
Dit boekje is van...........................................

       KAMPIOEN
Ik bak nu als enige ter wereld
een wortelspruitjesomelet
én heb de lekkerste
spaghettipindakaaskoffie gezet.

Na het douchen ben ik de beste
in achterstevoren hinkelen
van de keuken naar mijn bed.

Daar verzin ik een woord
dat nog niemand kent
zoals plasotinotalitent
of grikalasukwerifeks.

Je hoeft niet veel te doen,
want zonder het te merken
ben je heel vaak kampioen
in iets geks.

© Jaap Robben - Zullen we een bos beginnen - uitgeverij de Geus

TALENTEN
            TESTER

DURF TE WORDEN WAT JE WIL
waarin 
ben jij 

kampioen?

Ontdek 

je talenten

met de boeken 

van de bieb



oplossing rebus: arts, jager, pottenbakker, visser & oplossing woordenzoeker: ruimtevaarder
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Zoek de woorden van boven naar beneden, van beneden naar boven, 

van links naar rechts, van rechts naar links en diagonaal (schuin).

Welk beroep houd je over? Schrijf in de hokjes.

abt
acteur
analist
bakker
boa
directeur
dj
econoom
fotograaf
gastvrouw
haven-
meester
illustrator
imker
job
journalist
juf

kapper
kelner
kok
lakei
nar
non
ober
pastoor
rechter
regent
schaker
tandarts
tolk
uitvinder
vj
waarzegger
zanger

ZOEK DEZE WOORDEN:

COLOFON
De bibliotheken bieden met veel plezier dit doe-boekje aan. 
Het is gemaakt door bibliotheken Eemland, Waterland en 
Den Haag en Probiblio, ter gelegenheid van 
de Kinderboekenweek 2021.
Vormgeving en illustraties: barbaramulderink.nl 

Ga met al je talenten naar de speciale website 
waar je ze nog verder kan ontdekken: 
www.kinderboekenweekmetdebieb.nl

WORDEN WAT JE WIL
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Lijkt dit je wat 

om later 

te worden?
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oplossing: kapper, minister-president, fotograaf, dirigent, chauffeur

Een           heeft een       en grote        een grote             en ook nog eens nep

Maak een beeldgedicht!
Bij het boek A is van Os door Autobahn en Bette Westera

----
Welk beroep?

Poëzie is mooi denken zoals dansen mooi wandelen is.

Gedichten hoeven niet te rijmen, en zelfs niet uit woorden te bestaan.

In A is van Os kun je lezen hoe onze letters zijn ontstaan en hoe we

       schrijven als zon, en       schrijven als maan.

Met woorden en tekeningen kun je een beeldgedicht maken.

Maak een beeldgedicht over jouw favoriete beroep NU
JIJ!

Later word ik .............................
ik ben het aan het leren 
ik maak mijn papa knapper
met knippen wassen scheren

Rustig blijven zitten hoor
anders knip ik in uw oor

Ik ben de allerbeste .............................kijkt u maar, u bent al klaar
u bent zo echt veel knapper
met die happen uit uw haar. 

Hier ben ik 
klik
klik
klik
de .............................
ogenblik
kam door je haar
lachen maar
klik 
klik 
klik
kijk niet zo vies
say cheese
precies
ja zo
mooi zo
goed zo
lachen maar
nog iets dichter 
bij elkaar 
tempo 
tempo 
klik
klik
klaar. 

Ik ben de.............................je kent me wel
ik ben bekend
van de krant en van tv

Heeft het volk een goed ideedan zeg ik ja 
maar meestal nee

Ik spreek met dikke dure woorden ik regeer, ik reageer
ik heb het voor het zeggenik accepteer, ik tolereerik adviseer, ik commandeeren ik -eer

nog heel veel meer

ik geef de koning wijze raadals hij vraagt
waar is het zout
dan zeg IK 
waar de zoutpot staat. 

Stap maar in mijn bus, meneerer zijn nog lege plekken 
een stempel op uw strippenkaartdan kunnen we vertrekken 

Ik breng u overal naartoe
naar de stad of naar het strand zeg het maar, waar wilt u heen naar Afrika of Ameland? 

O nee! 
een lekke band
bus aan de kant 
dames en heren 
ik moet hem even repareren 

Want ik ben niet alleen.............................toevallig ben ik ook monteur. 

Over welk beroep gaat het gedicht? 
Vul de ontbrekende woorden in!

Ik word later .............................

van de diere-liere-band

met op saxofoon de rat

en op klarinet de kat

op triangel speelt de haai

en op drums de papagaai

op de basgitaar de stier

en op altviool de mier 

op piano de fazant

en op slurf de olifant. 

Een clown heeft een rode neus en grote schoenen, 

een grote lach en ook nog eens nepbloemen! VOORBEELD

4 5



Testvraag 1
Je hebt € 100 geërfd van een oud omaatje, wat doe je ermee?
Je belt direct de NS om te vragen waar je allemaal heen kunt reizen!
100 euro? Niet veel! Je maakt een plan om dit geld te laten groeien
Je wilt meteen weten, waaraan is dit omaatje eigenlijk overleden?!
Zekerweten nieuwe gadgets aanschaffen!
€ 100,- kun je goed gebruiken voor nieuwe verf, schetsblokken en spuitbussen
Je besluit minstens de helft te schenken aan een goed doel
Nomnomnom, veel lekkere hapjes kun je daarvoor kopen!
Je koopt een nieuwe sport-outfit zodat je er tiptop uitziet als ze jou die medaille opspelden
Is de boekwinkel nog open? Dan ga je er gelijk naartoe!

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Testvraag 4
Welke boektitel spreekt jou het meeste aan?
Wat niet in de safarigids van je ouders staat
Hoe beroof je een bank?
Geheim agent opa
De ruimteatlas van Jesse Kreek
Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst?
Palmen op de Noordpool
Spaghetti van Menetti
Ninja-kid
De bromvliegzwaan

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Heb jij het vaakst A, B, of…?

Kijk voor de uitkomst op blz. 10 en 11

Doe de test 
  en ontdek jouw TALENT!

Streep bij iedere vraag het best bij jou passende antwoord aan.

Testvraag 2
Jullie gaan een dagje uit, en jij mag 
kiezen waarnaartoe, wat kies je?
Safaripark
Sjieke tent
Wildlands
Nemo
Muziek?
Leren over klimaat 
Restaurant
Snowworld
Kinderboekenmuseum

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Testvraag 5
Je vrienden nemen een stapel bordspellen mee.
Welk spel speel jij het liefst?
Risk, je hebt zin om de wereld te veroveren
Monopoly, een hotel op de Kalverstraat a.u.b.
Cluedo, wie is de dader?
Bordspel? Dat is toch niet meer van deze tijd?!
Pictionary
Escaperoom-spel waarbij je de wereld moet redden
Sushi Go Party
Het Eredivisie Voetbalspel
Scrabble 

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Testvraag 7
Als je alles zou kunnen 
worden, wat kies je dan?
Ontdekkingsreiziger
Miljonair
Detective
Astronaut
Kunstenaar
Dierenredder
Chef-kok
Topsporter
Schrijver
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Testvraag 6
Wat/hoe zou jij graag eens eten?
Insecten durf je best eens te proberen
All you can eat, lekker veel waar voor je geld
In zo’n restaurant waar het helemaal donker is
Zo’n tube astronautenvoedsel zou je graag uitproberen
Veel kleine hapjes die heel mooi opgemaakt zijn
Als het maar diervriendelijk is en goed voor het milieu
Zo’n Middeleeuws feestmaal met een overvloed aan eten en drinken, waarbij je 
lekker boeren mag laten, en alles met je handen in je mond mag proppen
Ik zweer bij powershakes!
Lekker exotisch graag: Thais eten of Mexicaans. Wat eten ze in Botswana?

A
B
C
D
E
F
G

H
I

Testvraag 3
Je krijgt een nieuwe kamer. 
Hoe richt je die het liefste in?
Groen, geel, bruin
Zwart, wit, grijs
Rood, oranje, geel
Blauw, zilver
Alle kleuren van de regenboog
Blauw, groen, turquoise
Pastelkleuren
Rood, wit, blauw, oranje
Geel, groen

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Testvraag 8
Je moet onverwacht op je kleine neefje 
passen, wat ga je met hem doen?
Naar het bos
Monopoly spelen
Een speurtocht door de wijk
Gamen
Tekenen
Naar de kinderboerderij
Pannenkoeken bakken
Met de bal spelen
Boekjes lezen

A
B
C
D
E
F
G
H
I
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Wat wil jij later worden? Heb je daar wel eens over nagedacht?   

Hoe word je dolfijnverzorger, of dj, of geheim agent?  Hoe is het om een 

stuntman te zijn of LEGO-ontwerper? Lees erover in dit boek.

Als je rare geluiden hoort onder je bed, 
en je durft zelf niet te gaan kijken kun 
je Jan, de onderjebedkijkman, en zijn 
hulpje inschakelen!

Van het beroep onderjebedkijkman had 
je vast nog nooit gehoord.
Kun jij ook een nieuw beroep verzinnen?
Schrijf de naam op en vertel of teken 
over jouw beroep:

DYLAN HAEGENS vertelt over zijn beroep 
in het boek van boswachter tot youtuber.  
Welk beroep is dat?

Boeken schrijven met een ganzenveer
Kevertjes vangen, want letterzetters zijn een plaag

Een geschreven tekst (bijv. een krant) letter voor letter
op papier zetten/drukken

In dit boek heeft Marco Blom een bijzonder 
beroep. Hij werkt als RIOOLINSPECTEUR. Naast 
poep en plas komt hij soms ook hele rare 
dingen tegen in het riool. Wat is het raarste 
wat Marco is tegengekomen?

Heb je wel eens van een ANAGRAM gehoord? 
Eens kijken of je dit kunt oplossen: 
U. Eregem-Brest werkt als burgemeester. 
Mevrouw K. Strijvers Echt is tekstschrijver. 
Welk beroep heeft meneer R. Ral uit Olst?

Welk beroep heeft WILLIE WORTEL?

OnderjeBEDkijkman
van boswachter tot youtuber  

J a g e r

Wat vindt Jan onder jouw bed?
Fantaseer, schrijf en teken!
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Televisie
Rioolrat
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Vlogger
Patissier

Uitvinder

Vroeger had je het beroep LETTERZETTER. Wat deed die?

Waar werkt WILLY WONKA 
uit het boek van Roald Dahl?

a

o

e

In een dierenwinkel
 In een chocoladefabriek 
 In een warenhuis

Hij werkt in de keuken van een restaurant
Hij maakt tekeningen in kinderboeken

Hij werkt in de bibliotheek 

Glazenwasser 
Schilder 

Wekker: tik tik, opstaan! 

WELK BEROEP had deze man vroeger?

Hacker 
Youtuber 

Gamedesigner 

1 2 3 4 5 6 7

Welk bijzonder beroep zit verstopt in deze quiz?

6

2

oplossing: tornadojager
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Uitkomst van de TALENTENtester!

Je gaat graag op avontuur om 

dingen over de wereld en het leven 

te ontdekken. Je bent niet bang en 

dol op verrassingen die op je pad 

kunnen komen.

Je bent een echte doener en maakt graag dingen. Dat kan kunst, muziek, iets nuttigs of heel technisch zijn. Wat jouw ogen zien kunnen je handen maken.

Jij kan goed kijken en luisteren, 

jou vallen dingen op en je bent een 

echte speurneus. Je zou mysteries 

op kunnen lossen als detective, 

maar ook onderzoeker kunnen zijn.

Jij bent supernieuwsgierig naar 
de toekomst en bezig met hoe de 

dag van overmorgen eruit ziet. 
Je weet veel over de nieuwste 
technieken en het heelal.

Jij droomt ervan om rijk te worden 

en bent vaak bezig met het 

verzinnen van dingen waar je geld 

mee kan maken.

Jij bent het liefst in de keuken bezig 

en weet veel over allerlei 

ingrediënten en wat je er allemaal 

mee kan doen. Mixen en 

experimenteren 

is je lust en 

je leven.  

Jij bent een acrobaat met taal, 
houdt van spelen met woorden, zinnen, boeken 
en lezen. Met taal kan je alle kanten op!

Jij bent lekker met je lijf bezig, een 

volhouder die graag de 

sportieve strijd aangaat, met 

zichzelf en anderen. 

Jij wil altijd graag voor anderen in 

de bres springen , bent heel 

zorgzaam en rechtvaardig en je 

vecht voor een betere wereld. 

Zoek dieren 
met maffe
namen

Teken je
onderwaterwereld

Doe de 
boswachtertest

Teken een hond 
in 1 lijn, net als 

Picasso 

Maak een 
menukaart 
met nieuwe 
pizzasmaken

Zoek 3 dingen die jij niet wist over het ei 
maar nu wel

Teken een 
stilleven met alle 

ingrediënten
voor je lievelings

maaltijd

Maak een gek 
verhaal met 
heel veel EI

Beeld de 
letters van je
 initialen uit  

Schrijf je naam

in hiëroglyfen

Verzin 1  
circus act die 
je zelf kan.

Welke van de 3 

Ninja- skills wil 

jij het eerst 
leren? 

Maak een 

reddingsplan 

voor jouw 

favoriete dier 
 

Hoe scoor jij op 
duurzaamheid? 

Tel hoever je bent 
p. 136-137

 

Maak een 
spandoek voor 
jouw  actie. 
 

Voor welk 
goede doel  

beroof jij een 
bank?

Wie zijn de vijan-den van de rijke 
Oom Dagobert?

Welke verdieping 
bouw jij in je 

geheime 

ondergrondse villa? 

Onderzoek is o.a. 

lijstjes afwerken! 

Check wat detective 

Matrix tot nu toe 

heeft gedaan: X

Een robotmug 

heeft een piepklein 

cameraatje. 
Teken ‘m!

DURF JIJ TE 
RUIMTEREIZEN? 
 

Wat kom je 
onderweg naar 
de maan tegen?

Waar eindigt jouw 
ruimtereis met de 
Spacecruiser? 
 

Wat voor kunstenaar 
ben jij? Kruis aan. 
O Graffiti artiest 
O Breakdancer 
O DJ
O Rapper 
O Beatboxer 
O alles?

Je bekijkt de dingen graag 

van meerdere kanten.

Ontwerp 
een achtbaan 

voor je huisdier

Een geheim agent 
spreekt z‘n talen. Wat 

betekent: ‘Hai het 
roare knoopn aan de 

jaasse‘

Waarin ga jij de 

beste (van de 

wereld) worden?

A

E

D
C

B

G
I

H

F
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“Wat wil je worden?”
Vroeg de juf.

Het was in de derde klas.
Ik keek haar aan
en wist het niet.

Ik dacht dat ik al iets was.
Toon Hermans

DIT BEN IK MET MIJN TALENTEN!

Doe de TALENTENTESTER
krijg boekentips en maak je eigen Talenten-Avatar!
www.kinderboekenweekmetdebieb.nl12


