
Scan de QR-code 
voor meer informatie!

Studie- en tekenbureau

1
2
3
4
5
6

Ingenieur sporen

Ingenieur elektriciteit

Ingenieur kunstwerken

Tekenaar sporen

Tekenaar elektriciteit

Tekenaar gebouwen

Sophie

Ruben

Fouad

Estelle

Christian

Yohan

Deze familie omvat de collega's die 
de werken van Infrabel leiden 

en de plannen opstellen.

Studie- en tekenbureau

Ik teken de plannen voor de teams die 
aan het spoor werken.

Tekenaar sporen

Estelle4

Studie- en tekenbureau

Ik teken de plannen voor 
vernieuwingsprojecten rondom de 
sporen, zoals bruggen en tunnels.

Tekenaar gebouwen

Yohan6

Studie- en tekenbureau

 Ik houd toezicht op het onderhoud en de 
bouw van spoorwegbruggen en -tunnels. 
Ik bereid ook het toekomstige werk voor.

Ingenieur kunstwerken

Fouad3

Studie- en tekenbureau

Ik teken de plannen voor de 
elektrische installaties van Infrabel, 

zowel in de gebouwen als langs 
de sporen.

Tekenaar elektriciteit

Christian5

Studie- en tekenbureau

Ik coördineer het onderhoud en de 
vernieuwing van het elektriciteitsnet 

dat nodig is om de treinen op ons 
netwerk te laten rijden!

Ingenieur elektriciteit

Ruben2
Studie- en tekenbureau

Ik bereid het toekomstige spoorwerk 
voor en coördineer het. Wissels, 

dwarsliggers en rails hebben geen 
geheimen voor mij!

Ingenieur sporen

Sophie1





Scan de QR-code 
voor meer informatie!

Technologie

1
2
3
4
5
6

Programmeur

Telecom IT-specialist

Helpdeskmedewerker ICT

Dronepiloot

IT-specialist in branddetectie

IT-specialist in cyberbeveiliging

Dries

Anna

Maxime

Lukas

Carlos

Guillaume

Deze familie omvat de IT-specialisten 
van Infrabel. 

Technologie

Ik vlieg met drones om de veiligheid 
rond de sporen en gebouwen in het 

oog te houden.

Dronepiloot

Lukas4

Technologie

Ik ben de cyberwacht die 
computersystemen beschermt tegen 

cybercriminelen.

IT-specialist in cyberbeveiliging

Guillaume6

Technologie

Als collega's een probleem hebben 
met hun computer, kom ik ze helpen.

Helpdeskmedewerker ICT

Maxime3

Technologie

Ik leid het programma dat branden in 
gebouwen voorkomt. Ik ben een 

cyberbrandweerman.

IT-specialist in branddetectie

Carlos5

Technologie

Ik werk aan het telefoon- en 
communicatienetwerk van de 

spoorwegen.

Telecom IT-specialist

Anna2
Technologie

Ik maak computerprogramma's en 
apps voor mijn collega's.

Programmeur

Dries1





Scan de QR-code 
voor meer informatie!

Veiligheid en verkeer

1
2
3
4
5
6

Tra�ic controller

Safety controller

Werkplanner

Capaciteitscoördinator

Onderzoeker

Preventieadviseur

Safia

Tom

Ivan

Jan

Arthur

Marie

Deze familie omvat de collega's die verantwoordelijk 
zijn voor de veiligheid bij Infrabel. Op het netwerk, 

tijdens werken, maar ook in onze kantoren.

Veiligheid en verkeer

Wanneer er werken gepland zijn, 
bestel ik al het nodige materiaal en 

laat dit op de locatie bezorgen.

Capaciteitscoördinator

Jan4

Veiligheid en verkeer

Ik zorg voor de veiligheid 
en het welzijn van de collega's 

op hun werkplek.

Preventieadviseur

Marie6

Veiligheid en verkeer

Als er gewerkt wordt, beslis ik wanneer 
de treinen moeten stoppen, zodat mijn 

collega's veilig kunnen werken.

Werkplanner

Ivan3

Veiligheid en verkeer

In het geval van een ongeval onderzoek en 
verzamel ik bewijsmateriaal om de oorzaak 

vast te stellen. Dan vind ik oplossingen 
zodat het niet opnieuw gebeurt.

Onderzoeker

Arthur5

Veiligheid en verkeer

Wanneer er een probleem is met een 
trein, zend ik de nodige informatie 

door naar de tra�ic controller.

Safety controller

Tom2
Veiligheid en verkeer

Ik controleer het treinverkeer zodat 
alle treinen veilig en op tijd aankomen.

Tra�ic controller

Safia1





Scan de QR-code 
voor meer informatie!

Administratie

1
2
3
4
5
6

Jurist

Boekhouder

Aankoper

Beheerder van gebouwen

Secretaris

Lokaal personeelsbureau

Peter

Moïra

Koen

Simon

Béatrice

Thomas

Deze familie omvat collega's van de 
administratieve diensten van Infrabel.

Administratie

Ik ben verantwoordelijk voor het 
onderhoud en de inrichting van de vele 

gebouwen en kantoren van Infrabel.

Beheerder van gebouwen

Simon4

Administratie

Ik help collega's met hun uurrooster, 
contract, salaris ... en beantwoord hun 

persoonlijke vragen.

Lokaal personeelsbureau

Thomas6

Administratie

Ik koop de beste materialen tegen
 de juiste prijs voor mijn collega's: rails, 

elektriciteitsdraden, papier voor 
de printer ...

Aankoper

Koen3

Administratie

Ik help mijn collega's dagelijks. Ik zorg 
voor de agenda's, vergaderingen en 

administratieve ondersteuning.

Secretaresse

Béatrice5

Administratie

Ik betaal de rekeningen en beheer het 
geld dat het bedrijf doet draaien. 

Ik ben de bankier van Infrabel.

Boekhouder

Moïra2
Administratie

Ik verdedig en bescherm Infrabel 
tegen alle mogelijke juridische 

problemen en risico's.

Jurist

Peter1





Scan de QR-code 
voor meer informatie!

Deze familie omvat collega's die 
andere teams van Infrabel of Infrabel 

zelf ondersteunen.

Ondersteunende diensten

1
2
3
4
5
6

Rekruteerder

Accountmanager

Woordvoerder

Business partner

Adviseur public a�airs

Opleider

Maria

Francisco

Camille

Elise

Anh

Gillian

Ondersteunende diensten

Ik ben een specialist in mijn vakgebied 
(communicatie, HR, financiën ...) en ik 

deel mijn kennis met collega's.

Business partner

Elise4

Ondersteunende diensten

Ik geef les aan collega's en 
nieuwkomers in onze spoorschool: 

 de Infrabel Academy.

Opleider

Gillian6

Ondersteunende diensten

Als het tijd is om over spoorwegen te 
praten op TV, ben ik degene die ze 
bellen. Ik ben een spoorjournalist.

Woordvoerder

Camille3

Ondersteunende diensten

Ik breng de buitenwereld op de hoogte 
van al onze activiteiten en help zo mijn 

collega's om hun werk te doen.

Adviseur public a�airs

Anh5

Ondersteunende diensten

Ik beheer de contacten met onze 
klanten: de treinondernemingen, 
de industriële ondernemingen, 
de havens en de transporteurs.

Accountmanager

Francisco2
Ondersteunende diensten

Ik zoek toekomstige collega's om 
onze teams te versterken. Ik zorg ervoor 

dat iedereen zijn plaats vindt in 
het bedrijf.

Rekruteerder

Maria1





Scan de QR-code 
voor meer informatie!

Techniek

1
2
3
4
5
6

Technieker sporen 

Spoorarbeider

Lasser

Mecanicien

Elektricien

Elektromechanicien

Deze familie omvat collega's die het 
spoorwegnet onderhouden en vernieuwen 

dankzij hun technische vaardigheden.

Nicole

Joris

Lara

Dario

Laurent

Rayan

Techniek

Ik bedien machines die 
allerlei onderdelen voor de 

spoorwegen maken.

Mecanicien

Dario4

Techniek

Ik repareer en onderhoud gebouwen, 
installaties, machines en werktreinen.

Elektromechanicien

Rayan6

Techniek

Ik gebruik vuur om allerlei 
stukken samen te voegen 
of om nieuwe te maken.

Lasser

Lara3

Techniek

Ik sluit de elektrische kabels aan 
die de treinen laten rijden.

Elektricien

Laurent5

Techniek

Ik herstel de sporen zodat deze 
zich steeds in goede staat bevinden.

Spoorarbeider

Joris2
Techniek

Ik controleer de staat van de sporen 
en detecteer mogelijke reparaties.

Technieker sporen 

Nicole1





Scan de QR-code 
voor meer informatie!

Werktreinen

1
2
3
4
5
6

Bestuurder bovenleidingtrein

Bestuurder meettrein

Bestuurder werktrein

Bestuurder onderstopper

Kraanmachinist

Locomotiefbestuurder

William

Alix

Simon

Samira

Sonia

Jonas

Deze familie omvat de collega's die 
de treinen van Infrabel besturen 

en ermee werken uitvoeren. 

Werktreinen

Ik bestuur de trein die de grond vlak 
maakt, zodat treinen kunnen passeren.

Bestuurder onderstopper

Samira4

Werktreinen

Ik bestuur een trein die alle 
zware elementen naar een 

bouwplaats brengt.

Locomotiefbestuurder

Jonas6

Werktreinen

Ik bestuur de trein die het mogelijk 
maakt om werken aan het spoor 

uit te voeren.

Bestuurder werktrein

Simon3

Werktreinen

Ik bestuur een trein, uitgerust met een 
kraan waarmee ik zwaar materieel op 

bouwterreinen kan hijsen.

Kraanmachinist

Sonia5

Werktreinen

Ik bestuur de trein die wordt gebruikt 
om alle spoorelementen te meten.

Bestuurder meettrein

Alix2
Werktreinen

Ik bestuur de trein die wordt gebruikt 
om de bovenleiding te plaatsen

 en eraan te werken.

Bestuurder bovenleidingtrein

William1





4/4

infrabel.be/nl/scholen 

Voor meer info over onze acties voor 
kinderen, bezoek onze website 

Het spel gaat door totdat er geen kaarten 
meer over zijn. Het spel is dan afgelopen.

Wie de meeste families op het einde 
van het spel heeft, wint het spel.

Veel plezier en succes bij het ontdekken 
van de Infrabelberoepen!

3/4

Als je een hele familie hebt (alle 6 
kaarten), plaats je die voor je en ontvang 

je de bijbehorende “familie” kaart.

Als hij/zij deze kaart niet heeft, moet je 
een kaart uit de stapel van overgebleven 
kaarten, die in het midden ligt, trekken.

Als je de kaart die je wilde, niet trekt, 
plaats je de kaart bij de overige kaarten 
in jouw hand en is het de beurt aan de 

persoon links van je.

Als je toevallig de kaart trekt die je wilde, 
moet je hardop zeggen: “Goede keuze!”. 

Je mag dan verder spelen en om een 
nieuwe kaart vragen aan een persoon 

naar keuze.

2/4

De resterende kaarten leg je op een 
stapel in het midden van de spelers.

De jongste begint het spel.

Vraag de persoon van jouw keuze 
naar de kaart die je wil. 

Bijvoorbeeld: "In de techniekfamilie 
wil ik de elektricien graag hebben."

Je kan alleen vragen om een kaart van 
een familie die je al in je handen hebt.

Als de andere speler deze kaart heeft, 
moet hij/zij deze kaart aan jou geven.

Spelcomponenten

Het spelverloop

Spelregels

1/4

Schud de spelkaarten en verdeel 7 
kaarten per persoon. 

Je toont je spelkaarten niet aan 
de andere spelers. 

42 spelkaarten met de beroepen
2 kaarten met de spelregels

7 familiekaarten
met een QR-code op de achterkant om 

de video van de familie te bekijken
1 doos om de kaarten in te bewaren




