Poster: REALISTIC (doeners)
Waar houden ze van?

Wat voor soort bezigheden hebben ze
buiten school?

Iets (af)maken
Met gereedschap werken
Denken met handen
Iets maken of repareren
Kunnen/willen klussen
Fysiek bezig zijn
Buiten werken
Met dieren werken
Met natuur werken
Vaardigheden kunnen laten zien

In de tuin werken
In huis klussen
Aan de auto sleutelen

Wat vinden ze leuk op school? (vakken,
opdrachten?)

Waar houden ze niet van?
Sociale bezigheden
Situatie waarvoor je sociale vaardigheden moet
inzetten

Alles wat je buiten mag doen
Techniek
Handvaardigheid: Houtbewerken,
beeldhouwen, zwaar(der) werk
Knippen, plakken, grote bewegingen
LO: lichamelijke inspanning, zweten, kracht
gebruiken
Proefopstelling maken
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Poster: INVESTIGATING (onderzoekers)
Waar houden ze van?

Wat voor soort bezigheden hebben ze
buiten school?

Problemen oplossen
Werken aan natuurkundige, biologische
verschijnselen
Mathematisch werken
Logica gebruiken
Ideeën onderzoeken
Uitvinden hoe dingen werken
Lezen
Situaties analyseren
Ontdekken
Abstract denken
Complexe berekeningen maken
Basale programmering
Formules interpreteren
Natuurkundige theorieën begrijpen
Onderzoeken en denken over moeilijke vragen

Puzzels maken
Lezen (science fiction, ….)
Apparaten kopen en kijken wat je ermee kan
Wetenschappelijke of technische bladen lezen
Meer leren over de wereld om je heen, bijv. op
internet
Naar een natuurkundig of biologisch museum
gaan

Wat vinden ze leuk op school? (vakken,
opdrachten?)

Waar houden ze niet van?
Activiteiten waarbij je moet overtuigen /
overreden
Sociale situaties
Routinematige zaken

Natuurkunde, Sterrenkunde
Biologie
Wiskunde
Scheikunde
Informatica
Filosofie
Onderzoeken en analyseren van informatie
Creatief problemen oplossen
Een microscoop gebruiken
Wiskundige problemen oplossen
Wetenschappelijke experimenten doen
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Poster: ARTISTIC (Scheppers)
Waar houden ze van?

Wat voor soort bezigheden hebben ze
buiten school?

Onafhankelijk zijn
Gevoelens delen
Gevoeligheid
Schilderen
Een instrument spelen
Schrijven
Iets unieks maken
Visualiseren en je iets voorstellen

Artistiek werk van anderen bewonderen door
bijvoorbeeld naar concerten te gaan,
tentoonstellingen, etc.
Of zelf artistiek zijn:
Muziekles
Schilderles
knutselen
Schrijven

Wat vinden ze leuk op school? (vakken,
opdrachten?)

Waar houden ze niet van?
Geordende, systematische werkzaamheden
Administratieve zaken

Decoreren
Ontwerpen
Verhalen en poëzie schrijven
Handarbeid
Schetsen, tekenen of verven
Muziek maken
Een instrument bespelen
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Poster: SOCIAL (Helpers)
Waar houden ze van?

Wat voor soort bezigheden hebben ze
buiten school?

Anderen helpen
Men mensen werken
Een dienst leveren
Meegaand en aangenaam zijn
Kinderen helpen
Ouderen bijstaan
Onderwijzen
Raad geven

Met anderen dingen doen:
Deelnemen aan bijeenkomsten
Met vrienden dingen doen
Vrijwilligerswerk
Met kinderen spelen
Teamsporten
Religieuze activiteiten
Psychologie (anderen leren begrijpen)

Mensen met sociale vaardigheden
Begrijpen waarom mensen zich gedragen
waarom ze dat doen
Onder de oppervlakte van mensen en situaties
kijken
Wat vinden ze leuk op school? (vakken,
opdrachten?)

Waar houden ze niet van?
Technische bezigheden

Praktijkvakken die te maken hebben met zorg
en welzijn
Luisteren en spreken
Lezen, taal gebruiken
Onderwijzen / trainen van anderen
Plannen en superviseren van activiteiten
Gastheer/gastvrouw zijn
Zichzelf duidelijk uitdrukken
Een groepsdiscussie leiden
Een vergadering leiden
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Poster: ENTERPRISING (ondernemend)
Waar houden ze van?

Wat voor soort bezigheden hebben ze
buiten school?

Besluiten nemen
Anderen overtuigen
Macht gebruiken
Enthouiast gedrag
Dingen verkopen
Het middelpunt van de aandacht zijn
Dynamisch zijn
Zeer gevarieerd zijn
Mensen met leiderschap en spreekcapaciteiten
Invloedrijk zijn

Iets opzetten / oprichten
Een website maken
Verkozen worden (verkiezing winnen!)
Invloedrijke mensen opzoeken / Netwerken

Wat vinden ze leuk op school? (vakken,
opdrachten?)

Waar houden ze niet van?
Wetenschappelijke activiteiten
Situaties waarin wetenschappelijke activiteiten
nodig zijn, bijv. onderzoeken, analyseren,
dingen in twijfel trekken, etc.

Een groep leiden
Projecten initiëren
Dingen verkopen of ideeën promoten
Praatjes houden of een toespraak geven
Anderen overtuigen om dingen op zijn/haar
manier te doen, Anderen zover krijgen dat ze
instemmen
Activiteiten en gebeurtenissen organiseren
Verkopen van producten en ideeën
Besluiten nemen
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Poster: CONVENTIONAL (organiseerders)

Waar houden ze van?

Wat voor soort bezigheden hebben ze
buiten school?

Organiseren
Precisie
Deel uitmaken van een team
Typen
Materialen organiseren
Een reeks routines hebben
Verwachtingen kennen
Bevelen opvolgen
Met een partner werken

De zaken thuis goed organiseren en ordenen
Dingen netjes maken en houden
Data ordenen, bijv. een stamboom maken of
de familiegeschiedenis ordenen

Wat vinden ze leuk op school? (vakken,
opdrachten?)

Waar houden ze niet van?
Onduidelijke activiteiten
Niet gestructureerde activiteiten
Situaties waarin artistieke vaardigheden nodig
zijn.

Plannen en jezelf huiswerk geven
Keurig werken
Dingen netjes ordenen
Up to date houden van gegevens
Statistisch werk
Bedienen van computers
Effectieve zakenbrieven schrijven
In of met een systeem werken
Papierwerk doen, bijv. Administratie of
boekhouden
Tijd en geld managen
Aandacht besteden aan details
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