Bijlage 1 voor de leerkracht
Praktijkvoorbeelden uit Het Beroepenhuis ter illustratie van de talententabel.
Talent …
1. Ik ben handig.

2. Ik ben zorgzaam.
3. Ik kan veilig
werken.
4. Ik kan goed
spreken en
luisteren.
5. Ik werk altijd
stap voor stap.
6. Ik ben creatief.

7. Ik kan kritisch
nadenken.

8. Ik ben sociaal.

9. Ik ben
nauwkeurig.
10. Ik kan goed
problemen
oplossen.

… dat bleek uit één van deze opdrachten.
- Lasser: met het laspistool door de gaten zonder de rand te raken.
- Binnenvaartkapitein: het schip besturen zonder te botsen.
- Matroos: knopen leggen.
- Begeleider in de kinderopvang: troosten met een knuffelpinguin.
- Alle ateliers: zorg dragen voor het materiaal.
- Metselaar of dakwerker: altijd een helm op je hoofd zetten!
- Laborant: handschoenen en veiligheidsbril.
- Productieoperator: geen vingers tussen de buttonmachine!
- Havenluitenanten: goed communiceren door de intercom.
- Administratief bediende: super aandachtig luisteren aan de
telefoon om de opdrachten te kunnen horen tussen de geluiden.
- Verpleegkundige: goed begrijpen hoe patiënten zich voelen.
- Electromecanicien: eerst de stroom uitzetten, dan controleren en
dan pas sleutelen hé.
- Laborant: precies de juiste stappen volgen voor de tandpasta.
- Technisch tekenaar: een button ontwerpen met je eigen ideeën.
- Drukwerkvoorbereider: op de computer een mooie layout maken
van het drukwerk.
- Kwaliteitsverantwoordelijke: het foute zakje snoep eruit halen,
en ook vertellen wat precies het probleem was.
- Expeditiebediende: telkens de beste oplossing zoeken, en je niet
laten misleiden – voor dit werk moet je niet handig zijn, maar wel
veel talen spreken.
- Mecanicien: beslissen welk geluid niet in het rijtje past.
- Receptiepersoneel: beoordelen in welk hotel het goed gebeurt.
- Kelner: een onvriendelijke bediening jaagt de klanten weg.
- Social profit: in deze sector werken mensen die zich best voelen
in het gezelschap van anderen.
- Alle ateliers: het ging pas echt vlot wanneer jullie goed
samenwerkten.
- Laborant: vier balletjes naast elkaar op een smal richeltje leggen.
- Drukwerkvoorbereider: elk detail controleren van het tijdschrift.
- Productieoperator: de pizzadozen tot in detail onderzoeken.
- Technisch tekenaar: 7 onderdelen van de ligfiets kiezen en dan de
eventuele fouten eruit halen.
- Onderhoudstechnicus: zoeken waar een stuk vergeten werd.

