
 

 
 

Mogelijke richtingen  
(2e graad SO): 

 
- Onthaal en recreatie 

- Taal en communicatie 
- Toerisme 

 

Opdracht: TALENMEMORY 
 

Op tafel liggen kaartjes. 
Er horen telkens 2 kaartjes samen:  
2 woorden die hetzelfde betekenen,  
maar in een andere taal. 
 

Draai om de beurt 2 kaarten om. 
Niet dezelfde? Draai ze terug om. 

 
Een passend paar! Ken je de woorden? 
Spreek beide woorden uit. 
Je mag nog eens! 

 
Wie heeft op het einde de meeste combinaties? 
 
TIP: Een goede combinatie heeft dezelfde afbeelding. 
 
Leg achteraf alle kaartjes terug gemixt op tafel. 
 

 
 
 

 
 

Dit studiedomein  
is iets voor jou  

als je geboeid bent door 
verhalen over het 

verleden  
of je goed en graag 

bezig bent met talen  
of houdt van cultuur en 

literatuur. 
 
 

Talenten  
 

   
 



 

 
 
 

Mogelijke richtingen  
(2e graad SO): 

 
- Beweging en sport 

- Sport 
- Topsport 

 

 

Opdracht: TEST JE SPORTHART 
 

1. Meet eerst je hartslag: 
Leg je wijs- en middenvinger op je hals.  
Elke ‘boem-boem’ is 1 hartslag.  
Tel hoeveel keer je hart slaat op 1 minuut.  
 
2. Spring 20x Jumping Jacks  
(= open en toe springen en  
je armen op en neer). 
 
3. Meet opnieuw je hartslag.  

Wat merk je? Ben je moe?       
 
TIP: Je hartslag hangt af van de activiteit die je doet en 
van het feit of je hartspier getraind is. Een topsporter 
gaat bijvoorbeeld een lagere hartslag hebben per 
minuut omdat de hartspier groter is door veel te trainen 
– een normale hartslag ligt tussen 60 en 130 per 
minuut).  

 

 
 
 

 
 

Dit studiedomein  
is iets voor jou  

als je sportief bent en 
geboeid door sporten.  

Wil je graag zelf 
topsporter worden, 
anderen coachen of 

wetenschappelijk 
onderzoek doen naar 
beweging en sport?  

Het kan alle drie. 
 

Talenten  
 

   
 



 

 
 

Mogelijke richtingen  
(2e graad SO): 

 
- Bedrijf en organisatie 

- Bedrijfswetenschappen 
- Organisatie en logistiek 

- Toerisme 

 

 

Opdracht: ORGANISEER EEN EVENEMENT 
 

Trek 1 kaartje van de stapel ‘DOELGROEP’. 
Voor deze mensen zal je jouw evenement organiseren. 
 
Trek 1 kaartje van de stapel ‘EVENEMENT’. 
Dit evenement zal je verder uitwerken. 
 
Maak een organisatiewolk op een leeg blad. 
Denk na over de volgende vragen: 
 

                                                             Special guests of helpers? 
Hoeveel volk mag er komen?  
                                                                            Welke locatie? 
Naam evenement? 
                                                                          Hapjes, drankjes? 
Tickets en prijs?  
                                                                      Hoe reclame of   
Toegankelijk voor doelgroep?              uitnodigingen maken? 
 
Stoelen, tafels, micro, versiering, …?         Hoeveel budget? 
 

 
 
 

 
 

Dit studiegebied  
is iets voor jou  

als je interesse hebt  
in administratie  

(werken met 
documenten),  

dingen kopen en 
verkopen.  

Daarnaast organiseer je 
graag dingen  

en interesseert  
wiskunde en/of 

wetenschappen je. 
 
 

Talenten  
 

  
 

 



 

 
Mogelijke richtingen  

(2e graad SO): 
 

- Architecturale kunsten  
- Creatie en mode 

- Dans 
- Decor en etalage 

- Fotografie 
- Woordkunst-drama 

- … 

 

Opdracht: STOKJESTEKENING 
 

Op tafel vind je een hoop stokjes. 
Maak een originele tekening van een dier. 
 
Tip: gebruik geometrische vormen  
(driehoeken, vierkanten, veelhoeken, …). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dit studiegebied  
is iets voor jou  

als je fantasie hebt  
en van vormen,  

kleuren en beelden 
houdt.  

Je kan creatief 
nadenken  

en dingen ook echt 
uitwerken. 

 

Talenten  
 

   
 



 

 
 

Mogelijke richtingen  
(2e graad SO): 

 
- Biotechnologische 

wetenschappen 
- Paardenhouderij 
- Plant-, dier- en 

milieutechnieken 
- Plant, dier en milieu 

 

Opdracht: ONTGINNING 
 
1. Bekijk het filmpje ‘Ontginning’. 
    Je ziet 5 zaken uit de landbouw.  
 
2. Bekijk alle prenten op tafel. 
    Welke foto hoort bij welk product? 
    Leg alles in de juiste volgorde.  
 
3. Kies bij het eindproduct de meest duurzame  
    en vertel elkaar waarom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Dit studiedomein  
is iets voor jou  
als je wil leren  

hoe groenten, fruit  
en dieren  

gekweekt en verzorgd 
worden.  

Je bestudeert graag 
levende organismen  
en de relaties tussen 
mens, plant en dier. 

 
 

Talenten 
 

   
 



 

 
Mogelijke richtingen  

(2e graad SO): 
 

- Creatie en mode 
- Haar- en 

schoonheidsverzorging 
- Welzijn en lifestyle 

- Zorg en welzijn  

- … 

 

Opdracht: HANDMASSAGE 
 

Neem een ‘nootje’ massagecrème en wrijf open in je handen. 
 

1. Masseer de crème in op de volledige hand van je klant. 
  

                                                                                 
 
 
 
 
2. Masseer de handpalm in               3. Wrijf over 2 vingers 
cirkels met je duimen, vertrek          tegelijk. Eindig bij de 
van het midden.                                  nagels.  
  
 
 
 
 
 
 4. Masseer met je      5. Maak cirkels, met   6. Eindig met  
duimen de rug van      de vingers, vinger       lange, zachte 
hun hand.                     per vinger.                    bewegingen. 
 

 
 

 
 

Dit studiedomein  
is iets voor jou  

als je geboeid bent  
door ‘de mens’,  

jong en oud,  
en hoe die in de 

maatschappij staat.  
Je wil graag  
het gedrag  

van mensen  
begrijpen of 

onderzoeken.  
Je vindt welzijn 
belangrijk en wil  
zelf aan de slag  

met andere mensen. 
 

Talenten 
 

   
 



 

 
Mogelijke richtingen  

(2e graad SO): 
 

- Binnenvaart 
- Bouw 

- Elektrotechnieken 
- Houttechnieken 

- Mechanica 
- Printmedia 

- Textielproductie-
technieken 

- … 
 

Opdracht: ZWEMTEKENING 
 
1. Maak met de white-
boardstift een tekening op 
het bord. Ga minstens 2 
keer over elke lijn.  
 

2. Giet daarna rustig een 
laagje water in het bord, 
niet recht op je tekening. 
 

3. Drijft je tekening? Blaas 
richting je tekening of 
beweeg erdoor met je 
vinger. Lukt dat zonder 
breken?      
 

Ruim alles op: maak het bord proper voor de volgende! 
 

TIP: Wat gebeurt er?  
Whiteboardstift = kleurstof + losmiddel + alcohol.  
Wanneer je met de stift schrijft, verdampt de alcohol en blijft 
een laagje gekleurde inkt met daaronder een laagje losmiddel 
over – net zoals olie op water drijft! Daarom kan je deze inkt 
makkelijk van een schoolbord wrijven.  
 

 
 
 

 
 

Dit studiedomein 
is iets voor jou  

als je graag weet  
hoe machines, 
elektriciteit of 

computers werken  
of hoe vloeistoffen  

met elkaar reageren. 
Daarnaast wil je  

graag dingen 
onderzoeken  

en/of ontwerpen  
en interesseert 
wiskunde en/of 

wetenschappen je. 

Talenten 
 

   
 



 

 
 

Mogelijke richtingen  
(2e graad SO): 

 
- Bakkerij 

- Biotechnologische 
wetenschappen  

- Restaurant en keuken 
- Slagerij 

- Toerisme 
- … 

 

Opdracht: SMAAKJES PROEVEN 
 
Wetenschappelijk gezien zijn er 5 smaken:  
ZOET – ZUUR – ZOUT – BITTER – UMAMI 
 
TIP: Umami komt voor in bv. vis en vlees, eieren, soep, … 
 
Je ziet verschillende potjes. Neem een wattenstaafje. 
Dop 1 kant van je wattenstaafje in 1 potje met vloeistof.  
 
Kijk, ruik en proef. Welke smaak is dit volgens jullie? 
Overleg met elkaar. 
 
Doe dit voor elk potje (telkens met een ‘vers’ watje). 
Opgelet: Er zijn potjes met gemengde smaken! 
 
TIP: Gebruik telkens de beide kanten van je 
wattenstaafje, maar gebruik ze maar 1x. Neem daarna 
een nieuw staafje. 
 

 
 

 
 

Dit studiedomein  
is iets voor jou  

als je graag  
gerechten of drankjes 
wil maken of serveren 

en je wil werken  
in bv. een restaurant  

of hotel.  
Je kan ook  

toeristen leren  
onthalen en begeleiden, 

of je verdiepen  
in de wetenschap 

achter de 
voedingsmiddelen. 

 

Talenten 
 

   
 



BIJLAGE TAAL EN CULTUUR: TALENMEMORY  

 

карта мира (RUSSISCH) 
(karta mira) 

 
A world map (ENGELS) 

 

 
La pareja real (SPAANS) 

 

 
Ein Museum (DUITS) 

 
Bir müze (TURKS) 

 

 
The royal couple (ENGELS) 

 

 
Ein Film (DUITS) 

 

 
The movie (ENGELS) 

 
Le théâtre (FRANS) 

 
A poem (ENGELS) Een gedicht (NEDERLANDS)  

το θέατρο (GRIEKS) 
(to théatro) 

 
Les livres (FRANS) 

 

 
Die Bücher (DUITS) 

 

Un touriste (FRANS) 



 
Een standbeeld (NE) 

 
Une statue (FRANS) 

 

 
Турист (BULGAARS) 

(turist) 

 
一幅畫 (CHINEES) 

(Yī fú huà) 

 
Una pintura (SPAANS) 

 
To travel (ENGELS) 

 
Un mot (FRANS) 

 

 
Ett ord (ZWEEDS) 

 
 (ARABISCH) للسفر

(lilsafar) 
 

  



BIJLAGE ECONOMIE EN ORGANISATIE: ORGANISEER EEN EVENEMENT 

 
DOELGROEP 

 

 
EVENEMENT 

Doelgroep: 
Kleuters 

 

Evenement: 
Festival 

Doelgroep: 
Tieners 

 

Evenement: 
Toneel 

Doelgroep: 
Gezinnen 

 

Evenement: 
Fuif 

Doelgroep: 
Ouders 

 

Evenement: 
Boekenbeurs 

Doelgroep: 
Gepensioneerden 

 

Evenement: 
Trouwfeest 

Doelgroep: 
6de leerjaar 

 

Evenement: 
Sportdag 

Doelgroep: 
Iedereen 

 

Evenement: 
Concert 

 

 
 



 

BIJLAGE LAND- EN TUINBOUW: ONTGINNING 

Hieronder vind je eerst de oplossing (enkel voor de leerkracht of als controlekaart). 

De pagina’s daarna zijn de uit te snijden prenten. 

(Indien je de échte producten hebt, maakt dit de opdracht nog realistischer.) 

 

Maïs Tarwe Koffie Vlees Vis 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

Het linkse blik 
met BE op is 

meest duurzaam 
(lokale producten 

leggen een 
kortere weg af 

naar de 
consument en 

zorgen dus voor 
minder vervuiling 
door het vervoer) 

De eerste koekjes 
zijn meest duurzaam 

want ze zijn ‘bio’. 
Dat wil zeggen dat 
bij de teelt van de 

tarwe alleen 
natuurlijke 

meststoffen worden 
gebruikt (geen 
kunstmatige 

pesticiden) en bij 
verwerking enkel 

natuurlijke 
toevoegings-

middelen. 

De linkse koffie is 
van Oxfam Fair 

Trade. Dat is 
duurzaam omdat 

het staat voor 
‘Eerlijke handel’: 
de boeren krijgen 
een menswaardig 

inkomen, ze 
worden eerlijk 

betaald voor hun 
werk en oogst.  

Het eerste stuk 
vlees van 100g  is 
duurzamer omdat 
het kleiner is. Hoe 
minder vlees we 
eten, hoe minder 

we het milieu 
belasten en hoe 
minder CO2 er 

wordt 
geproduceerd. 

De linkse 
visbereiding heeft 

het MSC-logo. 
Dat logo wil 

zeggen dat het 
om duurzaam 
gevangen vis 

gaat. (Ze houden 
bv. rekening met 
overbevissing en 

vervuiling.) 

 

 



Maïs 

 

 

 

 

BE FR 



 

Tarwe 

 

 

 

 
  



Koffie 

 

 

 

 
 



Vlees 

 

 

 

 
 

100g 200g 



Vis 
 

 

 

 



BIJLAGE VOEDING EN HORECA: OPLOSSING SMAAKJES 

 

Dit kan je als leerkracht ofwel zelf bijhouden, of als antwoordsleutel omgedraaid op de tafel leggen. 

 

De smaakjes die je proeft: 

1. ZOUT = water met zout 
2. BITTER = koffie 

3. ZOET = water met suiker 

4. ZUUR = citroensap 

5. UMAMI = gemberthee 

6. ZOET-ZUUR = zoetzure saus 

7. BITTER-ZOET = cacaopoeder in melk 
 


