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1. Voorbereiding 

1.1. Achtergrondinformatie 

Op het Talentenfestival kunnen je leerlingen van het 5e of 6e leerjaar een 16-tal workshops uitvoeren. 

Elke workshop is gelinkt aan een specifiek studiedomein, een beroep en 2 talenten.  

Zo leren ze hun eigen talenten en verschillende jobs en opleidingen beter kennen. 

 

Doel: We willen met dit project inzetten op de 3 onderdelen van OnderwijsLoopbaanBegeleiding 

(OLB): 

 

1. zelfconceptverheldering (zichzelf leren kennen: wat interesseert mij en waar ben ik goed in?) 

2. horizonverruiming (het leren kennen van de keuzemogelijkheden over studies en beroepen: 

wat sluit het meest aan bij mijn mogelijkheden en verwachtingen?) 

3. keuzebekwaamheid (zicht hebben op de eigen vaardigheden en mogelijkheden, 

consequenties van gemaakte keuzes inzien: waar hou ik rekening mee in mijn keuzeproces en 

waar kan ik terecht voor ondersteuning?) 
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Tijdens het Talentenfestival zelf ligt de focus op de leerlingen hun zelfverkenning en horizonverruiming 

in zowel opleidingsmogelijkheden als arbeidsmarkt. Dit zijn belangrijke stappen in het 

studiekeuzeproces. Alle onderdelen van OLB komen ook (al dan niet in een verdiepende vorm) aan 

bod in het omkaderend lesmateriaal.  

 

We hopen hiermee te bereiken dat jongeren hun toekomst kiezen op basis van hun talenten en 

interesses, en niet enkel op basis van ‘aanzien’ of ‘maatschappelijke waardering’ van bepaalde 

beroepen of richtingen. 

 

1.2. Klasorganisatie en benodigdheden 

Het Talentenfestival-concept omvat 4 onderdelen:  

- een inleidende les 

-  het Talentenfestival zelf 

- 5 verdiepingsworkshops  

- een slotles 

 
Inleidende les 
 

 
De leerlingen krijgen klassikaal les via een PowerPointpresentatie. 
Bij voorkeur geef je deze een dag voor het Talentenfestival. 
Deze les duurt 50 minuten. 
 
Benodigdheden:  
- Digibord (of beamer + scherm) met geluid en internetverbinding 
- PowerPointpresentatie (te vinden op de eventpagina) 
- Werkbundel voor de leerlingen 
 

 
Talentenfestival 

 
De uitstap naar het Talentenfestival zelf!  
De uitleg hierover vind je in de inleidende les terug. 
 

 
Workshops 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tijdens de workshops zijn er 2 mogelijkheden:  
- Klassikaal: alle lln. doorlopen op hetzelfde moment dezelfde 
workshop. 
- Hoekenwerk: lln. worden in 4 groepen verdeeld en schuiven elk 
lesuur door naar de volgende workshop.  
(De vijfde workshop ‘Studiedomeinen’ is voor de volledige klas.) 
 
Elke workshop duurt 50 minuten en kent een andere werkvorm. 
Enkel workshop 5. Studiedomeinen duurt 100 minuten (2 lesuren). 
 
1. Talent Verkend  
Gezelschapsspel dat leerlingen spelen in groepjes per 6 à 8. 
 
Benodigdheden: 
- Speldoos Talent Verkend 
- De spelregels vind je verder in deze handleiding. 
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2. Toekomstberoepen 
Online module die elke leerling individueel doorloopt. 
 
Benodigdheden: 
- Werkblad Toekomstberoepen (zie leerlingenbundel) 
- Computer of tablet per leerling (met internet) 
- Eventueel oortjes of koptelefoon per leerling 
 
 
3. Eenvoudige machines 
Leerlingen maken simple machines in groepjes per 2 à 3. 
 
Benodigdheden: 
- Werkbundel Eenvoudige machines (zie leerlingenbundel) 
- 2 enveloppes met opdrachtkaartjes (te vinden op de eventpagina) 
- Materiaalbox (per 4 à 6 leerlingen) met:  
 

1x ongeveer 5x ongeveer 10x 

schaar papier knikkers 

perforator karton elastiekjes 

kniptang stiften satéprikkers 

(papier)plakband stukjes textiel rietjes 

rolletje ijzerdraad stukjes touw plastic dopjes 

potje plasticine wieltjes/bobijntjes ijscostokjes 

  splitpennen 

  houten plankjes 

(extra materiaal mag altijd) 
 
Hieronder vind je een afbeelding van een voorbeeld-materiaalbox: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Studiewaaier 
Online module die leerlingen per 2 doorlopen. 
 
Benodigdheden: 
- Werkblad Studiewaaier (zie leerlingenbundel) 
- Computer of tablet per 2 leerlingen 
- Goede internetverbinding 
- Eventueel oortjes per (duo) leerling(en) 
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5. Studiedomeinen 
Hoekenwerk voor de hele klas, verdeeld in 8 groepen. 
De groepen werken in een doorschuifsysteem met opdrachtjes per 
studiedomein.* 
 
Benodigdheden: 
- Werkblad Studiedomeinen (zie leerlingenbundel) 
- Studiedomeinenpakket, te printen (te vinden op de eventpagina) 
- 1 tablet met internetverbinding 
- 1 chronometer 
- doosje tandenstokers (of lucifers/ijsstokjes, +-100) 
- massagecrème (of handcrème) 
- papieren zakdoekjes 
- bord (met opstaand randje) 
- whiteboardstiften 
- water (om bord te vullen) 
- keukenhanddoek 
- doosje wattenstaafjes (per leerling 4 wattenstaafjes nodig) 
- afvalbakje voor wattenstaafjes 
- 7 waterdichte potjes 
- 7 smaakjes, bv. zoutwater (zout), koffie (bitter), suikerwater 
(zoet), citroensap (zuur), gemberthee (umami), zoetzure saus (zoet-
zuur), cacaopoeder in melk (bitter-zoet) 
 
* Voor deze laatste workshop heb je de volledige klasruimte nodig. 
Indien je voor de andere 4 workshops hoekenwerk doet, zal je deze 
workshop ‘Studiedomeinen’ best vooraf of nadien inplannen.  
Het is handig om deze laatste workshop vooraf aan het 
Talentenfestival in te plannen, maar nadien kan zeker ook. 
 
Er is geen vaste volgorde voor de 5 workshops. 
 

 
Slotles 
 

 
De leerlingen krijgen opnieuw klassikaal les via een 
PowerPointpresentatie en een klasgesprek. 
Bij voorkeur geef je deze een dag na de workshops. 
Deze les duurt 50 minuten. 
 
Benodigdheden:  
- Digibord (of beamer + scherm) 
- Goede internetverbinding 
- Geluidsboxen 
- PowerPointpresentatie (te vinden op de eventpagina) 
- Werkblad Talentenkaart (zie leerlingenbundel) 
 

 

 

Praktische tips 

- Denk op voorhand na over de groepsverdeling, het is handig als leerlingen die goed kunnen 

samenwerken of elkaar al wat beter kennen in hetzelfde groepje zitten. 
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- Bedenk ook of je voldoende materiaal hebt om al dan niet klassikaal te werken. 

Voorbeeld: Bij een klas met 30 leerlingen heb je nodig: 

- bij klassikaal werken: 30 computers, 20 enveloppes en 10 materiaalboxen 

- bij hoekenwerk: 12 computers, 6 enveloppes en 3 materiaalboxen 

- Download het materiaal vooraf, test de modules en lees deze handleiding al eens door. 

- Bij de online workshops: zet de laptops/computers/tablets voor de leerlingen reeds klaar 

op de juiste startpagina (klik op de gewenste tegel op de webpagina). 

- Voor het Talentenfestival: zoek de route op, eventuele uren van openbaar vervoer of 

reserveer tijdig een schoolbus. Indien je vroeger/later op school bent dan de reguliere 

schooluren, verwittig ook de ouders.  

- Indien je toch problemen (inhoudelijk, praktisch, technisch) ondervindt, kan je steeds 

mailen naar christophe.puimege@beroepenhuis.be.  

 

2. Inleidende les 

Doelen van deze les: 

- Kennismaking met de Talentenkaart: Om jongeren en leerkrachten op een gestructureerde 

en onderbouwde manier aan talentverkenning te laten doen in het kader van studie- en 

loopbaankeuze, ontwikkelde Het Beroepenhuis een Talentenkaart. 

- De structuur van het Talentenfestival verkennen: Zo kan je de praktische en inhoudelijke 

kant alvast schetsen. 

- De doelen overbrengen: het belang inzien van de eigen talenten te ontdekken en hierover 

te praten, alsook de link met de vrije tijd, studie- en beroepskeuze. 

Inhoud van deze les: 

Op de webpagina vind je een PowerPoint. Doorloop aan de hand van de slides deze les. 

Hieronder (en in de notities per slide) vind je de uitleg die je als leerkracht kan meegeven. 

Leerlingen hebben hun leerlingenbundel nodig.  

De les duurt ongeveer 50 minuten.  

 

Slide Gesproken tekst 

 

 
 
 
 

 
‘Vandaag zullen we ons voorbereiden op het 
Talentenfestival, waar we verschillende talenten 
kunnen uitproberen.’ 

mailto:christophe.puimege@beroepenhuis.be
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‘Maar, wat is een talent?’  

(Laat enkele leerlingen aan het woord.) 

 

Antwoord (bij klikken in de PowerPoint):  

‘Een talent is iets wat je goed kan en graag doet.  

Je kan er ook nog in groeien. Iedereen heeft 

talenten, maar niet iedereen heeft dezelfde.’ 

 

(Laat de leerlingen de definitie noteren in hun 

bundel.) 

 

 

 

‘Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste woorden 
te vinden om over je eigen talenten te vertellen. 
Daarom hebben we voor jullie een Talentenkaart 
met 23 talenten. Neem ze erbij. Deze talenten zullen 
we beter leren kennen tijdens het Talentenfestival.’ 
 
Hierna volgt uitleg over elk talent apart: slide 4 - 26. 
Als leerkracht kan je ze allemaal kort overlopen = + - 
20 min. of diegene uitkiezen die voor jouw leerlingen 
onduidelijk zijn. 
 

 

 

Handig:  
Ik werk vlot met mijn handen en gereedschappen. 
Er bestaan veel soorten handigheid, bv. een pamper vlot verversen, 
knutselen, haar vlechten, een fietsband vervangen, … 

 

Actief:  
Ik beweeg graag en werk liefst rechtstaand. 
Als je niet kan stilzitten of snel wil werken. 
Vb. sporten, jeugdbeweging, niet alleen kijken maar zelf ook veel 
doen, … 

 

Ruimtelijk inzicht: 
Ik kan goed puzzelen en afmetingen inschatten.  
Kan je goed inschatten hoe iets gestapeld kan worden binnen een 
ruimte of ben je vlot in bochten nemen met een voertuig? 
Vb. puzzelen, Rubiks kubus, skaten, ruimtefiguren, … 

 

Wiskundig: 
Ik ben graag met cijfers bezig. 
Als je vlot en graag vraagstukken oplost, bv. sudoku’s maken, 
sparen voor iets met zakgeld, wiskunde op school, berekenen 
hoeveel iets kost of hoe groot iets is of hoe ver een afstand is, … 

 

Communicatief: 
Ik spreek en luister graag en wissel vaak ideeën uit. 
Kan je iets uitleggen op een makkelijke manier (vb. aan een 
klasgenoot) én ook goed luisteren? 
Vb. overleggen bij een groepsgesprek, luisteren naar de leerkracht, 
graag gesprekken voeren, … 
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Leergierig: 
Ik leer graag nieuwe dingen bij.  
Ik onderzoek graag hoe iets in elkaar zit. 
Vb. Altijd de laatste nieuwtjes willen weten op school, de krant 
lezen, weten hoe iets in elkaar zit (bv. een balpen), … 

 

Talig: 
Ik ben graag bezig met woorden. 
Dit is graag bezig zijn met taal, snel een woordje oppikken uit een 
vreemde taal wanneer je op reis bent. 
Vb. meerdere talen spreken, gedichten schrijven, een echte 
boekenwurm zijn, vlot kunnen vertalen, … 

 

Creatief: 
Ik heb veel ideeën en fantasie. Ik maak graag mooie dingen. 
Vb. Graag iets uitvinden, nieuwe klerencombinaties vinden, 
verhalen verzinnen, zelf muziek maken, mooie tekeningen of 
knutselwerken maken, … 

 

Nauwkeurig: 
Ik werk precies en heb oog voor detail. 
Je kan exact werken, tot in de puntjes verzorgd. 
Vb. Wetenschappelijke proefjes, nagels lakken, schoonschrift, netjes 
werken, opruimen tot alles spik en span is, … 

 

Probleemoplossend: 
Ik bedenk oplossingen bij moeilijke situaties. 
Snel een oplossing bedenken voor een probleem, als er iets stuk is 
het zelf repareren. 
Vb. zelf je fiets herstellen, ruzies in de klas willen oplossen, het leuk 
vinden om vraagstukken of raadsels op te lossen, … 

 

Kritisch: 
Ik controleer of alles goed verloopt, ook achteraf. 
Je gelooft niet zomaar alles. Niet alles is zwart-wit en soms moeten 
nuances worden gemaakt. Vb. Toets of taak nog eens nalezen, 
dingen in vraag stellen (bv. fake news), niet te snel tevreden zijn, 
reclame niet zomaar geloven, … 

 

Zelfkennis: 
Ik weet hoe ik ben. Ik weet wat ik wel en niet kan. 
Je kan jezelf goed inschatten: je weet waar je goed in bent en 
waarin minder. (belangrijk om een juiste studiekeuze te maken) 
Vb. bij een sport weten hoever je kan gaan, beseffen dat je soms 
anders overkomt dan je bedoelde, als je hoogtevrees hebt geen 
dakwerker worden (of je angst overwinnen), … 

 

Zelfstandig: 
Ik kan alleen iets maken of doen. 
Alleen werken, zonder altijd hulp nodig te hebben van anderen. Zijn 
er zaken die jullie al alleen kunnen en mogen doen? 
Vb. eigen taken kunnen regelen en inplannen, alleen naar school 
gaan, eigen kleren kiezen, iets kopen in de supermarkt, … 

 

Initiatief nemen: 
Ik durf beslissingen te nemen en tot actie over te gaan. 
Dit talent heb je als je zelf de aanzet durft te nemen om iets te 
doen. 
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Vb. zelf koekjes bakken en verkopen voor een goed doel, kaarten 
ruilen op de speelplaats, verrassingsfeestje organiseren, eigen 
moestuin aanleggen, later een eigen zaak oprichten (‘ondernemer’), 
… 

 

Doorzettingsvermogen: 
Ik hou vol tot iets af is, ook al lukt het niet meteen. 
Dit wil zeggen: nooit opgeven, blijven proberen.  
Vb. puzzelen, modelbouw, bergbeklimmen, trainen voor marathon, 
coronamaatregelen blijven volgen, studeren voor moeilijke toets, … 

 

Planmatig: 
Ik kan taken stap voor stap plannen en uitvoeren. 
Als je goed je agenda kan bijhouden en volgen, een stappenplan 
vlot kan lezen en gebruiken. 
Vb. Legopakket bouwen volgens plan, juist je handen kunnen 
wassen, nooit iets uit je agenda vergeten maken of meebrengen, … 

 

Flexibel: 
Ik kan omgaan met verandering. 
Soms veranderen er zaken in je leven, verwacht of onverwacht. Om 
je goed te kunnen aanpassen moet je flexibel zijn.  
Vb. afstandsleren, babysitten, goed omgaan met nieuwe leerlingen 
in de klas, voor iemand klaar staan ook al heb je het druk, … 

 

Technisch inzicht: 
Ik begrijp goed hoe dingen werken en in elkaar zitten. 
Snel begrijpen hoe dingen moeten gemaakt worden, graag dingen 
in elkaar steken (monteren, demonteren). 
Vb. Techniekacademie volgen, machines analyseren (motor auto, 
balpen, mixer, computer, …), technisch gereedschap gebruiken, … 

 

Veilig: 
Ik werk voorzichtig en kan gevaar inschatten. 
Vb. Niet lopen op trappen, fietshelm opzetten, opletten voor kleine 
kinderen, voorzichtig zijn op een hoge ladder, goed kijken voor je 
oversteekt op het zebrapad, bedachtzaam handelen, … 

 

Zorgzaam: 
Ik draag zorg voor het milieu, mensen en materiaal. 
Vb. voorzichtig zijn met een baby, mensen helpen of verzorgen, 
afval sorteren, zorg dragen voor je spullen, oog hebben voor 
mensen die troost of aandacht nodig hebben, … 

 

Sociaal: 
Ik doe graag dingen samen met anderen. 
Als je een teamplayer bent en graag werkt met andere mensen, 
liefst samen dingen doet en graag onder de mensen bent. 
Vb. sporten in een team, lid van een jeugdbeweging, samen gamen, 
klasgenoot helpen met huiswerk, … 
 

 

Leiderschap: 
Ik neem vaak de leiding in een groep. 
Wie van jullie is een geboren leider? 
Vb. taken verdelen om een feestje te organiseren, kapitein van een 
team bij sport zijn, bij een groepswerk graag de touwtjes in handen 
houden, graag overzicht houden wie met wat bezig is, later je eigen 
zaak willen opstarten of minister willen worden, … 
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Digitaal inzicht: 
Ik ben goed met technologie en media. 
Dit talent is iets voor jou als je graag en best vlot met digitale 
kanalen en apparaten aan de slag gaat. 
Vb. uitleggen aan iemand hoe TikTok of Instagram werkt, een 
printer kunnen instellen, vlot werken met een tablet, weten wat je 
wel/niet mag delen op sociale media, programmeren , … 
 

 

 

 

‘Nu we alle talenten overliepen, krijgen jullie wat 
meer informatie over het Talentenfestival.’ 
 
Klik op de foto om het filmpje af te spelen. 
(Indien het filmpje niet automatisch afspeelt in de 
PowerPointpresentatie: ga naar 
https://youtu.be/Ed8ZmJtB88U  - 10 min.) 
 
(Hier kan je als leerkracht nadien nog even duiden 
hoe het specifiek voor jullie klas zal verlopen: 
groepsverdeling, klassikaal of hoekenwerk, moment 
bezoek Talentenfestival, …) 
 

 

‘Nog even luisteren of jullie de 2 manieren om 
talenten te ontdekken nog weten?’ (Laat leerlingen 
antwoorden en klik om de antwoorden te tonen) 
 
‘We weten nu dat we talenten kunnen ontdekken 
door zelf veel te proberen en ervaren, of door met 
mensen te praten die je goed kennen. Zo kan je 
beter een hobby, studierichting of beroep kiezen.’  
 

 

‘Jouw talenten inzetten voor een passende job is 
natuurlijk niet simpel, want je kan bv. niet élk 
beroep testen…  
tenzij je Brecht heet, want Brecht ging op onderzoek 
en testte 40 verschillende jobs uit voor het 
Ketnetprogramma Roadies. We kijken even samen 
naar wat Brecht ervan vond.’ 
 
(Indien het filmpje niet automatisch afspeelt in de 
PowerPointpresentatie: ga naar 
https://www.youtube.com/watch?v=infMYpf3Ou0  
- duur 4,5 min. incl. 1 min. bloopers op einde) 
 

 ‘Ook wij zullen enkele beroepen kunnen uittesten, 
op het Talentenfestival. 
 
Op … (7/8/23/24)* maart  
van … (8u30-10u30/10u30-12u30/13u30-15u30)* 
gaan we naar het Talentenfestival in …  
(De Manege in Tienen/De Kazerne in Halle)*.’ 

https://youtu.be/Ed8ZmJtB88U
https://www.youtube.com/watch?v=infMYpf3Ou0
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(*= vul in wat voor jouw klas is gepland.) 
 
Daar kunnen jullie een 16-tal workshops 
uitproberen. Elke workshop is gelinkt aan een 
studiedomein uit het secundair onderwijs, een 
beroep en 2 talenten. Zo kunnen jullie je eigen 
talenten testen, verschillende jobs beter leren 
kennen en zien of je interesse hebt in 1 of meerdere 
studiedomeinen. 
 
Als jullie toekomen op het Talentenfestival krijg je 
een ‘Festivalpas’, een kaartje waar alle activiteiten 
op staan. Je kan veel doen, maar waarschijnlijk niet 
alles. Daarom kies je je eigen parcours: 
Doe eerst de activiteiten die je zeker niet wil missen, 
maar verlies ook niet te veel tijd met aanschuiven of 
wachten.  
Je kan op je eentje rondlopen of met enkele 
vrienden. Zorg er wel voor dat je zelf kiest welke 
workshops je wil uitproberen. 
 
Vul de ‘Festivalpas’ goed in. Zo weet je achteraf in 
de klas nog goed wat je allemaal gedaan hebt en wat 
je er van vond. Welke talenten had je? Welk beroep 
of studiedomein interesseert je? 
Vergeet niet om een potlood of pen mee te 
brengen! 
 
Hoe beter jullie alle opdrachten uitvoeren, hoe meer 
je kan doen, leren en ontdekken. Veel succes! 
 

 

‘Soms laten we ons een beetje foppen bij het maken 
van keuzes. 
Kan jij dit raadseltje oplossen?’ 
(Indien het filmpje niet automatisch afspeelt in de 
PowerPointpresentatie: ga naar “Rara, hoe kan dat” 
- duur 1 min) 
(Tip: zet het filmpje op pauze tijdens de aftelklok en 
laat leerlingen zelf even antwoorden.) 
 
Bespreek met de leerlingen na het filmpje waarom 

dit raadseltje voor sommigen moeilijk was. 

‘We hebben bij het woord piloot snel een beeld van 
een man voor onze ogen, omdat je dat beeld in onze 
maatschappij ook het vaakst ziet in films en op 
foto’s. Maar vrouwen kunnen natuurlijk even goed 
piloot zijn! Het zou jammer zijn als we door 
vooroordelen onze talenten en interesses niet 
zouden volgen…’ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9f8zfK1TKk&list=PLFoR0RR5IBRHh_Ged9R9zuOVkTe3NwLau&index=3
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‘Bedenk maar wat er zou gebeuren als mensen hun 
talenten niet zouden gebruiken.. We hebben alle 
soorten talenten en beroepen nodig. Kijk maar eens 
naar dit filmpje wat er anders kan gebeuren.’ 
(Indien het filmpje niet automatisch afspeelt in de 
PowerPointpresentatie: ga naar “Das Handwerk” 
https://www.youtube.com/watch?v=1TwIUgd7eb0 
- duur 1.47 min, daarna enkel aftiteling) 
 

 

 
‘Ziezo, we zijn klaar om het Talentenfestival te 
starten en op zoek te gaan naar jullie toptalenten!’ 

 

3. Talentenfestival 

Alle info over de groepsverdeling en omkaderend lesmateriaal vind je terug op: 

https://www.beroepenhuis.be/talentenfestival 

Het Talentenfestival zelf (in Halle of in Tienen) omvat 2 uur, waarbij de leerlingen vrij verschillende 

workshops kunnen doen.  

Eerst ontvangen we uw klas met een korte inleiding (waarbij we ook de Festivalpassen uitdelen, 

jassen laten weghangen, het toilet aanwijzen, enzovoort). 

Terwijl je leerlingen nadien in de workshops aan de slag gaan, kan je als leerkracht zelf de workshops 

bekijken, maar we willen toch vragen om je leerlingen in de mate van het mogelijke in het oog te 

houden, mee te motiveren om zoveel mogelijk uit te proberen en na te denken over hun talenten.  

Bij sommige opdrachten staat een begeleider, bij andere opdrachten kunnen leerlingen met een 

stappenplan of demofilmpje zelfstandig aan de slag. 

Op het einde van jullie Talentenfestival verzamelen we terug per school of klas zodat de doorstroom 

vlot verloopt. Graag zouden wij willen vragen om op die momenten in de nabijheid van je leerlingen 

te staan. (Geef ons ook vooraf een seintje indien je vroeger moet vertrekken.) 

Deze activiteiten zullen aanwezig zijn (mogelijks komen er nog enkele extra beroepen bij): 

Domein Economie en organisatie: Zaakvoerder + Expediteur 

Domein Kunst en creatie: Kunstenaar + Fotograaf 

Domein Land- en tuinbouw: Tuinbouwer 

Domein Maatschappij en welzijn: Schoonheidsspecialist + Zorgkundige 

Domein Sport: Sportbegeleider + Topsporter 

Domein STEM: Ingenieur + Loods + Torenkraanbestuurder + 
Onderhoudsmecanicien + Vloerder 

Domein Taal en cultuur: Journalist 

Domein Voeding en horeca: Barpersoneel + Fooddesigner 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TwIUgd7eb0
https://www.beroepenhuis.be/talentenfestival
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4. Verdiepingsworkshops 

4.1. Talent Verkend 

Doelen van deze educatieve spelbox Talent Verkend: 

- Leren praten over talenten. 

- Talenten koppelen aan beroepen en vrijetijdsbestedingen. 

Voorbereiding van Talent Verkend: 

- In de speldoos zitten 4 spelborden. Rond elk spelbord kunnen max. 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. Leg zowel de lampkaartjes als de zandlopers op 

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

Spelregels van Talent Verkend: (leg deze aan de leerlingen uit voor het spel start) 

- Opstart:  

- Elk duo kiest een pion en zet die op Start.  

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

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

- De pion schuift op volgens het aantal gegooide ogen. 

- Scenario’s: 

- Je mag niet met twee of meer op hetzelfde vak staan. Kom je op een vakje waar al 

een pion staat, gooi dan opnieuw.  

- Je komt op een actievakje (TALENT, BOOSTER of LAMPKAART): 

TALENT 

Denk in duo kort na over het afgebeelde talent en vertel of jullie het talent 

hebben en waarom wel of niet. Vertel dit met een concreet voorbeeld aan de 

anderen rond je spelbord.  

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.’ 

Schenk het talent daarna aan een andere speler rond het spelbord en leg 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.  

BOOSTER 

  ‘Ga 3 vakken vooruit’ of ‘Ga 2 vakken achteruit’. Verplaats je pion en voer de 

opdracht uit van het vakje waarop je belandt.   
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LAMPKAART 

Ga naar de centrale plaats in de klas en trek een lampkaartje.  

Dit is een  

• Meerkeuzevraag: 

Kies een ander team aan je spelbord en lees hen de vraag en  

antwoordmogelijkheden voor. 

- Antwoorden ze juist? Hun pion gaat 1 vakje vooruit. 

- Antwoorden ze fout? Hun pion gaat 1 vakje achteruit. 

(Ze hoeven de opdracht van het vakje waarop ze terechtkomen 

niet te doen. Wie op Finish staat, blijft daar staan.) 

          of 

• Uitbeeldvraag: 

Kies een beroep of talent om uit te beelden en kies een ander 

team aan je spelbord dat zal moeten raden. Je krijgt 30 seconden 

(gebruik de zandloper of een stopwatch). 

Spreken is verboden! 

TIP bij het uitbeelden van een talent: haal inspiratie uit de 

talententekeningen op het spelbord. 

- Raden ze juist? Beide pionnen gaan 1 vakje vooruit. 

- Raden ze fout/niet? Beide pionnen moeten 1 vakje achteruit. 

(Jullie hoeven de opdracht van het vakje waarop je terechtkomt 

niet te doen. Wie op Finish staat, blijft daar staan.) 

Leg het lampkaartje nadien onderaan de stapel. 

 

- Einde:  

Wie als eerste op Finish komt, wint het spel. Maar het spel eindigt pas als alle 

pionnen op het ‘Finish’-vakje staan. 

 

Begeleiding tijdens Talent Verkend: 

Je loopt als leerkracht 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.  

Hoogstwaarschijnlijk zullen de groepen niet tegelijkertijd klaar zijn.  Daarom voorzien we 

enkele differentiatiemogelijkheden: 

- De leerlingen vormen andere duo’s en herbeginnen het spel. 

- De leerlingen beelden om de beurt een talent of een beroep uit, de andere   

   leerlingen rond het spelbord mogen raden. 

Bij extra vragen over beroepen, zijn er de beroepenfiches hieronder voor meer uitleg:  

(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 genderneutraal geformuleerd.) 
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TALENT VERKEND: Alfabetische beroepenlijst 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 
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  
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 is heel belangrijk, maar ook dat je onderzoekt wat goed zal verkopen.   
 

Talenten: creatief – kritisch – zelfstandig – leergierig 
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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 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 bv. met 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  
Landbouwer 
Als landbouwer werk je in een landbouwbedrijf. Dit kan een bedrijf zijn waar gewassen worden verbouwd of 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 melkvee, vleesvee, 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 of haar 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 – handig  
Matroos 
Werken op een schip? Dan is het beroep matroos iets voor jou! Als matroos maak je deel uit van de bemanning 
van een schip. 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  

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  
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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. 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 – initiatief nemen  
Postbode 
Je voert de laatste handelingen uit van de postbezorging. Je sorteert de post en 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 producten. 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 
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  
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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TALENT VERKEND: Alfabetische beroepenlijst bij de uitbeeldvragen  

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 (spelen op een elektronisch device).  

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.  

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. 

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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4.2. Toekomstberoepen 

Doelen van deze online module Toekomstberoepen: 

- Nadenken over hun toekomst: wat willen ze bereiken binnen 10 jaar? 

- Toekomstberoepen (en de bijhorende talenten) leren kennen. 

- Kennis verbreden over robots en digitale media. 

Voorbereiding van Toekomstberoepen: 

- In deze module werken leerlingen individueel aan de computer, laptop of tablet. Voorzie er 

 dus voldoende, afhankelijk of je met de hele klas werkt of de klas verdeelt via hoekenwerk. 

- Start elk device op en zet indien gewenst al klaar op de startpagina van de module 

Toekomstberoepen. Controleer of de internetverbinding en het geluid werkt. Om het 

rustiger te houden kan je oortjes of koptelefoons voorzien per leerling. 

- Daarnaast hebben ze ook het werkblad ‘1.Toekomstberoepen’ uit hun werkbundel nodig. 

Begeleiding van Toekomstberoepen: 

 - Normaalgezien kunnen leerlingen deze module zelfstandig chronologisch doorlopen. 

 - Indien jullie geen al te sterke internetverbinding hebben, is het mogelijk dat de filmpjes iets  

langer moeten laden. Het is handig de leerlingen hiervan te verwittigen, indien dit zo is. 

Inhoud van Toekomstberoepen: 

Onderdeel Timing 

1. Op naar jouw toekomst 5’ 

2. Robot-time 10’ 

3. Digitale media en ik 10’ 

4. Toekomstberoepen 10’ 

5. Dromen van de toekomst 15’ 

 

4.3. Eenvoudige machines 

Doelen van deze workshop Eenvoudige machines: 

- Eenvoudige machines en systemen leren kennen. 

- Nadenken over de evolutie van technologie (vroeger en nu). 

- Enkele talenten bij zichzelf en elkaar ontdekken. 

- Ervaren dat je talenten beter kan benoemen als je iets uitprobeert en onmiddellijk nadien 

over talenten nadenkt (reflectie). 

Voorbereiding van Eenvoudige machines: 

- Dit onderdeel kunnen de leerlingen zonder begeleiding doorlopen, in groepjes van max. 3 

leerlingen. Verdeel de groepjes vooraf. 

 

- Print volgende documenten (van op de webpagina te downloaden), indien je klassikaal  

werkt 1x per groepje van 3 lln., indien je hoekenwerk gebruikt 2x voor de hele klas: 
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- “Enveloppe opdracht 1” print je recto verso (‘pagina’s omslaan langs korte rand’). 

Knip deze 2 A4-tjes in 4, zodat je 8 kaartjes hebt met op de ene zijde een afbeelding, 

op de andere zijde wat uitleg. Steek dit in een enveloppe met het cijfer 1 op.  

- “Enveloppe opdracht 3”. Knip op dit A4-blad elk vakje uit, zodat de leerlingen een 

verbindoefening kunnen maken eens ze met deze les aan de slag gaan. Steek dit in 

een enveloppe met het cijfer 3 op. 

- Voorzie per groepje 1 materiaalbox. De inhoud van de box vind je op p 2. Zorg er alvast 

voor dat er voldoende materialen zijn om verschillende eenvoudige machines in elkaar te 

steken (als je voor hoekenwerk kiest: elke box wordt door een aantal groepjes gebruikt, 

aangezien ze telkens doorschuiven – als je klassikaal werkt: elk groepje heeft 1 box.). 

- Daarnaast hebben ze per leerling ook de werkblaadjes ‘2. Eenvoudige machines’ uit hun 

leerlingenbundel nodig.  

Begeleiding van Eenvoudige machines: 

- Normaalgezien kunnen leerlingen deze module zelfstandig doorlopen, maar tussendoor de 

voortgang en antwoorden (zie hieronder) controleren is zeker een meerwaarde. 

Inhoud van Eenvoudige machines: 

Onderdeel Timing 

1. Technologie in volle ontwikkeling 10’ 

2. Vernieuwingen 5’ 

3. Eenvoudige machines en eenvoudige systemen 
15’ 

4. Verbindopdracht: eenvoudige machines en eenvoudige systemen 

5. Eenvoudige machines-bingo 15’ 

6. Talenten 5’ 

7. Extra: Zoek de eenvoudige machines  

1. TECHNOLOGIE IN VOLLE ONTWIKKELING 
 

De leerlingen moeten onderstaande technologieën in chronologische volgorde zetten. Dit kunnen ze 

doen door de instructiekaarten (uit enveloppe 1 – zie voorbereiding) op volgorde te leggen. Daarna 

kunnen ze de corresponderende cijfertjes (deze staan op de afbeelding) invullen in hun werkbundel. 

Op de achterkant van de afbeeldingen staat wat meer duiding omtrent de technologieën.  

Oplossing: 
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2. VERNIEUWINGEN  
 

In dit onderdeel maken leerlingen de link tussen het verleden en het heden: hoe zijn bepaalde 

technologieën veranderd? Welke evolutie hebben ze doorgemaakt?  

Hier staan enkele ‘oude uitvindingen’. Nu kennen we deze op een andere manier. 

De leerlingen combineren de letters met de cijfers en noteren waarom iets beter is geworden.  

Oplossing: 

VROEGER NU WAAROM BETER? (mogelijke antwoorden) 

A  3  Kleiner, sneller, gebruiksvriendelijker, meer mogelijkheden, … 

B  1  Milieuvriendelijker, gebruiksvriendelijker, zuiniger, sneller, … 

C  4  Veiliger, sneller, goedkoper bij massaproductie, … 

D  2  Kleiner, sneller, meer mogelijkheden, …  

3. EENVOUDIGE MACHINES EN EENVOUDIGE SYSTEMEN 
 

De leerlingen verdelen de kaartjes (uit enveloppe 3 – zie voorbereiding) onderling en proberen de 

juiste combinaties te maken. Zo moeten ze een eenvoudige machine linken aan de correcte uitleg en 

aan een voorbeeldje.  

Ze kunnen dit zelf controleren: de correcte oplossing staat op hun werkblaadjes. 

4. VERBINDOPDRACHT: EENVOUDIGE MACHINES EN EENVOUDIGE SYSTEMEN 
 

In deze opdracht maken de leerlingen de toepassing van de kennis/info die ze net konden vergaren. 

Ze linken een eenvoudige machine of systeem aan een voorbeeld.  

Oplossing: 

8. Riemoverbrenging 

4. Hefboom 

7. Tandwieloverbrenging 
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5. Wiel en as 

2. Wig 

1. Katrol 

6. Hellend vlak 

10. Lier hijswerktuig 

9. Linkage 

3. Schroef 

 

 

 

 

 

5. EENVOUDIGE MACHINES-BINGO! 
 

De leerlingen proberen zoveel mogelijk eenvoudige machines en systemen in elkaar te steken met de 

verschillende materialen uit de box. (Bv. een dopje en een ijscostokje er op geeft al een hefboom.) 

Tip: geef een richting qua tijdsduur, bijvoorbeeld 12 minuten. Zorg ook dat er nog enkele minuten 

over zijn om hun werkjes opnieuw uit elkaar te halen of te verwijderen (zodat bv. een volgende 

groep evenveel uitdaging heeft).  

6. TALENTEN 
 

De leerlingen reflecteren over hun gedane activiteiten tijdens deze ‘Eenvoudige machines’-workshop. 

Hierbij moeten ze elkaar één toptalent geven. Dit noteren ze op hun blaadje. Daarnaast schrijven ze 

hier ook een motivatie bij.  

7. EXTRA: ZOEK DE EENVOUDIGE MACHINES!  
 

Voor de snelle werkers (of als huiswerk): Duid alle eenvoudige machines en systemen aan.  

Oplossing:  
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4.4. Studiewaaier 

Doelen van deze online module Studiewaaier: 

- Nadenken over hun studiekeuze en weten waarom het belangrijk is hierover na te denken. 

- Kennismaken met de verschillende studiedomeinen en finaliteiten. 

- Leren informatie opzoeken over studierichtingen (o.a. op de websites onderwijskiezer.be en 

vanbasisnaarsecundair.be). 

Voorbereiding van Studiewaaier: 

- In deze module werken leerlingen per 2 aan de computer, laptop of tablet. Voorzie er 

 dus voldoende, afhankelijk of je met de hele klas werkt of de klas verdeelt via hoekenwerk. 

- Start elk device op en zet indien gewenst al klaar op de startpagina van de module 

Studiewaaier.  

Opgelet! Nearpod, het programma waarin deze les werd gemaakt, hanteert een maximum 

van 75 deelnemers per inlogcode. Gebruik dus de specifieke code van jouw school (die vind 

je op de webpagina van het Talentenfestival). De code is een maand geldig. 

- Controleer of de internetverbinding en het geluid werkt. Om het rustiger te houden kan je 

oortjes of koptelefoons voorzien per leerling. 

- Daarnaast hebben ze ook het werkblaadje ‘3. Studiewaaier’ uit hun leerlingenbundel nodig. 

Begeleiding van Studiewaaier: 

- Normaalgezien kunnen leerlingen deze module zonder begeleiding per 2 doorlopen. 

Controleer wel of de leerlingen doorheen de les hun werkblaadje invullen. 

 - Indien jullie geen al te sterke internetverbinding hebben, is het mogelijk dat de filmpjes iets  

langer moeten laden. Het is handig de leerlingen hiervan te verwittigen, indien dit zo is. 

Inhoud van Studiewaaier: 

Onderdeel Timing 

1. Waarom nadenken over studiekeuze? 10’ 

2. Waaruit kan ik kiezen? 13’ 

3. Hoe kies ik wat past bij mij? 10’ 

4. Waar vind ik meer info? 17’ 
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4.5. Studiedomeinen 

Doelen van deze workshop Studiedomeinen: 

- Nadenken over hun studiekeuze. 

- Kennismaken met de verschillende studiedomeinen. 

- Al doende reflecteren of bepaalde studiedomeinen passend zijn bij hun eigen talenten. 

Voorbereiding van Studiedomeinen: 

- In de bijlage ‘Studiedomeinen’ (te vinden op de eventpagina) vind je telkens een korte doe-

opdracht terug per studiedomein. Je kan iedereen via een doorschuifsysteem deze 

opdrachten laten doen. Aangezien er 8 studiedomeinen zijn, is het handig om bv. in elke 

hoek 2 domeinen te groeperen. 

Afhankelijk van de grootte van je klasgroep en je klaslokaal kan je ook opsplitsen en de ene 

lestijd 4 domeinen organiseren, en bv. de lestijd na de pauze de andere 4. 

- Het is de bedoeling om de 10 minuten door te schuiven. Geef een signaal wanneer het tijd 

is om een activiteit af te ronden (best na 8 min), zodat de leerlingen nog even hun geteste 

talenten en bevindingen over het domein kunnen aanduiden op hun eigen werkblaadje 

Studiedomeinen uit de leerlingenbundel (1 min) en kunnen doorschuiven (1 min). 

Verdeel de leerlingen in 8 groepjes van minimum 2 en maximum 5 leerlingen.  

- Hieronder een overzicht van de materialen per opdracht: 

Domein Opdracht Groepering Benodigdheden 

Taal en cultuur Talenmemory Per groep  - Talenmemory  (bijlage) 

Sport Test je sporthart Individueel - 2x chronometer 
- Stapel kladpapier 

Economie en 
organisatie 

Organiseer een 
evenement 

Per duo of 
groep 

- Kaartjes doelgroep en evenement (bijlage) 
- Stapel kladpapier 

Kunst en creatie Stokjestekening Zelf kiezen - +- 100 tandenstokers (of lucifers/ ijsstokjes) 

Land- en 
tuinbouw 

Ontginning Per groep - tablet (filmpje ‘Domein land- en tuinbouw: 
ontginning’ op YouTube)  
- Kaartjes ontginning (bijlage) 
(indien mogelijk: echte maïs, bloem, koffie, …) 

Maatschappij 
en welzijn 

Handmassage Per duo - Massagecrème (of handcrème) 
- Papieren zakdoekjes 

STEM Zwemtekening Individueel - Water 
- Bord (met opstaand randje) 
- Whiteboardstiften 
- Keukenhanddoek 

Voeding en 
horeca 

Smaakjes 
proeven 

Per duo of 
groep 

- 7 waterdichte potjes 
- doosje wattenstaafjes 
- afvalbakje 
- 7 smaakjes, bv. zoutwater (zout), koffie 
(bitter), suikerwater (zoet), citroensap (zuur), 
gemberthee (umami), zoetzure saus (zoet-
zuur), cacaopoeder in melk (bitter-zoet) 

 

https://youtu.be/V7PZAhreE0o
https://youtu.be/V7PZAhreE0o
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Begeleiding van Studiedomeinen - Geef voor de leerlingen starten, deze uitleg: 

“Het is belangrijk dat je, als je een job wil die bij je past, je ook de juiste studierichting kiest. In 

de eerste graad secundair onderwijs gaan jullie naar de A-stroom of B-stroom*. Daarna 

worden alle richtingen opgebouwd vanuit 8 studiedomeinen.  

Om die studiedomeinen beter te leren kennen, zullen we telkens doorschuiven en van elk 

domein iets kort uitproberen. Bij elke opdracht ligt een uitlegfiche. (Overloop deze al even 

kort, zie schema hierboven.)  

Jullie zullen je eigen werkblad telkens 

moeten invullen en meenemen bij het 

doorschuiven. Per domein kan je met een 

smiley aanduiden in welke mate het iets voor 

jou is. Per talent bij de opdracht kan je ook 

aanduiden of dit talent aanwezig is bij jou.”  

(* Extra info: Iedereen met een getuigschrift basisonderwijs moet naar 1e leerjaar A – daarna 

kan je naar 2e leerjaar A of B. Je mag met een getuigschrift basisonderwijs ook naar de B-

stroom na een gunstige beslissing van de toelatingsklassen-raad, het CLB én het akkoord van 

de ouders. Als je geen getuigschrift haalt moet je eerst een 1e leerjaar B doen om alsnog je 

basiskennis en -vaardigheden van het basisonderwijs te verwerven en zo je getuigschrift te 

halen – daarna kan je naar 2e leerjaar A of B. Alle studiedomeinen kan je zowel in finaliteit 

arbeidsmarkt als finaliteit doorstroom vinden, afhankelijk van de studierichting die je binnen 

het studiedomein kiest.) 

- Normaalgezien kunnen leerlingen deze workshop zonder veel begeleiding doorlopen. 

Controleer of de leerlingen doorheen de les hun werkblaadje invullen en wijs hen op zeer 

zichtbare talenten (complimentjes geven werkt altijd      ). 

Afronden workshop Studiedomeinen: 

- Laat de leerlingen helpen om alle materiaal terug netjes op te bergen en de klas terug in de 

juiste opstelling te plaatsen. 

- Bekijk samen het werkblad van de Studiedomeinen en hou een kort conclusiegesprekje: 

1) Welk studiedomein vond je het leukste en waarom? 

2) Welke talenten sprongen er uit bij jezelf? 

3) Heb je, terwijl je in groepjes werkte, ook toptalenten van anderen gezien? 

Indien je graag meer doet rond een bepaald domein, hieronder enkele extra opdrachtsuggesties: 

Domein Voorbeeld 

Taal en cultuur Woord uitbeelden in gebarentaal 

Sport Spierversterkende sportoefening uitvoeren 

Economie en organisatie Draaiboek event opstellen 

Kunst en creatie Stop-motion animatie maken 

Land- en tuinbouw Aardbeien: bouw een mini- waterzuivering 

Maatschappij en welzijn Kruisverband aanleggen 

STEM Ontleen de MOS-energiekoffer 

Voeding en horeca Restaurant in de klas 

 

https://woordenboek.vlaamsegebarentaal.be/
https://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen/7-oefeningen-om-thuis-te-sporten
https://www.eventplanner.be/evenement-organiseren.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ws98dgPP3BI
https://www.plattelandsklassen.be/stembox
https://www.youtube.com/watch?v=7OeNunGjpk0
https://uitleendienst.vlaamsbrabant.be/catalogus/educatief-materiaal/klimaat-nme/artikel/Set-EHBE-met-tester
https://maken.wikiwijs.nl/41604/Smaaklessen#!page-498113
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5. Slotles 

Doelen van deze les: 

- Reflecteren over de eigen talenten en die van klasgenoten, a.d.h.v. de Talentenkaart. 

- Verwoorden hoe deze talentverkenning geholpen heeft (of verder kan helpen) in het kader 

van hun studie- en loopbaankeuze. 

- Een eigen mening kunnen verwoorden over het Talentenfestival. 

Inhoud van deze les: 

Op de webpagina vind je een PowerPoint. Doorloop aan de hand van de slides deze les. 

Hieronder (en in de notities per slide) vind je de uitleg die je als leerkracht kan meegeven. 

Leerlingen hebben hun ingevulde werkbundel en de Talentenkaart hier nodig.  

 

Daarnaast vind je op de webpagina ook evaluatieformulieren.  

- Er is een formulier enkel voor jou als leerkracht om achteraf in te vullen: Dit duurt zo’n 5 

minuutjes. Alvast bedankt voor jouw eerlijke mening! 

- Daarnaast is er een formulier om als klasgesprek met de leerlingen in te vullen. Deze 

vragen zitten ook verweven in de slotles. Het zou fijn zijn als je de algemene bevindingen van 

jouw leerlingen ook aan ons meegeeft.  

(We zullen nadien nog een reminder sturen indien dit niet lukt tijdens de periode zelf.) 

 

De les duurt ongeveer 50 minuten.  

 

Slide Gesproken tekst 

 
 

 
‘Het Talentenfestival zit er bijna op.’ 

 
 

 

‘Tijdens dit Talentenfestival maakten jullie kennis 
met heel veel verschillende talenten. Dit deden we 
via een startles, 5 workshops en het 
Talentenfestival zelf. We overlopen alles even om 
te horen wat jullie er van vonden.’ 
  
Wat vonden jullie van de inleidingsles (waarin we 
de talenten leerden kennen)? 
 
(Indien leerlingen weinig input geven, kan je 
volgende bijvragen stellen: 
- heb je er iets door bijgeleerd? 
- vond je dit een goede manier?) 
 

https://forms.office.com/e/j3WGYJq39X
https://forms.office.com/e/1Hd48E6AEd
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Wat vonden jullie van het spel Talent Verkend?’ 
  
(Indien leerlingen weinig input geven, kan je  
 volgende bijvragen stellen: 
- wie vond het leuk om te mogen uitbeelden? 
- wat vond je ervan om talenten uit te delen? 
- heb je er iets door bijgeleerd?) 
 

 

‘Wat vonden jullie van de online module rond 
Toekomstberoepen?’ 
 
(Indien leerlingen weinig input geven, kan je 
verwijzen naar hun werkbundel of  
volgende bijvragen stellen: 
- welk toekomstberoep paste bij jou? 
- wat vond je het leukste/minste hieraan? 
- wat vond je van de tijdsduur? 
- heb je er iets door bijgeleerd? 
- vond je dit een goede methode/manier?) 
 

 

‘Wat vonden jullie van de workshop Eenvoudige 
machines?’ 
 
(Indien leerlingen weinig input geven, kan je 
verwijzen naar hun werkbundel of volgende 
bijvragen stellen: 
- wie kon alle simple machines maken? 
- wat vond je het leukste/minste hieraan? 
- heb je er iets door bijgeleerd?) 
 

 

‘Wat vonden jullie van de online module 
Studiewaaier?’ 
 
(Indien leerlingen weinig input geven, kan je 
verwijzen naar hun werkbundel of volgende 
bijvragen stellen: 
- weet je nog op welke websites je informatie kan 
vinden over studiekeuze? 
- heb je er iets door bijgeleerd? 
- vond je dit een goede methode/manier?) 
 

 

‘Wat vonden jullie van het hoekenwerk 
Studiedomeinen?’ 
 
(Indien leerlingen weinig input geven, kan je 
verwijzen naar hun werkbundel of volgende 
bijvragen stellen: 
- welk domein was het leukste en waarom? 
- heb je er iets door bijgeleerd of een talent 
ontdekt?) 
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Laat de leerlingen hun festivalpas erbij nemen. 
 
Open vanaf hier het evaluatieformulier voor de 
leerlingen. De vragen op de slide komen terug in het 
invulformulier. Overloop deze en noteer enkele 
argumenten en hoeveel leerlingen deze mening 
hebben. 
 
‘Wat vonden jullie van het Talentenfestival zelf?’ 
 

 

‘Jullie konden tijdens het gehele Talentenfestival 
nadenken over welke talenten bij jullie passen. Nu 
gaan we daar dieper op in.’ 
 

 

‘Neem jullie talentenkaart (werkbundel) er eens bij. 
Hierop zie je 2 bolletjes en een batterij. 
Als eerste stap gaan we eens over onszelf 
nadenken. Vind je dat je een talent hebt? Kleur 
dan de batterij bij dat talent op de Talentenkaart, 
even vol als je vindt dat je dat talent hebt. 
Een lege batterij wil zeggen: ‘ik heb dit talent -nog- 
niet’, een volle batterij wil zeggen: ‘dit is mijn 
toptalent’. 
Kijk ook even terug in je werkbundel: welke 
talenten kwamen uit de workshops? 
Iedereen heeft minstens 5 talenten!’ 
(Timing: + - 3 à 5 min.) 
 

 

‘Ben je klaar met stap 1? Wissel voor stap 2 nu de 
Talentenkaart met iemand met wie je hebt 
samengewerkt. Die kleurt het bovenste 
linkerbolletje bij elk talent dat hij/zij vindt dat jij 
hebt. Denk goed na! Nadien geef je de kaart terug en 
mag je dit bespreken met elkaar en voorbeelden 
geven van hoe je de talenten bij je klasgenoot 
herkent.’  
(Timing: + - 5 à 7 min.) 
 

 

‘Daaronder zie je nog een bolletje.  
Dat is huiswerk, maar niet voor jullie zelf. 
Als derde stap kan je de Talentenkaart ook 
meenemen naar huis en je mama, papa, opa, oma, 
broer, zus, … het onderste linkerbolletje kleuren bij 
de talenten die je volgens hen hebt. Zij kennen jou 
immers ook goed en weten vaak welke talenten jij 
wel of niet hebt op dit moment. 
 
 

https://forms.office.com/e/1Hd48E6AEd
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In de werkbundel vind je ook een invulblad specifiek 
voor ouder(s). Laat ouder(s) dit samen met de 
Talentenkaart invullen en bespreek dit ofwel nadien 
in de klas, of bv. tijdens een oudercontact. 
 
(Als je als leerkracht hiertoe de tijd hebt: ) Ook ik als 
leerkracht kan aanduiden welke talenten jullie 
volgens mij hebben. Wij kunnen ook heel wat 
talenten van jullie inschatten (en zo zie je meteen 
ook hoe ze zichzelf en elkaar inschatten).’  
(Je kan dit noteren zoals je wenst: een extra bolletje 
tekenen, een streepje naast een niveau op de 
batterij, een sticker, …) 
 
 

 

‘Zo dadelijk zullen we samen enkele vragen 
overlopen. Denk hier telkens even over na, en als je 
wil antwoorden mag je jouw vinger opsteken (of 
een andere afspraak die in jouw klas geldt). Het is 
de bedoeling dat we hier telkens een kort 
klasgesprekje over hebben.’ 

 

‘Elk talent is even belangrijk. Wat denk jij? 
‘Bekende mensen hebben vaak een talent dat in het 
oog springt en heel zichtbaar is (bv. Lionel Messi is 
heel goed in voetbal: actief en ruimtelijk inzicht). 
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. (Denk maar aan het filmpje van ‘Das 
Handwerk’ uit de inleiding, anders gaan we terug 
naar de oertijd…).’ 
 

 

‘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, 
bedenk dan 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?’ 
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‘Hoe zal jij je talenten gebruiken bij het kiezen van 
een studierichting of job? 
‘We leerden al dat je talenten kan gebruiken om een 
hobby, studierichting of job te kiezen die bij jou past. 
Hoe zal jij nu met die talenten rekening houden bij 
je studiekeuze (of latere beroepskeuze)? 
Ook voor de toekomst zijn veel talenten belangrijk.’ 
 
 

 

‘Ziezo, het Talentenfestival zit erop. Ik hoop dat julie 
allemaal een talentvolle toekomst tegemoet gaan. 

     ’ 

 

EXTRA uitbreiding: 

- Escaperoom Kansstad: www.kansstad.be  

In deze online escaperoom kunnen leerlingen proeven van enkele jobs uit de wereld van 

industrie, logistiek en winkelverkoop. Ze krijgen maximaal 50 minuten om de oude ‘Kansstad’ 

om te toveren tot een bruisende stad van de toekomst. Per beroep dat ze ontgrendelen komt 

de stad een beetje meer tot leven. Elk beroep heeft verschillende opbouwende levels.  

Wanneer ze helemaal klaar zijn krijgen ze interessante tips voor hun toekomst. 

Ontwikkeld door VDAB, met ondersteuning van Het Beroepenhuis. 

 

- Website www.vanbasisnaarsecundair.be  

Hier vind je een hele hoop informatie en tips om leerlingen voor te bereiden op de overgang 

naar het secundair onderwijs. De site is onderverdeeld in de thema’s ‘hoe maak je een goede 

keuze’ – ‘ontdek je kwaliteiten’ – ‘vind een studierichting die bij je past’- ‘vind een school die 

bij je past’. 

Je vindt ook veel tips om je studieadvies naar ouders en leerlingen te formuleren op de 

website specifiek voor leerkrachten: http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/. 

- Leren Kiezen 

Op https://www.beroepenhuis.be/leren-kiezen/ vind je een PowerPoint en werkblaadje 

rond het thema ‘kiezen’. Welke keuzes zijn belangrijk, bewust, zelfstandig, … te maken? 

Bespreek met de leerlingen wat het belang is van leren kiezen via deze handige methodiek. 

- Beroepenfilmpjes van VDAB 

Op het YouTubekanaal van VDAB vind je een 100-tal beroepenfilmpjes. Beroepsmensen uit 

verschillende sectoren komen aan bod: voedingssector, informaticasector, onderwijs en 

non-profit sector, enzovoort.  

http://www.kansstad.be/
http://www.vanbasisnaarsecundair.be/
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/
https://www.beroepenhuis.be/leren-kiezen/
https://www.youtube.com/c/VDAB-video/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2

