TALENT VERKEND
EDUCATIEF KLASSPEL OVER TALENTEN EN BEROEPEN
VOOR DE DERDE GRAAD LAGER ONDERWIJS
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2. HET BEROEPENHUIS VZW
Talenten ontdekken voor een positieve keuze
Door de activiteiten van Het Beroepenhuis ontdekken jongeren hun talenten en interesses. Zij
verruimen bovendien hun kijk op beroepen en de arbeidsmarkt. Ze vergroten met andere woorden
hun zelfkennis en inzicht. Hierdoor helpt Het Beroepenhuis hen om bewuste en positieve keuzes te
maken in studies en werk. We dragen ons steentje bij net als leerkrachten, scholen, centra voor
leerlingenbegeleiding, ouders en het bedrijfsleven.

Welke activiteiten ontplooien we?
•

Bezoek aan onze interactieve tentoonstelling en actieve deelname aan onze ateliers.

•

Ontwikkelen van lesmaterialen, klastrajecten en vormingen voor leerkrachten.

•

Workshops op de werkvloer tijdens doedagen, bedrijven-, talenten- of beroepenrally’s.

•

Pop-up-concepten zoals een Beroepen- of Talentendorp.

•

Ondersteunen en mee-organiseren van Techniek- en Talentenfestivals.

Kernwerking
Onze interactieve tentoonstelling en ateliers zijn er voor alle leerlingen uit de 3de graad
basisonderwijs (ook buitengewoon), de 1ste graad secundair onderwijs (A-stroom, B-stroom,
buitengewoon) en voor OKAN. Tijdens de Gezinsdagen zijn ook ouders heel erg welkom. We voorzien
dan een aangepast bezoek voor ouders met tieners. En natuurlijk staan onze deuren open voor alle
leraren, schooldirecties en medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding en pedagogische
begeleidingsdiensten.

Projectwerking
Het Beroepenhuis komt ook naar buiten. Samen met verschillende sectoren en partners zetten we
evenementen op poten zoals Doedagen, Beroependorpen, Beroepenrally’s (over metaal en
technologie, transport en logistiek, zorg, ICT …), Techniekfestival Digitale Talentenweek … Zo geven we
leerlingen de kans om heel wat verschillende beroepen en talenten te ontdekken op de werkvloer en
in de praktijk.
Verder gaan we naar scholen met arbeidsmarkteducatie en hebben we een eigen STEM-academie:
Creaclub Technica.
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3. DOEL VAN HET SPEL
Om jongeren en leerkrachten op een gestructureerde en onderbouwde manier aan talentverkenning
te laten doen (in het kader van studie- en loopbaankeuze), ontwikkelde ons educatief team een
Talentenkaart met bijhorende methodiek. Deze is gebaseerd op verschillende talentenmethodieken,
21st century skills … en wordt gebruikt bij klasbezoeken of in de klas.
Met de educatieve spelbox Talent Verkend (© Het Beroepenhuis) komt onze Talentenmethodiek op
een speelse manier in de klas. Dit spel heeft een dubbel doel:
-

Leren praten over talenten.

-

Talenten koppelen aan beroepen en vrijetijdsbestedingen.

Alle nodige documenten kan je downloaden via onze website: www.beroepenhuis.be/talentverkend.
Voor de inleidende les mag je rekenen op 20-50 minuten, afhankelijk van de noden van je klas. Het
spel zelf duurt gemiddeld 50 minuten. De nabespreking duurt gemiddeld 15-30 minuten.

4. DEEL 1: VOORBEREIDENDE LES
Download de presentatie via www.beroepenhuis.be/talentverkend

Korte uitleg over het doel van het talentenspel.

Waarom is praten over talenten zo belangrijk?
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Om je talenten te ontdekken, kan je vooral heel
veel dingen uitproberen om te kijken wat je leuk
vindt en waar je goed in bent. Steek je hand op
als je de volgende dingen al eens uitprobeerde.

Wie heeft er al eens wetenschappelijke proefjes
gedaan?

Dan kan je waarschijnlijk heel nauwkeurig
werken maar ben je wellicht ook leergierig, wil je
weten hoe dingen in elkaar zitten en hoe alles
werkt.

Wie heeft er al eens iets gedaan met muziek?

Dan ben je misschien heel creatief in het
bedenken van nieuwe deuntjes, maar misschien
ben je ook gewoon handig in het bespelen van
een instrument.

-5-

Wie van jullie doet er een ploegsport of gaat naar
de jeugdbeweging?

Dan weten jullie dat samenwerken en sociaal zijn
heel belangrijk is. En wellicht ben je ook wel heel
actief en beweeg je graag.

Ook andere mensen kunnen jouw talenten
ontdekken. Dat zijn vooral mensen die jou goed
kennen.
Denk eens na: wie zou dit allemaal kunnen zijn?

Het kan gaan om jullie ouders, grootouders,
broers, zussen of andere familie, de leerkracht,
jouw coach en je vrienden.

Om een beroep uit te voeren heb je ook
verschillende talenten nodig.
Een kleine oefening: Welk talent is hét
belangrijkste bij welke beroep? Verbind ze met
elkaar.
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Dachten de meesten aan deze oplossing? Dat
klopt zeker, maar…

… het kan ook zo. Een modeontwerper kan naast
creatief, ook zorgzaam (met bv. de materialen)
en handig zijn (bv. voor het maken van de eerste
passtukken).
Een metselaar moet handig zijn voor het bouwen
van huizen maar moet ook voorzichtig kunnen
omgaan met het bouwmateriaal (zorgzaam) en
wie weet kan hij/zij wel creatief zijn in het
bouwen van een eigen huis.
Een verpleegkundige moet zeker zorgzaam
kunnen omgaan met mensen maar moet ook
handig zijn (bv. voor het geven van injecties) en
creatief (om bv. zieke kinderen gerust te stellen).
Zo zie je maar, verschillende talenten kan je in
heel veel beroepen gebruiken!
We zagen nu al enkele afbeeldingen en
voorbeelden van talenten maar wat is een talent
eigenlijk?
Welk antwoord is volgens jullie juist?
Een talent is iets wat je misschien nog niet altijd
kent maar waar je wel aanleg voor hebt. Het is
iets waar je veel energie van krijgt (de tijd vliegt
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voorbij zonder dat je het beseft) en waar je heel
goed in kan worden. Omdat het iets is wat je
goed kan, is het natuurlijk ook vaak zo dat je er
veel over weet (dus antwoord B is ook een beetje
juist).
Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste
woorden te vinden om over je eigen talenten te
vertellen. In het spel dat we straks zullen spelen
leren we om hierover te praten, aan de hand van
deze 23 talenten.
(Voor uitleg over elk talent apart: zie PowerPoint,
slide 21 – 43). Als leerkracht kan je zelf dia’s
verwijderen die volgens jou geen toelichting
nodig hebben.
Enkele spelregels voor we van start gaan.
De slides hierna vormen de nabespreking (komt
later in deze handleiding aan bod).
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5. DEEL 2: SPEL ‘TALENT VERKEND’
5.1. VOORBEREIDING
-

Er zijn 4 spelborden. Rond elk spelbord kunnen 4 duo’s spelen. Maak vooraf een bewuste en
evenwichtige groepsverdeling zodat elke leerling zich veilig voelt om te spreken over zijn/haar
talenten.

-

Schud de lampkaarten goed door elkaar en leg ze op een centrale plaats in de klas. Deze worden
gebruikt door alle duo’s.
-

Wil je meer stapeltjes lampkaarten in de klas leggen? We sturen je graag een pdf om te
printen. Vraag aan via e-mail: info@beroepenhuis.be.

-

Geef de zandlopers een centrale plaats in de klas. Deze worden gebruikt door alle duo’s.

-

Installeer een projectiescherm of gebruik het smartboard om de voorbereidende les te geven.

-

Overloop de Powerpoint op voorhand voor jezelf. Bekijk welke talenten volgens jou als
leerkracht toelichting nodig hebben en welke niet. In de Powerpoint lichten wij élk talent van de
23 toe. Als leerkracht heb je de vrijheid om de voor de hand liggende of de gekende talenten te
verwijderen/verbergen uit de les.

5.2. SPELREGELS
De spelregels zijn verwerkt in de voorbereidende les. We vatten ze hier kort samen:
-

Er wordt gespeeld met maximum 4 teams van 2 leerlingen per spelbord.

-

Elk duo kiest een pion en zet die op Start.

-

Elk duo gooit met de dobbelsteen: wie de hoogste ogen gooit, mag als eerste starten.

-

Daarna wordt er gespeeld met de wijzers van de klok mee.

-

De pion schuift op volgens het aantal gegooide ogen.

-

Je mag niet met twee of meer op hetzelfde vak staan. Kom je op een vakje waar al een pion
staat, gooi dan opnieuw.

-

Wie als eerste op Finish komt, wint het spel. Maar het spel is dan nog niet gedaan.

-

Het spel eindigt pas als alle pionnen op het ‘Finish’-vakje staan.
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Er zijn een aantal mogelijke scenario’s:
1. Je komt op een talentenvakje
Denk kort na over het afgebeelde talent en vertel of jullie het talent hebben en waarom
dat wel of niet zo is. Moedig de leerlingen aan om een zo concreet mogelijk voorbeeld
te vertellen aan de anderen.
Voorbeeld: Maaike en David vormen een duo. Maaike zegt: ’Ik ben heel handig, vroeger bouwde ik
vaak een boomhut op de speelpleinwerking.’ David zegt: ‘Ik ben eigenlijk niet zo handig, ik liet deze
morgen een doos ontbijtgranen op de grond vallen.’
Het duo ‘schenkt’ het talent aan een andere speler rond het spelbord en legt uit waarom die leerling
dat talent verdient. Voorbeeld: Maaike en David beslissen om het talent ‘handig’ te schenken aan
Nadia, omdat zij heel goed kan knutselen.
2. Je komt op een booster
‘Ga 3 vakken vooruit’ of ‘Ga 2 vakken achteruit’. Verplaats je pion en voer de opdracht
uit van het vakje waarop je belandt.

3. Je komt op een lampkaartje en trekt een …
• … meerkeuzevraag,
of
• … uitbeeldvraag.
Meerkeuzevraag
Kies een ander team en stel hen de vraag (met antwoordmogelijkheden).
-

Als ze juist antwoorden … mag hun pion één vakje vooruit.

-

Als ze fout antwoorden … moet hun pion één vakje achteruit.

Bij de oplossingen werden telkens de belangrijkste talenten uitgelicht. Deze oplossing is uiteraard
voor interpretatie en discussie vatbaar en afhankelijk van de context.
Een pion die al op Finish staat, blijft daar staan. Je moet verder niks doen, je wint of verliest gewoon
één plaats in het parcours. Het lampkaartje gaat onderaan de stapel.
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Uitbeeldvraag
Kies een ander duo om samen deze vraag te spelen en kies een beroep of talent om uit te beelden.
Je krijgt 30 seconden (de zandloper of een stopwatch in het oog houden!). Spreken is verboden!
Het andere duo:
-

raadt juist: beide pionnen mogen één vakje vooruit.

-

raadt fout: beide pionnen moeten één vakje achteruit.

Een pion die al op Finish staat, blijft daar staan. Je moet verder niks doen, je wint of verliest gewoon
één plaats in het parcours. Het lampkaartje gaat onderaan de stapel.
TIP: bij het uitbeelden van een talent: haal inspiratie uit de talentenkaart op het scherm of op het
spelbord.

5.3. BEGELEIDING TIJDENS HET SPEL
Projecteer de Talentenkaart (zie Powerpoint van de voorbereidende les) tijdens het hele spel. Zo
kunnen leerlingen hier steeds naar verwijzen en blijven ze zich bewust van de talenten (of
projecteer de spelregels, indien dit nodig zou zijn).
Je loopt rond door de klas en begeleidt de verschillende groepjes. Geef extra uitleg waar nodig en
stimuleer de leerlingen om concrete voorbeelden te geven bij het benoemen van talenten.
Bij extra vragen over beroepen, zijn er de beroepenfiches (verder in deze handleiding) als referentie
voor uitleg.

5.4. VOOR SNELLE SPELERS
Er zijn 4 spelborden. Dit geeft je de mogelijkheid om ook een grotere klasgroep in duo’s te laten
spelen. Hoogstwaarschijnlijk zullen de groepen niet tegelijkertijd klaar zijn. Daarom voorzien we
enkele differentiatiemogelijkheden:
1. De leerlingen beginnen alvast aan het eerste deel van de nabespreking, namelijk hun eigen
Talentenkaart invullen en de talenten aanduiden bij hun spelpartner.
2. De leerlingen vormen andere duo’s en herbeginnen het spel.
3. De leerlingen beelden om de beurt een talent of een beroep uit, de andere leerlingen rond
het spelbord mogen raden.
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6. DEEL 3: NABESPREKING

Vertel de leerlingen:
Tijdens het spel maakten jullie kennis met heel veel
verschillende talenten. Jullie gaven ook voorbeelden van
welke talenten jullie wel of niet hebben. Nu gaan we daar
Wil je talentenkaart printen? Download hier:

dieper op in.

www.beroepenhuis.be/talentverkend

Mijn talenten - stap 1: dit vind ik zelf
Maak een mooi overzicht van je eigen talenten. Vind je dat je een talent hebt? Kleur dan het
bovenste linkerbolletje bij dat talent op de Talentenkaart.

Opmerking over het talent ‘zelfkennis’: dat is moeilijk te testen, maar misschien leerden jullie
dankzij dit spel wel waar je goed of minder goed in bent. Zelfkennis is belangrijk om goed te
kunnen kiezen, bv. een leuke studierichting en leuke job.

Mijn talenten – stap 2: door iemand anders gezien
Klaar met stap 1? Wissel nu de Talentenkaart met je spelpartner. Kleur het bovenste rechterbolletje
bij elk talent dat hij/zij het heeft. Denk goed na! Bespreek dit nadien met elkaar en geef voorbeelden
van hoe je de talenten bij je klasgenoot herkent.

Mijn talenten – stap 3: thuis
Neem de Talentenkaart ook mee naar huis en laat je mama, papa, opa, oma, broer, zus … het
onderste rechterbolletje kleuren bij de talenten die je volgens hen hebt. Zij kennen jou immers ook
heel goed en weten vast ook welke talenten jij wel of niet hebt.

- 12 -

Mijn talenten – stap 4: in de klas
Alleen beroemde mensen hebben talent. Wat
vind jij?
Dat klopt niet. Bekende mensen hebben vaak
een talent dat in het oog springt en heel
zichtbaar is (bv. Nafi Thiam is heel goed in
atletiek). Misschien wil je zelf ook wel zo'n
opvallend talent. Maar bij de meeste mensen
springen hun talenten niet zo in het oog. Dat wil niet zeggen dat je geen talenten hebt. Niet elk talent
is zo opvallend dat het op televisie komt. Dat wil niet zeggen dat die minder opvallende talenten
onbelangrijk zijn. Iedereen heeft talenten en iedereen heeft ook andere talenten.
Wat geeft jou energie en voldoening?
Wat vind je leuk om te doen? Bij welke activiteit vliegt de tijd voorbij voor jou?
Welk talent van een andere leerling zou je willen hebben?
Waarom wil je graag het talent van iemand anders? Hoe weet je dat je zelf dit talent niet hebt? Vind
je het erg? Ben je er jaloers op? Welke van je eigen talenten kan je daartegenover stellen?
Talenten van andere mensen vallen ons dikwijls meer op dan onze eigen talenten. Wanneer je een
talent opmerkt dat je zelf ook graag zou hebben, stel jezelf dan eens de vraag of je al goed hebt
uitgeprobeerd of je het talent zelf ook hebt. En als je het niet hebt, kan je tevreden zijn met je eigen
talenten?
Welk talent zou in de toekomst heel belangrijk kunnen zijn?
•

In functie van toekomstberoepen: dronepiloot, 3D-printingexpert, werken met robots, urban
farmer … => digitaal inzicht, wiskundig, ruimtelijk inzicht, creatief …

•

Aandacht voor het milieu, duurzaamheid (streven om verstandig met energiebronnen en het
milieu om te gaan) => zorgzaam voor het milieu, creatief (creatieve, duurzame oplossingen
bedenken), ondernemend, kritisch …

Meisjes en jongens kunnen niet dezelfde talenten hebben. Wat vind jij?
Er zijn geen ‘meisjestalenten’ en ‘jongenstalenten’, net zoals er geen meisjesberoepen en
jongensberoepen zijn.
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Meisjes en jongens kunnen goed zijn in dezelfde dingen, kunnen dezelfde dingen graag doen dus
kunnen ze ook dezelfde talenten hebben.
Elk talent is even belangrijk. Wat denk jij?
In elk beroep heb je verschillende talenten nodig maar in verschillende beroepen vind je soms ook
dezelfde talenten terug. We zagen al dat zowel een metselaar, verpleegkundige als modeontwerper
handig moet zijn. Als er 1 talent ontbreekt, kunnen verschillende beroepen niet goed meer uitgevoerd
worden.
Alle beroepen hebben elkaar ook nodig in de maatschappij, als 1 beroep wegvalt dan krijgen andere
beroepen problemen. Kan je hier voorbeelden van geven?
En ook voor de toekomst zijn veel talenten belangrijk. Om de klimaatverandering tegen te gaan zijn
bv. zowel wiskundig inzicht, creativiteit als probleemoplossend denken zeer belangrijk.
Mijn talenten – stap 5: door de ogen van de leerkracht
Vul als leerkracht zelf ook eens de talentenkaart van je leerlingen in. Daarvoor kan je het onderste
linkerbolletje gebruiken. Als leerkracht kan je ook heel wat talenten van je leerlingen inschatten én zie
je meteen ook hoe ze zichzelf en elkaar inschatten.

7. EVALUATIE
Wij appreciëren elke vorm van feedback. Dankzij jouw hulp kunnen wij dit bordspel bij een herdruk
bijsturen en verbeteren, en zo nog meer afstemmen op de noden van de leerlingen en leerkrachten.
Stuur een mailtje naar info@beroepenhuis.be met jouw feedback (of met lovende woorden, dat is
ook altijd leuk om te lezen J).
Bedankt!
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8. BIJLAGES

8.1. BEROEPENFICHES
Het Beroepenhuis vzw vindt het heel belangrijk dat zowel meisjes als jongens zich vrij voelen om in
hun latere leven uit alle beroepen te kiezen waarin ze geïnteresseerd zijn of talent voor hebben. De
beroepsnamen werden daarom steeds gender-neutraal geformuleerd.
Zo gebruiken we ‘verpleegkundige’ en ‘barpersoneel’. Ideaal zou zijn om alles zowel in mannelijke als
in vrouwelijke vorm te vermelden dus verpleger/verpleegster en barvrouw/barman (zie het
onderzoek STEMsters). Maar voor sommige beroepen klinkt de vervrouwelijkte naam dan nogal
vreemd, waardoor je het tegenovergestelde effect bekomt, namelijk benadrukken dat het
uitzonderlijk is dat het door een vrouw wordt uitgeoefend, zoals bij: chauffeuse, mecanicienne …
Vandaar de keuze, tot nu toe, om dat niet te doen. We hopen dat leerkrachten in de klas mee de
boodschap uitdragen dat alle beroepen toegankelijk zijn voor zowel jongens als meisjes. Je kan dit
doen door bewust te zijn van je taalgebruik en het beeldmateriaal dat je kiest.

Het STEMsters-onderzoek raadpleeg je hier:
https://www.kdg.be/sites/default/files/stemsters_de_taal_voor_meer_vrouwen_in_wetenschap_en
_techniek.pdf
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Alfabetische beroepenlijst van de beroepen die aan bod komen bij de meerkeuzevragen
3D-printing expert
Je helpt bij het omzetten van ontwerpen naar 3D-objecten met behulp van 3D-printers. Er kan jou ook
gevraagd worden om zelf 3D-objecten te bedenken en te ontwerpen. Het materiaal dat je hiervoor kan
gebruiken is eindeloos. Er zijn bijvoorbeeld 3D-printers voor het maken van objecten met behulp van
voedsel, metalen, plastic en glas.

Talenten
ruimtelijk inzicht – planmatig – creatief – technisch inzicht

Begeleider in de kinderopvang
Je verzorgt en zorgt voor baby’s. Je zingt liedjes, doet spelletjes en knutselt met peuters en kleuters. De
kinderen voelen zich goed bij jou. Samen met je collega’s en coördinator werk je een uitstekende
kinderopvang uit.
Je bent te vertrouwen. Daarom laten de ouders hun kind met een gerust hart bij jou achter. En ze geven
jou de nodige info om goed voor hun kind te zorgen.

Talenten
veilig – zorgzaam – communicatief - creatief

Bouwplaatsmachinist
Je graaft bouwputten, legt rioleringen, bouwt wegen … Jij bestuurt de graafmachine, bulldozer,
pletwals, kiplader of torenkraan. En je kan die zware tuigen ook herstellen.
Je hebt een hele grote verantwoordelijkheid tegenover de mensen rondom je, want je werkt met grote,
gevaarlijke machines.
Je werkt voor een bouwbedrijf.

Talenten
zelfstandig – veilig – technisch inzicht – ruimtelijk inzicht

- 16 -

Café-uitbater
Je bent de eigenaar van een café, bar, taverne of tearoom. Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst
van de klanten en voor de verkoop. Jij bepaalt de manier waarop gewerkt wordt. Daarnaast zorg je voor
de bevoorrading en de stocks van drank en voedingswaren en breng je al het papierwerk in orde.

Talenten
sociaal – zelfstandig – flexibel - communicatief

Dakwerker
Zonder dak geen huis. Daarom is een goede dakwerker van zeer groot belang. Je bent heel handig en
bent goed in meetkunde. Je brengt het onderdak aan, plaatst isolatie en dakgoten, bedekt het dak met
pannen, leien, stro, riet of zink. Waar het lekt of binnenwaait, voer je herstellingen uit. Je weet wat
veilig werken is, want je zit vaak op grote hoogte. En je hebt natuurlijk geen hoogtevrees.
Je werkt voor een bouwbedrijf of bent zelfstandig dakwerker.

Talenten
veilig – technisch inzicht – handig - wiskundig

Dronepiloot
Je bestuurt een drone, een onbemand luchtvaartuig, vanaf de grond. Je kan de drone van een nabije
locatie besturen maar ook vanaf vele kilometers afstand. Drones kunnen worden ingezet voor militaire
doeleinden, maar kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Denk hierbij aan het
ontdekken van files op de wegen, bouwtoezicht, het maken van filmopnames, beveiligingswerk bij
evenementen of het vervoeren van goederen.

Talenten
ruimtelijk inzicht – handig – technisch inzicht – nauwkeurig

Drukker
Je bedient hoogtechnologische machines die zowat alles bedrukken: papier, karton, kunststof, textiel
en zelfs chocolade. Je bent nauwkeurig en hebt aanleg voor technologie. Je kijkt het drukwerk na om
te zien of het resultaat goed is. Je werkt in een drukkerij of op de drukafdeling van een bedrijf.

Talenten
nauwkeurig – kritisch – veilig - zelfstandig
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Fooddesigner
Een fooddesigner is een heel belangrijke persoon in een voedingsbedrijf. Je bedenkt nieuwe producten
of verbetert bestaande producten en houdt daarbij rekening met de wensen van de klant (zoet, gezond,
kostprijs, makkelijk mee te nemen, enz.). Je beslist over de smaak, de ingrediënten en ook de
verpakking. Het talent creativiteit heel belangrijk, maar ook dat je onderzoekt wat goed zal verkopen.

Talenten
creatief – kritisch – zelfstandig - leergierig

Industrieel tekenaar
Jij bent de ontbrekende schakel tussen het idee en de productie. Jouw plannen vertellen hoe apparaten
en machines in elkaar moeten zitten, welke materialen nodig zijn, wat de juiste maten zijn, enz. Je
tekent een schets van de productontwikkelaar technisch perfect uit.

Talenten
wiskundig - ruimtelijk inzicht – technisch inzicht – nauwkeurig

Kapitein
Je bent de kapitein van een schip. Je vervoert goederen over zeeën, rivieren en kanalen. Je vaart met
het schip, legt aan en vaart weer af. Je let erop dat het schip goed geladen is en maakt het klaar om te
worden gelost. Aan boord zorg je voor de veiligheid van je matrozen. Je vaart en tegelijkertijd verzet je
ook nog ander werk. Je houdt ervan op het water te zijn en je geniet van de vrijheid van het varen.

Talenten
zelfstandig – ruimtelijk inzicht – planmatig - leiderschap

Kok
Je maakt lekker eten klaar. Daarbij werk je met mooie producten: groenten, vlees, vis en specerijen. Je
bent creatief en bedenkt zelf gerechten en menu's. Je koopt de ingrediënten in, verdeelt de taken in de
keuken en zorgt dat alles mooi op het bord terechtkomt.
Er zijn overal wel mensen die houden van heerlijk eten. Niet alleen in restaurants, maar ook in bistro’s,
hotels, congrescentra … Wil je als kok aan de slag, dan heb je ruime keuze.

Talenten
sociaal – creatief – planmatig - kritisch

- 18 -

Landbouwer
Als landbouwer werk je in een landbouwbedrijf. Dit kan een bedrijf zijn waar gewassen worden
verbouwd of een bedrijf waar dieren gehouden worden. Het kan ook een combinatie zijn van beide.
Je bent verantwoordelijk voor de productie van graangewassen (tarwe, gerst, rogge, haver, spelt,
vezelhennep, ...) en voedergewassen (klaver, voederbieten, boekweit, ...).
Daarnaast verzorg je ook de dieren zoals het melkvee, het vleesvee, de varkens, kippen en/of
schapen, ...

Talenten
actief – zorgzaam voor het milieu – flexibel – handig

Magazijnmedewerker
Je werk is heel afwisselend: je plaatst goederen in de rekken, haalt bestellingen uit het magazijn,
verpakt goederen en laadt ze in een vrachtwagen. Je rijdt met verschillende interne transportmiddelen,
zoals een vorkheftruck.
Je werkt in een distributiecentrum, een transportbedrijf of een bedrijfsmagazijn. Door jouw
nauwkeurigheid krijgt iedereen zijn goederen op tijd in handen.

Talenten
nauwkeurig – actief – ruimtelijk inzicht - flexibel

Masseur
Met behulp van massages zorg je voor een vlot herstel van de spieren of voor totale ontspanning.

Talenten
planmatig – sociaal – veilig - ondernemend

Matroos
Werken op een schip? Dan is het beroep matroos iets voor jou! Als matroos maak je deel uit van de
bemanning van een binnenvaartschip. Je mag aan het roer, op het dek, in het laadruim en in de
machinekamer werken. Je onderhoudt het schip, de machines en de veiligheidsuitrusting. Je neemt
actief deel aan de activiteiten in de haven, zoals lossen en laden.

Talenten
actief – zelfstandig – flexibel - probleemoplossend
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Onderzoeker
Als onderzoeker probeer je jouw kennis over een onderwerp/thema te vergroten en te verdiepen. Als
je de resultaten hebt van het onderzoek, moet je hierover verslag uitbrengen. Bij het onderzoek moet
je je houden aan alle opgelegde richtlijnen.

Talenten
kritisch – nauwkeurig – planmatig – veilig

Planner
Je regelt het vervoer van goederen voor je klanten. Je kiest de meest geschikte chauffeur en
vrachtwagen. Je stippelt de meest efficiënte en zuinige route uit. Met navigatiesystemen volg je de
chauffeurs in real-time. En je stuurt bij in geval van extra drukte of onvoorziene omstandigheden. Dit
alles moet soms 'just in time' gebeuren. Vijf minuten vertraging kan een enorm verlies betekenen.
Stalen zenuwen komen dan ook goed van pas!

Talenten
communicatief – planmatig – probleemoplossend - ondernemend

Postbode
Je voert de laatste handelingen uit van de postbezorging. Je sorteert de post, maar brengt de
post/pakjes ook aan huis door deze in de brievenbus te steken of af te geven aan de mensen zelf.

Talenten
zelfstandig – flexibel – planmatig - sociaal

Productontwikkelaar
Je bedenkt nieuwe producten of vernieuwt bestaande producteren. Dat kan een fietsonderdeel zijn of
een smartphone, een lichtschakelaar of zelfs een stalen brug. Je bekijkt zowel het design van het
onderdeel als de manier waarop het werkt, waar het gebruikt wordt, de materialen, sterkte, kostprijs,
enz.

Talenten
probleemoplossend – leergierig – creatief – technisch inzicht
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Programmeur
Je hebt je gespecialiseerd in het programmeren van software. Een andere benaming
voor programmeur is ook softwareontwikkelaar, computerprogrammeur of applicatieontwikkelaar. Je
ontwerpt, test en onderhoudt computerprogramma’s voor klanten.

Talenten
wiskundig – digitaal inzicht – nauwkeurig - sociaal

Schoonheidsspecialist
Jij verzorgt mensen. Je reinigt, peelt, epileert en masseert de huid. Nagels neem je onder handen door
ze te verzorgen, verlengen en versieren. Als een echte make-up artiest breng je maquillage aan, ook
bij toneel- en filmacteurs. Je laat mensen stralen. Je leeft voor je vak: volgt bijscholing, leert nieuwe
technieken, kent de producten door en door, combineert kleuren en hebt inzicht in het menselijk
lichaam.

Talenten
sociaal – zelfstandig – veilig - communicatief

Teamleader
Een teamleader zorgt ervoor dat een team goed samenwerkt en dat materialen en machines goed
worden ingezet. Je kent de job niet alleen door en door, maar kan ook goed problemen oplossen en
het werk organiseren.

Talenten
leiderschap – planmatig – communicatief - zorgzaam

Technoloog in de medische beeldvorming
Kan je binnenkijken in een mens? Ja hoor, met een scan, echografie of röntgenfoto. Dat heet medische
beeldvorming of radiologie. Je bent assistent van de radioloog en werkt met spitstechnologie. Je
begeleidt de patiënt bij het onderzoek, je geeft uitleg over de resultaten. Je controleert de gemaakte
beelden en bezorgt ze aan de arts, radioloog of radiotherapeut. Je gaat aan de slag in een ziekenhuis of
in de privépraktijk van een radioloog.

Talenten
digitaal inzicht - nauwkeurig - veilig - ruimtelijk inzicht
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Verkoper
Je probeert de producten of diensten van de winkel of het bedrijf waarvoor je werkt te verkopen aan
andere mensen of bedrijven. Je kan ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de winkel, je
zorgt voor de eerste begroeting van de klanten en je hebt veel kennis over de producten die verkocht
worden.

Talenten
communicatief – probleemoplossend – zelfstandig - doorzettingsvermogen
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Alfabetische beroepenlijst van de beroepen die aan bod komen bij het uitbeelden
Astronaut
Je bent een wetenschapper die een ruimteschip bestuurt, de vlucht controleert en eventueel
apparatuur repareert en experimenten uitvoert.

DJ
Je zorgt ervoor dat muziek op een creatieve manier aan of in elkaar gedraaid wordt. Dit kan op de
radio of bij een muziekevenement door muziekstukken soepel in elkaar over te laten gaan (mixen).

Drukker
Je zet het werk van een vormgever om in écht drukwerk uit papier, karton, textiel, kunststof … en je
bedient vaak grote persen.

Game-ontwikkelaar
Je ontwikkelt en programmeert nieuwe games.

Journalist
Je onderzoekt, controleert feiten en schrijft nieuwsberichten voor kranten, tijdschriften, televisie …

Kapper
Met schaar, kleurspoeling, droger, kam en borstel werk je aan het imago en de look van je klanten.
Je hebt een uitdagend, creatief beroep waarin je veel contacten legt met andere mensen.
Onderschat dit beroep niet: je staat meestal recht, je start vroeg en stopt laat. Je werkt op zaterdag
en tijdens de feestperiodes.

Kelner
Jij zorgt dat de gasten zich thuis voelen, goed bediend worden en tevreden zijn. Dat begint met piekfijn
gedekte tafels en correct genoteerde reservaties. Je neemt de bestellingen op, geeft uitleg bij de
gerechten en serveert eten en drank. Nadien maak je de rekening op.

Kok
Zie uitleg in vorige lijst.

Laborant
Je onderzoekt cellen en microscopisch kleine deeltjes van planten, dieren, mensen en producten. Je
werkt mee aan vernieuwend wetenschappelijk onderzoek of verbetert bestaande processen. Je moet
héél nauwkeurig kunnen werken. Jouw onderzoek dient om medicijnen, cosmetica, voeding en tal
van andere producten te ontwikkelen.
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Lasser
Je last stukken metaal aan elkaar. Je draagt beschermingsmiddelen, zoals brandvertragende kledij,
veiligheidsschoenen, handschoenen en een laskap.

Metselaar
Je maakt bakstenen muren of constructies door de stenen vakkundig in een vast patroon te leggen.
Je gebruikt hiervoor een bindmiddel (zoals cement) om de stenen vast te maken.

Politieagent
Je probeert criminaliteit te voorkomen, vervolgt misdadigers en beschermt de bevolking tegen
gewelddadige en criminele activiteiten.

Tuinaannemer
Je zorgt voor de totale aanleg of de renovatie en het onderhoud van tuinen en groene ruimtes
(planten, gras maaien, terras aanleggen, …).

Verpleegkundige
Wonden verzorgen, infuus vernieuwen, bloeddruk meten, medicijnen geven, … zo zorg jij voor je
patiënten. Dat doe je samen met dokters en andere verzorgers in een ziekenhuis, woonzorgcentrum,
revalidatiecentrum of kinderopvang.

Vrachtwagenchauffeur
Je bent steeds op weg, je cabine is je tweede thuis. Jouw uitdaging: defensief rijden en manoeuvreren
met een lange en zware vrachtwagen. Door jou verloopt het transport veilig en goed. Elke rit is anders,
je let dus heel goed op en weet je plan te trekken als er iets gebeurt dat niet gepland was.

Weervoorspeller
Je doet onderzoek naar het weer en presenteert het weerbericht.
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8.2. PARTNERS
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