
 

• Omschrijf in één zin wat de bedrijven van Stichting Helmond de Peel doen. 

• Deel dit met je klasgenoten. 

• Teken op een kaart van regio Helmond de Peel waar de bedrijven zitten. 

 

Leerlingen laten nadenken over de bedrijven in regio Helmond de Peel die aangesloten zijn bij 

Stichting HighTech Helmond – de Peel. 

 

Als voorbereiding op een bezoek aan een activiteit van Stichting Helmond – de Peel. 

 

Opdracht 1: Omschrijf in één zin wat de bedrijven van Stichting Helmond de Peel doen. 

• Zet de partnerpagina van Stichting Helmond de Peel op het digibord: 

http://www.hightechhelmonddepeel.nl/ 

Een andere mogelijkheid is om het document in de bijlage te printen en losse logo’s te 

knippen en die uit te delen.  

• Vraag de leerlingen om ieder één bedrijf te kiezen.  

Het zijn meer dan 30 bedrijven, dus keuze genoeg! 

• Vraag de leerlingen om uit te zoeken van het bedrijf: 

o Wat maken zij? Of welke dienst leveren zij? 

Vraag ze dit in één zin op te schrijven. 

o Waar zitten ze? 

• Als leerlingen dit voor hun eigen bedrijf hebben opgeschreven, laat ze dan andere leerlingen 

helpen! Als leerlingen hier niet uitkomen, laat ze dan ‘jatten’ van andere leerlingen: hoe 

pakken die dit aan? 

Voor sommige bedrijven is deze informatie lastiger te vinden dan voor andere bedrijven. 

Geeft niks – laat je helpen! 

  

http://www.hightechhelmonddepeel.nl/


Opdracht 2: Deel dit met je klasgenoten. 

• Laat de leerlingen één voor één het logo omhoog houden of de webpagina op het bord 

zetten en aan elkaar in één zin vertellen wat het bedrijf doet. 

Mocht dit te lang duren of te saai worden, dan zijn er ook andere werkvormen mogelijk:  

o Laat ze het logo + die ene zin op een A4 schrijven, hang deze op in de klas 

o Laat ze in kleinere groepjes uitwisselen wat ‘hun’ bedrijf doet. 

Hierbij krijgen ze niet alle bedrijven mee, maar die paar bedrijven wel net wat beter.  

Opdracht 3: Teken op een kaart van regio Helmond de Peel waar de bedrijven zitten. 

Laat de leerlingen de naam van het bedrijf (digitaal) opschrijven op een kaart van regio Helmond – de 

Peel.  

Of print de kaart groot uit en laat de leerlingen de logo’s op de kaart plakken. 

Of een stip zetten met stift op een kleinere geprinte kaart. 

 

Benodigdheden 

- Active board met partners Stichting High Tech Helmond-de Peel 

en/of Losse logo’s van deelnemende bedrijven 

- Computers of mobieltjes met toegang tot internet voor leerlingen om informatie te zoeken 

- Kaart van Noord-Brabant op het Active Board of (groot) geprint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download meer werkvormen op  

https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/verbreding/ 
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https://www.aaebv.com/
https://www.aaebv.com/
http://www.artex.hde.nl/
http://www.artex.hde.nl/
https://www.atoom13.nl/
https://www.atoom13.nl/
https://www.bseni.nl/
https://www.bseni.nl/
https://buvocastings.nl/
https://buvocastings.nl/
http://www.craft-education.nl/
http://www.craft-education.nl/
https://dixap.nl/#home
https://www.mevi.com/
https://www.m-t-a.nl/
https://www.m-t-a.nl/
https://www.nts-botech.nl/
https://www.nts-botech.nl/
https://www.slegersbv.nl/
https://www.slegersbv.nl/
https://www.sunrisemedical.nl/
https://www.sunrisemedical.nl/
https://www.swanenberg.nl/


 

https://www.etf.nl/
https://www.experiencerepublic.nl/
https://www.experiencerepublic.nl/
https://www.fhtperslucht.nl/
https://www.fhtperslucht.nl/
https://www.formula-air.com/nl/
https://www.formula-air.com/nl/
https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/fokker-technologies/
https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/fokker-technologies/
https://www.franke.com/nl/nl.html
https://www.tft-bv.nl/
https://www.tft-bv.nl/
http://verbi.com/
http://verbi.com/
https://www.vescom.com/nl
https://www.vescom.com/nl
https://www.helmondmarketing.nl/
https://www.helmondmarketing.nl/
https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/
https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/
https://www.gea.com/nl/


 

https://www.huijbregts.nl/
https://www.huijbregts.nl/
https://www.kustersgoumans.nl/nl/
https://www.kustersgoumans.nl/nl/
http://www.leendersrvs.nl/

