
 
 

Zinvolle taken! Betekenisvolle taken? 
 
 

 Prestaties  complex, vakoverstijgend, met deadline 
 Willem Wever-vragen éénduidig, t.b.v. verwerven en verwerken van informatie 
 Willy Wortel-taken technische taak 
 Referaten  lezing, ieder neemt als deskundige onderdeel voor z’n rekening 
 Salons   discussiegroep, meningvormend 
 Ontdekkingsreizen door leerling zelf verwoord vraagstuk onderzoeken 

 
 
Prestaties 

 Verzorg een power-point presentatie voor Engelse ondernemers over de potentie van ….. 
voor vestiging 

 Ontwerp een aantrekkelijk wandelroute door ……. en maak daarvoor een boekje in het 
Nederlands, Frans, Duits en Engels 

 Maak een videoband van 15 minuten waarin de geografische (ruimte?), historische 
(gebouwen?), economische (winkelaanbod?) en maatschappelijke (jongeren?) problemen 
van …… aan de orde komen. 

 Maak een flyer en video van 5 minuten voor bezoekers van het zwembad waarom douchen 
vooraf moet (sk, vormgeving) 

 Ontwerp een tuin met kostenplaatje voor een echte opdrachtgever die bepaalde wensen 
heeft (bio, wi, tek.) 

 
 
Willem Wever-vragen 

 Waarom worden bladeren groen? 
 Hoe wordt kaas gemaakt (presentatie met beelden)? 
 Hoe denken politieke partijen over regionale autonomie 
 De jaartelling begint bij de geboorte van Jezus. Waarom vieren we oud &nieuw dan niet op 

25 december? 
 
 
Willy Wortel-taken 

 Hoe werkt een hotelschakeling (maak er een)? 
 Ontwerp een ideale afstandbediening voor een bejaard persoon 
 Ontwerp een werkend planetarium 

 
 
Referaten 

 Organen van de mens: plaats en functie 
 Literatuurstudie over …… 
 Leesclub rond het thema ‘heelal’ 
 Technische aspecten van de bouwkunde in de oudheid 
 Ned. landschappen: ontstaan en uiterlijk van nu en honderd jaar geleden 



 
Salons 

 Gentechnologie en voedsel 
 ‘De avonden’, Gerard Reve 
 The USA are the leading country in the world 
 Het toneelstuk van gisteravond 
 Technologische ontwikkeling 

 
 
Ontdekkingsreizen 

 Een thema of vraagstuk waarmee de leerling vanuit eigen belangstelling mee aan de slag wil 
o ‘Wat is vals in de muziek?’ 
o ‘Heeft nationaliteit invloed op de kijk op actuele gebeurtenissen?’ 
o ‘Hoe veilig is Almere voor het water?’ 
o ‘Onwaarheden in de reclame.’ 

 
 


