
VIND INSPIRATIE IN DE 
OPDRACHTENWOLK

 TOOL 4.4STAP 4

BRAINSTORM OVER 
OPDRACHTEN  
EN VERTREK UIT...

EEN DOE-WOORD

Formuleer een opdracht vanuit 
een doe-woord. Wat wil je dat 
de jongeren doén? Wat is de 
actie? 

HET ERFGOED

Brainstorm vanuit specifieke 
elementen van het erfgoed: wat 
kunnen ze leren, ervaren, te 
weten komen over vroeger-
vandaag-straks? Hoe kun je dat 
doen?

DE CONTROLE

Aandachtspunt: als je een 
opdracht verzint, bepaal je best 
ook altijd hoe je die opdracht kunt 
controleren op het slagen.

DE OUTPUT

Bepaal eerst wat de opdracht 
moet opleveren: wat is de 
uitkomst of wat verdienen 
of krijgen ze als ze slagen? Wat 
hebben ze nodig? Brainstorm 
daarna 'reversed' om tot de 
opdracht te komen.

DE OPDRACHTSOORT

Brainstorm over mogelijke 
opdrachten door vanuit 
de verschillende soorten 
(categorieën) te denken. Welke 
samenwerkingsopdracht past 
hier? Of welke creatieopdracht?

EEN MATERIAAL

Brainstorm vanuit een 
materiaal: wat kun je allemaal 
doen met ... ? Kies handelingen 
die passen bij het materiaal en 
formuleer er een uitdaging bij. 

DE FUNCTIES V/D APP

Brainstorm aan de hand van 
deze tool:

 TOOL 4.1 

een touw
een zaklamp

een fluostrip

Zoek...

wat nog?

stoepkrijt

een vergrootglas

een lucifer
een tennisbal

een ei

Je krijgt een tip

Je krijgt de oplossing

Je krijgt voorsprong

Je verzamelde reservetijd

Je hebt meer info

Je hebt een (stuk van een) code

Je verdient een punt

Je weet wat het niét is

Je hebt meer krachten

Je krijgt een prijs

Geen controle nodig

Samenwerkingsopdracht

Erfgoed waarnemen

Communicatieopdracht

Erfgoed onderzoeken

Leiding controleert

Creatieopdracht

Fantaseren bij
erfgoed

Controle via foto (msg)

Waarnemingsopdracht

Erfgoed vergelijken

Controle via in te dienen antwoord (msg)

Zoek- en verzamelopdracht

Erfgoed presenteren

Erfgoed bewaren

Zelfcontrole (bv. vergelijken)

Expressieve opdracht

Evoluties rond 
erfgoed zien

Vraag- en oplossingsgerichte opdracht

Erfgoed beschermen

Ander team, publiek,...

Raadsel

Erfgoed herbeleven

Fysieke/Sportieve opdracht

Erfgoed documenteren

Je krijgt de volgende locatie

Je krijgt een voorwerp

een stuk stof

Verzamel...

Puzzel...

Herken...

Kom te weten...

Bevrijd...

Los op...

Beantwoord...

Vergelijk...

Spring...

Sluip...

Bouw...

Teken...

Verstop...

Bedenk...

Schrap...

Bekijk...

Boots na...

Zing...

Fotografeer...

Film...


