kiezen voor
een bepaald beroep (of een bepaalde studierichting). Hetgeen je kiest en hoe je in je job staat,
bepaalt namelijk mee de richting die je aan je leven geeft.
De leerlingen luisteren aandachtig naar het verhaal van Kristof. Via dit verhaal ontdekken de
leerlingen dat werken meer is dan alleen geld verdienen. Tijdens het luisteren zoeken de leerlingen
naar redenen waarom Kristof werkt als vrijwilliger en op zoek is naar een job in de chemiesector.

Kristof doet vanaf zijn 16 jaar op zaterdag vrijwilligerswerk in een rusthuis. Hij praat met
ouderen die weinig bezoek krijgen of helpt ’s middags bij ontspanningsactiviteiten zoals bingo.
Soms gaat hij wandelen met iemand die in een rolstoel zit. De bewoners vinden het leuk om
eens met een jongere te praten. En hij leert veel van hen.
Ondertussen is Kristof afgestudeerd als laborant, maar hij is nog werkloos. Hij gaat nu 2 keer in
de week helpen in de bejaardenhome. Hij heeft dan tenminste iets te doen en voelt zich
nuttig. Hij kijkt wel uit naar een job in de chemiesector. Proeven uitvoeren heeft hem altijd
geboeid. En als hij genoeg geld verdient, dan kan hij voor zichzelf zorgen. Hij denkt wel dat hij
zal blijven helpen in de bejaardenhome. Hij zou het contact met de bewoners te veel missen.”

Vragen voor de leerlingen:
1. Waarom werkt Kristof als vrijwilliger in een rusthuis? Noem 2 redenen.
Keuze uit: Hij leert veel van de bewoners. Hij heeft iets te doen. Hij voelt zich nuttig.
Hij houdt van het contact met de bewoners.
2. Waarom kijkt Kristof uit naar een job in de chemiesector? Noem 1 reden.
Chemie (proeven uitvoeren) heeft hem altijd geboeid.
Als hij genoeg geld verdient, dan kan hij voor zichzelf zorgen.
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3) Invuloefening ‘Een dag aan zee’
In onze samenleving moeten verschillende beroepen samenwerken om bepaalde producten en
diensten te leveren. Bij deze opdracht ontdekken de leerlingen dat elk beroep noodzakelijk is en deel
uitmaakt van een groter geheel.
De leerlingen krijgen een korte tekst over een dag aan zee waarin zij kennismaken met verschillende
beroepen. In deze tekst ontbreken de beroepen en is het de bedoeling dat de leerlingen, aan de hand
van een beroepenlijst, deze invullen op de juiste plaats.
Hieronder vind je de oplossing. Een beschrijving van de 11 beroepen vind je in bijlage 1 op het einde
van deze bundel. Indien nodig kan je enkele beroepen verduidelijken aan de leerlingen.
vrachtwagenchauffeur – kapitein – drukker – kwaliteitsverantwoordelijke – laborant – kelner –
industrieel tekenaar – opvoeder – onderhoudstechnicus – schilder – kapper
Jolien is samen met 50 jongeren op kamp in Zeebrugge. Als opvoeder organiseert zij uitstappen voor
jongeren tijdens de zomervakantie. Vandaag gaan ze samen een ijsje eten.
Het waait heel hard. Jolien heeft gelukkig geen last van de wind. Ze ging net voor het kamp
langs bij de kapper om haar haren kort te knippen. Als ze wandelen, zien ze een groot
schip varen in de haven. De jongeren zwaaien naar de kapitein die het schip bestuurt.
Jolien en de jongeren gaan zitten op een terras. De kelner komt de bestelling van de ijsjes
opnemen. Terwijl ze wachten op hun ijsje, zien ze de vrachtwagenchauffeur aankomen
met de koelwagen. Zij komt verschillende soorten ijs uit de ijsfabriek brengen.
In de ijsfabriek zorgt de kwaliteitsverantwoordelijke dat het ijs altijd lekker smaakt. Ook op
dit moment is hij druk bezig met proeven. De fabriek verkoopt binnenkort een nieuw soort
ijs, banaan-appel-ijs.
Om het nieuwe soort ijs te maken, moet er een nieuwe ijsmachine gekocht worden. De architect
tekende eerst een plan om de fabriek te vergroten. De metselaar bouwde de nieuwe muren. De
schilder geeft de muren een mooie kleur met verf.
De onderhoudstechnicus zet de nieuwe ijsmachine klaar. Hij stelt de machine in en lost
de problemen op.
Bij een nieuwe ijssoort hoort ook een nieuwe ijsdoos. De industrieel tekenaar maakt
een mooi ontwerp op haar computer. Het banaan-appel-ijs wordt verkocht in een
mooie doos!
Op de doos komt een nieuw etiket. Dat etiket wordt gemaakt in de drukkerij. De drukker koos het
juiste papier. Hij zorgt ook voor de goede inkt en bedient de drukpers.
Als het nieuwe ijs gemaakt is, voert een laborant testen uit in haar laboratorium. Zo
worden de ingrediënten gecontroleerd.
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4) Verbindoefening ‘Beroepen en sectoren’
Welke beroepen horen thuis in welke sectoren ?
Op de bladzijde hieronder staan er 11 beroepen. Verder staan er 11 beroepssectoren. Een
beroepssector is een groep van beroepen die samen horen (bv. bouwsector of zorgsector). De
leerlingen zoeken uit welke beroepen in welke sectoren thuishoren.
De leerlingen trekken lijnen tussen de beroepen en hun bijhorende sectoren. Het is ook mogelijk om
de verschillende tekstkaartjes uit te knippen. De leerlingen moeten dan actief op zoek naar de
beroepen en sectoren die naast elkaar kunnen gelegd worden. Een andere mogelijkheid is het
inkleuren van het beroep en hun bijhorende sector in hetzelfde kleur.
Leerkrachten zullen mogelijks enkele beroepen en/of sectoren moeten verduidelijken aan de
leerlingen. In bijlage 2 staat een beschrijving van de beroepen. In bijlage 3 staat een beschrijving van
de sectoren.
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5) Talententabel
Een studierichting of een beroep kies je best op basis van je eigen talenten en interesses. De leerlingen
krijgen elk een talententabel. Deze tabel bevat enkele talenten die passen bij beroepen die zij zullen
leren kennen in Het Beroepenhuis. De 10 talenten worden beschouwd als basistalenten voor techniek.
De leerkracht overloopt de 10 talenten met de leerlingen en verduidelijkt waar nodig. Extra uitleg
over de talenten kunnen teruggevonden worden in bijlage 4. De leerlingen bekijken de talenten in de
tabel. Zij duiden in de cirkel aan welke talenten zij bezitten.
Na het bezoek aan Het Beroepenhuis bekijken de leerlingen de tabel opnieuw (zie naverwerkingsles).
Zij duiden in de rechthoek aan welke talenten zij denken te bezitten na het uitvoeren van enkele
beroepen/opdrachten. Ook kunnen zij dan talenten aanvullen die ze ontdekt hebben, maar niet in de
tabel voorkomen, en een klasgenoot laten invullen welke talenten hun buur volgens hen bezit.
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Andere talenten die ik heb ontdekt in Het Beroepenhuis:

6) Doordenker ‘Hoe verklaar je dit raadsel?’
Meisjes en jongens kiezen nog steeds verschillende studierichtingen en beroepen. Meisjes en jongens
kiezen op basis van wat ze kennen en wat van hen verwacht wordt. Zo vinden we amper jongens
terug in studierichtingen zoals schoonheidsverzorging, kinderzorg en mode. Ook vinden we amper
meisjes
terug
in
richtingen
zoals
tuinbouw,
houtbewerking
en
bouw
(zie
https://www.rosadoc.be/pdf/kwesties/Gender_en_studierichtingen_1314_bis.pdf). Er bestaan dus
nog steeds typische ‘jongensrichtingen’ en typische ‘meisjesrichtingen’: studierichtingen waar jongens
of meisjes oververtegenwoordigd zijn. Bestaande rollenpatronen spelen dus een rol in hun studie- en
beroepskeuze. Een rollenpatroon is een bepaalde (traditionele) verwachting binnen de maatschappij
over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen. Het zal vooral belangrijk zijn om te
focussen op talenten en interesses bij het maken van studie- en beroepskeuzes.
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De leerkracht leest onderstaand raadsel voor. De leerlingen overleggen (bv. per 2) om het antwoord
te zoeken. De leerkracht kadert na afloop door te verwijzen naar bestaande rolpatronen. Deze
opdracht stimuleert de jongeren om hun studie en beroep te kiezen op basis van hun talenten en hun
interesses.
Klasgesprek
Aan de hand van een aantal vragen en stellingen wordt een gesprek over rolpatronen op gang
gebracht.
 Zijn er studierichtingen of beroepen waarvan je vindt dat ze meer voor mannen zijn? Welke?
 Zijn er studierichtingen of beroepen waarvan je vindt dat ze meer voor vrouwen zijn? Welke?
Meisjes en jongens kiezen vaak op basis van wat ze kennen en wat van hen verwacht wordt. Ze
volgen dus de rollenpatronen die leven. Maar eigenlijk kunnen mannen en vrouwen dezelfde studies
en beroepen toch even goed? Eigenlijk zijn alle beroepen voor zowel vrouwen als mannen. Een studie
of beroep kies je op basis van je eigen talenten. Meisjes kunnen dus evengoed een beroep kiezen dat
nu vaak door mannen wordt uitgeoefend. En jongens kunnen evengoed een beroep kiezen dat nu
vaak door vrouwen wordt uitgeoefend.

Een vader en zijn zoon zitten in de auto. Het regent hard. De auto raakt betrokken bij een
ongeval. De vader is op slag dood. De zoon wordt naar het ziekenhuis afgevoerd. Als hij op de
operatietafel ligt, schrikt de chirurg heel erg en roept uit: “Dit is mijn zoon!”

Vraag voor de leerlingen:
Hoe verklaar je dit raadsel? De chirurg is de moeder. Mensen denken nog steeds in rollenpatronen!
Een rolpatroon = de mensen in je omgeving verwachten dat een meisje (vrouw) of jongen (man) zich
op een bepaalde manier gedraagt.

Als je een studie – of beroepskeuze maakt, hou dan vooral rekening met je
eigen interesses en talenten en laat je niet leiden door wat jongens of
meisjes in jouw situatie zogezegd horen te doen.
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Naverwerking van een bezoek aan
- voor leerkrachten buitengewoon onderwijs Om goede kansen te hebben tijdens hun verdere studieloopbaan kiezen leerlingen best voor
opleidingen die aansluiten bij hun persoonlijke talenten en interesses. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen en hun ouders hun (studie)keuzes vooral maken op basis van enkele eenvoudige positieve
ervaringen met bepaalde beroepen of studierichtingen, die leiden tot een bepaalde voorkeur. De
ervaringen die kinderen in Het Beroepenhuis hadden kunnen dat ook, en des te meer als ze die op de
juiste manier kunnen verwerken. De leerkracht kan op dat vlak een verschil maken – bijvoorbeeld
met behulp van deze lesvoorbereiding. De rode draad van deze naverwerking is dan ook de talenten
van de leerlingen.

Duur les: 50 min
Ontwikkelingsdoelen/
Activiteit

Tijd

Doel: De leerlingen …

(Leergebiedoverschrijdende)
Eindtermen

1. Woordpuzzel
5 min

- herinneren zich het bezoek
aan Het Beroepenhuis.

25 min

- denken na over hun eigen
talenten zoals in de les
voorafgaand aan het bezoek.
Maar nu houden de leerlingen
rekening met de opgedane
ervaringen in Het Beroepenhuis.

20 min

- worden bewust van het feit
dat mensen op verschillende
manieren slim kunnen zijn. De
leerlingen ontdekken dat
iedereen wel minstens enkele
talenten heeft.

‘Het Beroepenhuis’
2. Talententabel

3. Klasgesprek
‘Slim zijn’

4. Extra lesmateriaal

Type 1
- OD Nederlands: 35, 36, 38, 41
- OD Sociaal-emotionele
ontwikkeling: 1, 4, 29, 37,
38, 40, 47, 51, 52, 53, 54,
60, 64
Type 7
- ODen Communicatie en
taal: 85, 98, 101
- ODen Sociaal-emotionele
ontwikkeling: 1, 5
Type 8
- ET Nederlands: 2.1, 2.5
- ET Sociale vaardigheden: 1.1,
1.2, 1.6, 1.7, 1.9, 2
- OD Sociaal-emotionele
ontwikkeling: 1, 5, 32, 39,
41, 48

! TIP: Laat de leerlingen een reactie plaatsen op de Facebookpagina van Het Beroepenhuis.
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1) Woordpuzzel ‘Het Beroepenhuis’
Met behulp van de woordpuzzel worden de leerlingen herinnerd aan hun bezoek aan Het
Beroepenhuis. De 6 verschillende vragen schetsen ongeveer het verloop van het bezoek.
Het kernwoord van de puzzel ‘talent’ kan achteraf extra worden benadrukt.
In Het Beroepenhuis konden de leerlingen kennismaken met verschillende opdrachten en beroepen.
Door deel te nemen aan de activiteiten ontdekten de leerlingen hun eigen talenten. Ze leerden waar
ze goed of minder goed in zijn. Ze ondervonden wat ze leuk of minder leuk vonden. Wanneer de
leerlingen bepaalde opdrachten of beroepen goed konden of leuk vonden, betekent dit dat de
leerlingen mogelijks een talent hebben voor dat (soort) beroep(en).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het Beroepenhuis ligt in de stad … .
We konden met echt materiaal van beroepen aan de slag in de ….
We deden een zoektocht met opdrachten in de ….
We leerden meer dan 40 … kennen.
Bij elk beroep konden we leuke opdrachten … .
Het Beroepenhuis helpt bij de keuze voor een … of beroep.
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2) Talententabel
Tijdens het bezoek leerden de leerlingen dat ze een studierichting of een beroep best kiezen in functie
van hun eigen talenten en interesses. Die talenten en interesses moeten ze dus zo goed mogelijk in
kaart brengen.
A) Eigen talenten
De leerlingen nemen er hun talententabel van de voorbereiding opnieuw bij. De leerkracht overloopt
de 10 talenten nog eens met de leerlingen en illustreert deze eventueel met praktische voorbeelden
uit Het Beroepenhuis. De leerlingen duiden opnieuw aan welke talenten zij bezitten. De 10 talenten in
de lijst worden beschouwd als basistalenten voor techniek. Daaronder is ook plaats voorzien om
eventueel nog meer talenten te benoemen die ze in Het Beroepenhuis mogelijks bij zichzelf ontdekt
hebben.
Na het invullen worden de resultaten klassikaal besproken aan de hand van enkele vragen van de
leerkracht.







Wie heeft precies dezelfde antwoorden als vóór het bezoek aan Het Beroepenhuis?
Wie heeft iets anders ingevuld? Wat is anders?
Heb je nu volgens jou meer of minder talenten?
Waarom ben je van mening veranderd?
Wie heeft andere talenten dan de eerste 10 ontdekt? Welke zijn dat dan?
Zijn er nog leerlingen die deze misschien ook hebben?

B) Talenten van een klasgenoot
De leerlingen krijgen de opdracht om na te denken over de talenten van een klasgenoot. De leerlingen
werken per 2 en geven hun werkbundel aan elkaar. In de driehoek kleurt de klasgenoot in over welke
talenten zijn partner beschikt.
Achteraf krijgen de leerlingen hun eigen werkbundel terug. De ingevulde vakjes wordt klassikaal
besproken met de leerlingen.







Bij wie komt de aanduiding van zichzelf (na bezoek) overeen met die van de klasgenoot?
Bij wie komt de aanduiding van zichzelf (na bezoek) niet overeen met die van de klasgenoot?
Waar zijn er verschillen?
Wie vindt dat de driehoekjes juist zijn ingevuld door zijn partner?
Wie gaat niet akkoord met de aangeduide talenten door de klasgenoot?
Waarom gaan jullie wel of niet akkoord?

Deze oefening is nuttig omdat de leerlingen vaak anders kijken naar zichzelf dan naar een ander. Zo
kan een klasgenoot soms een nieuw talent ontdekken bij een leerling. Het kan ook zijn dat de leerling
zichzelf net te hoog had ingeschat. Zo leren de leerlingen nog beter nadenken over hun eigen
talenten. Ze ondervinden ook dat anderen een ander oordeel kunnen vormen dan zijzelf. In de
klasdiscussie krijgen leerlingen de kans om hun eigen mening over zichzelf of over anderen op een
beleefde manier over te brengen.
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3) Klasgesprek ‘Slim zijn’
‘Slim zijn’ definiëren we vaak min of meer als ‘goed zijn in taalvakken of wiskunde’. Maar natuurlijk is
er heel wat meer; denk bijvoorbeeld aan motorische, muzikale of sociale intelligentie. Leerlingen
moeten begrijpen dat ze hun persoonlijke talenten heel breed mogen invullen. Dit hebben ze nodig
voor een studiekeuze die écht aansluit bij hun mogelijkheden.
Dankzij de uitleg en de gerichte vragen van de leerkracht maken leerlingen kennis met enkele van de
vele manieren om slim te zijn, die telkens op het bord worden geschreven (zie bordschema). Op het
bord wordt uiteindelijk een woordenspin gecreëerd met verschillende manieren van ‘slim zijn’ in. In de
onderstaande tabel staat een voorbeeld van hoe de dialoog tussen de leerkracht en de leerlingen zou
kunnen verlopen.
Bordschema

Vragen van de leerkracht
De leerkracht probeert via vragen te achterhalen wat de
leerlingen begrijpen onder het begrip ‘slim zijn’.

Reacties van de leerlingen

Wat betekent ‘slim zijn’ voor jullie? Als een leerling slim is, waar 
is hij/zij dan goed in, volgens jullie?




goed kunnen rekenen
goed kunnen onthouden
goed zijn in Frans
goed kunnen nadenken

De leerkracht geeft aan dat er verschillende manieren bestaan van ‘slim zijn’.
Iedereen is op een eigen manier ‘slim’. De meesten denken bij een slim persoon aan iemand die goed
is in rekenen of in taal. Dat kan kloppen, maar er bestaan natuurlijk nog andere vormen van ‘slim
zijn’.
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De leerkracht kan eerst vragen naar andere vormen van slim zijn. De antwoorden van de leerlingen
kunnen aangevuld worden in de woordenspin.
Om de leerlingen in de juiste richting te begeleiden, kunnen onderstaande omschrijvingen van
mensen die op een bepaalde manier ‘slim zijn’ gegeven worden. De leerlingen proberen telkens tot
een conclusie te komen over die vorm van ‘slim zijn’.
Welke vorm van ‘slim zijn’ past bij iemand die …
… het liefst alles samen doet met vrienden, graag spelletjes mensenslim
speelt in groep, graag praat met andere mensen, graag nieuwe
mensen leert kennen?
… graag sport of danst, lenig is, erg handig is, houdt van toneel beweegslim of lichaamslim
spelen, graag in actie is?
… graag rekensommen oplost, graag raadsels en cijferspelletjes rekenslim
oplost, graag weet hoe dingen werken en in elkaar zitten,
makkelijk telefoonnummers kan onthouden?
… graag dingen verzamelt uit de natuur, een eigen moestuin natuurslim
heeft, goed kan omgaan met dieren, graag buiten is in de
natuur?
… graag luistert naar muziek of graag zelf muziek maakt, muziekslim
makkelijk kan meeklappen op het ritme van de muziek, geen
dag zonder muziek kan, altijd de nieuwste liedjes kan
meezingen?
… het fijn vindt om te tekenen of te schilderen, graag foto’s beeldslim
neemt, snel zijn weg kent in een nieuwe stad, veel fantasie
heeft, graag dingen bouwt met (lego)blokken, het fijn vindt als
zijn/haar werkboeken er netjes uitzien?
… houdt van lezen, graag verhalen of gedichten schrijft, graag woordslim
woordspelletjes (zoals kruiswoordraadsels of scrabble) speelt,
graag weet wat elk woord betekent, graag voorleest?
… probeert te verzinnen wat dromen betekenen, graag nadenkt zelfslim
over dingen die gebeurd zijn, graag herinneringen ophaalt,
geniet om alleen te zijn, zijn/haar eigen karakter heel goed
kent?

De leerkracht geeft aan dat er heel wat vormen bestaan van slim zijn. Uiteindelijk zal ook elke
leerling beschikken over een combinatie van een aantal van deze vormen van ‘slim zijn’ of talenten.
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In onze woordenspin op het bord staan al heel wat manieren van ‘slim zijn’. Er zullen waarschijnlijk
nog andere vormen bestaan.
Om af te sluiten, is er erg goed nieuws voor jullie. Iedereen is namelijk op wel minstens een paar
manieren slim. Daar kunnen we zeker van zijn! Iedereen heeft dus wel minstens een paar talenten of
dingen die hij/zij goed kan.

4) Extra lesmateriaal
Als je in de klas het thema van beroepen en talenten verder wil uitwerken, kunnen volgende
lesideeën en -materialen nuttig zijn:
a. Van basis naar secundair
De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs kan je vlotter en doordachter doen
verlopen voor de leerlingen door materiaal te gebruiken van de website
www.vanbasisnaarsecundair.be. Lessen, filmpjes, een toolbox met methodieken en inspiratie,
enzovoort vind je op de nevenpagina voor leerkrachten: http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/
b. Beroepenfiches van Onderwijskiezer
Ga naar de website www.onderwijskiezer.be, klik bovenaan op ‘beroepen’. Daar vind je informatie
over meer dan 600 verschillende beroepen. Via de beroepenfiches wordt duidelijk uitgelegd wat een
job precies inhoudt, welke studierichting gevolgd kan worden, welke gerelateerde vacatures er nu
zijn, welk loon er kan verdiend worden, en welke beroepssector past bij het beroep. Bovendien
kunnen er ook links naar beroepenfilms gevonden worden.
Op deze website kan je ook de I-Like test junior laten maken door de leerlingen. Zeker een aanrader!
c. Beroepenfilmpjes van VDAB
Op de website www.vdab.be/beroepeninfo vind je een 100-tal beroepenfilmpjes. Beroepen uit
verschillende sectoren komen aan bod: voedingssector, informaticasector, onderwijs en non-profit
sector, enzovoort. Ook de beroepenfiches van deze beroepen zijn interessant om eens te bekijken.
d. Jobs en getuigenissen
In het kader van het project ‘Roadies’ (www.roadies.be), testten Hanne en Brecht 40 jobs uit. Via
tekst, beeld en video vertellen zij uitgebreid over hun ervaringen als slager, verpleegkundige,
laborant, lasser, enzovoort. De website geeft over elk beroep informatie over de mogelijke
studierichtingen, over het loon, over de nodige talenten en over de werkomstandigheden. Ook
reacties van andere jongeren en werknemers zijn interessant om door te nemen.
e. Ander educatief materiaal
Kijk op www.beroepenhuis.be onder de rubriek ‘lesmaterialen’. Alle lesmaterialen gaan over
beroepen, talenten, studiekeuze of beroepskeuze. De meeste lessen passen binnen
onderwijsloopbaanbegeleiding of binnen het vak techniek.
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Bijlage 1: invuloefening ‘Een dag aan zee’ - beroepen
Onderhoudstechnicus: Een onderhoudstechnicus onderhoudt de machines in bedrijven. Als er een
defect is, lost hij/zij dit zo snel mogelijk op. Hij/zij zorgt ervoor dat de machines zo weinig mogelijk stil
staan!
Drukker: Een drukker laat het drukwerk uit de drukpers rollen. Hij/zij doet dit door de drukpers juist
in te stellen en achteraf het drukwerk te controleren. Deze persoon zorgt er dus voor dat strips,
tijdschriften,… op de juiste manier gedrukt worden.
Industrieel tekenaar: Een industrieel tekenaar tekent voorwerpen in 3D met een
computerprogramma. Zo worden bijvoorbeeld machines, maar ook dozen of flessen, getekend voor
ze in het echt gemaakt worden.
Laborant: Een laborant voert verschillende tests uit in een laboratorium. Achteraf vergelijkt hij/zij de
resultaten en verwerkt deze in een onderzoeksrapport.
Vrachtwagenchauffeur: De belangrijkste taak van een vrachtwagenchauffeur is om de goederen van
de klant veilig en op tijd af te leveren. Als chauffeur sta je ook in voor het dagelijkse onderhoud van
je voertuig en soms werk je ook mee aan het laden en lossen.
Schilder: Een schilder schildert binnen- en buitenmuren met een borstel, een rol of een spuitpistool.
Hij/zij bekleedt ook vloeren en wanden met behang, tapijt, kurk, enzovoort. Een schilder zorgt ook
dat de oppervlakken klaar zijn om te bewerken.
Kapitein: Een kapitein bestuurt het schip. Hij/zij beslist via welke route er wordt gevaren, wat en hoe
er wordt geladen en wat er moet worden gedaan als er iets onverwachts gebeurt.
Opvoeder: Een opvoeder begeleidt jongeren bij hun dagelijkse activiteiten. Hij/zij organiseert ook
activiteiten die gericht zijn op ontspanning. Hij/zij biedt deelnemers een zinvolle dagbesteding aan
met muziek, beweging en spel.
Kelner: Een kelner serveert gerechten en dranken in restaurants, cafés, … Hij zij ontvangt de klanten,
noteert de bestellingen en maakt de rekeningen. Een kelner houdt de klanten aandachtig in het oog
om meteen te kunnen reageren op hun wensen.
Kwaliteitsverantwoordelijke: Een kwaliteitsverantwoordelijke test en controleert grondstoffen en
afgewerkte producten. Hij/zij gaat na of de voeding beantwoordt aan de opgelegde normen.
Kapper: De kapper verzorgt het haar van zijn of haar klanten door het te wassen, te knippen en te
kleuren.

17

Bijlage 2: verbindoefening ‘Beroepen en sectoren’ - beroepen
Drukker: Een drukker laat het drukwerk uit de drukpers rollen. Hij/zij doet dit door de drukpers juist
in te stellen en achteraf het drukwerk te controleren. Deze persoon zorgt er dus voor dat strips,
tijdschriften,… op de juiste manier gedrukt worden.
Productontwikkelaar: Een productontwikkelaar bedenkt nieuwe producten of vernieuwt bestaande
producten. Dat kan een onderdeel van een fiets zijn, een gsm, een lichtschakelaar of zelfs een
volledige machine Je bekijkt het ontwerp, bepaalt de materialen, houdt rekening met de kostprijs,…
Laborant: Een laborant voert verschillende tests uit in een laboratorium. Achteraf vergelijkt hij/zij de
resultaten en verwerkt deze in een onderzoeksrapport.
Magazijnmedewerker: Het werk van een magazijnmedewerker is heel afwisselend: hij/zij geeft
goederen een plaatsje in de rekken, haalt bestellingen uit het magazijn, verpakt goederen en laadt ze
in de vrachtwagen.
Matroos: Een matroos werkt op een schip. Hij/zij helpt de kapitein bij het varen en het aanmeren.
Ook helpt de matroos bij het laden en lossen. Hij/zij zorgt eveneens dat het schip netjes blijft.
Inpakker in de voeding: De inpakker in de voeding zorgt ervoor dat het voedsel op de juiste manier
wordt verpakt.
Barpersoneel: Een barman of barvrouw serveert allerlei drankjes volgens de regels van de kunst:
frisdranken, cocktails, koffie en andere warme dranken,… Daarnaast moet hij/zij ervoor zorgen dat
de bar netjes blijft en zorgen dat de klanten zich welkom voelen.
Zorgkundige: Een zorgkundige verzorgt wonden, kijkt of het met de patiënt beter of minder goed
gaat, voert huishoudelijke taken uit, zorgt voor de hygiënische verzorging van de zorgvrager, …
Metselaar: Een metselaar zet het plan van de architect om in werkelijkheid. Hij of zij is heel handig en
metselt muren in verschillend verband gaande van kelder, garages, bruggen, …
Lasser: Een lasser verbindt stukken metaal aan elkaar via warmte of druk. Er bestaan verschillende
lastechnieken. Hij/zij werkt veilig met handschoenen en een laskap.
Schoonheidsspecialist: Een schoonheidsspecialist verwent mensen van top tot teen om hen er beter
te laten uitzien. Het aanbrengen van make-up, masseren van het lichaam, verzorgen van voeten en
handen,… zijn taken die bij de job horen.
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Bijlage 3: verbindoefening ‘Beroepen en sectoren’ - sectoren
Printmedia: Je ziet elke dag dingen uit de grafische sector: strips, kranten, tijdschriften,
snoeppapiertjes, lesboeken, schriften,… Je hebt de mensen die bedenken hoe deze dingen er moeten
uitzien en daarnaast heb je de mensen die alles drukken en afwerken (snijden, vouwen, binden,…).
Metaal en technologie bedienden: Er worden in de metaalsector veel verschillende producten
gemaakt. De mensen in deze sector bedenken de producten, maken de plannen en tekenen de
plannen uit.
Chemie, kunststoffen en life sciences: Mensen uit deze sector zorgen voor de ontwikkeling van
producten waar we dagelijks mee in contact komen: geneesmiddelen, verven,
schoonheidsproducten, isolatiematerialen, chemische producten voor de fotografie, … Chemische
wetenschappers gaan in een laboratorium op zoek naar nieuwe stoffen die later in grote
hoeveelheden worden gemaakt.
Transport en logistiek: Deze sector zorgt ervoor dat goederen (benzine, auto’s, meubelen,
eetwaren…) op tijd, onbeschadigd en veilig naar de juiste plaats worden gevoerd.
Haven en binnenvaart: In de sector Haven en binnenvaart vervoeren binnenschepen goederen over
rivieren en kanalen. Die rivieren en kanalen liggen binnen de grenzen van ons land. Men vervoert
losse grondstoffen zoals zand of kolen, maar ook containers.
Voedingsindustrie: Alles wat je aan eetbare en drinkbare producten kan kopen in de winkel, is
gemaakt in de voedingsindustrie. Koekjesfabrieken, brouwerijen, frisdrankproducenten, bedrijven
die vlees verwerken, de zuivelsector,… ze horen er allemaal bij.
Horeca: Horeca is een afkorting die komt van Hotel, Restaurant en Café. In de Horeca gaat het om
bedrijven die te maken hebben met het ontvangen van gasten die iets willen eten of drinken of die
een kamer willen huren om te slapen.
Social profit: In de social profit of de zorgsector werk je vooral samen met mensen. Beroepen zoals
ergotherapeut, kinderbegeleider en verpleegkundige komen er aan bod. Ziekenhuizen, woon– en
zorgcentra, kinderdagverblijven, gehandicaptenzorg, bibliotheken, sportverenigingen,… behoren
allemaal tot de mogelijke werkplaatsen.
Bouw: De bouwsector is meer dan enkel stenen op elkaar stapelen en metselen. Men bouwt huizen,
ziekenhuizen, fabrieken, bruggen,… en men legt wegen aan.
Metaal en technologie: Er worden in de metaalsector veel verschillende producten gemaakt. Elke dag
kom je deze producten tegen. Denk maar aan auto’s, treinen, airco’s, vliegtuigen, liften,…
Kapper en schoonheidsspecialist: De kappers en schoonheidsspecialisten verwennen je van kop tot
teen, met de bedoeling om je er beter te laten uitzien en je een goed gevoel te geven.
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Bijlage 4: talententabel
Ik ben handig.
Je bent graag met je handen bezig. Je kan ook vlot met je handen werken. Je knutselt
bijvoorbeeld graag of je vindt het leuk om dingen uit elkaar te halen/in elkaar te
steken (bv. lego, blokken, …).
Ik ben zorgzaam.
Je draagt zorg voor het materiaal waarmee je werkt. Je draagt ook graag zorg voor
anderen of voor dieren. Je kan bijvoorbeeld goed je vrienden troosten als ze het
moeilijk hebben.
Ik kan veilig werken.
Je let goed op als je werkt met bijvoorbeeld messen en scharen. Je zorgt er ook voor
dat je anderen geen pijn doet terwijl je aan het werk bent.
Ik kan goed spreken en luisteren.
Je overlegt en praat graag met anderen. Je luistert ook graag naar elkaars ideeën of
problemen.
Ik werk altijd stap voor stap.
Je denkt eerst na vooraleer je aan de slag gaat. Je werkt graag in een vaste volgorde. Je
volgt graag een plan om iets af te werken.
Ik ben creatief.
Je verzint veel leuke ideeën en hebt fantasie. Je maakt graag leuke dingen met
materiaal. Je schildert, tekent of boetseert graag.
Ik kan kritisch nadenken.
Je stelt overal vragen bij. Je verzamelt graag informatie zodat je beslissingen kan
afwegen. Je zoekt naar voor- en nadelen voor je actie onderneemt.
Ik ben sociaal.
Je hebt plezier in het samen zijn met anderen. Je speelt graag spelletjes met anderen.
Je vindt het leuk om anderen blij te maken. Je helpt anderen graag.
Ik ben nauwkeurig.
Je werkt graag heel precies, tot in de details. Je houdt niet van fouten maken, want je
hebt graag dat alles klopt. Je voert taken altijd grondig uit.
Ik kan goed problemen oplossen.
Je kan snel ideeën bedenken om een probleem op te lossen. Je probeert graag
verschillende ideeën uit.
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