Verwerkingsopdracht Vlog

Om je een beeld te geven van beroepen en functies in de bèta, techniek en IT hebben we
verschillende vrouwen die hierin werkzaam zijn gevraagd om een vlog te maken. Ze vertellen in de
vlog wat ze precies doen, hoe hun werkdag eruit ziet en waarom ze deze keus hebben gemaakt.
Ze laten je kennis maken met functies die je misschien nog niet kent. En ze laten zien hoe zij vanuit
hun technische functie een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van vragen die spelen in de
maatschappij.
In deze pdf staan een aantal vragen die je kunt beantwoorden vooraf en na afloop van het bekijken van de
vlog. Het werkt zo:
Beantwoord eerst vraag 1 en 2
Bekijk de vlog
Beantwoord vraag 3 en 4
Maak eventueel de extra opdracht
Ontdek de vele mogelijkheden in de bèta, techniek en IT. Veel plezier!

Let op! Start het filmpje nog niet, maar maak eerst de volgende opdrachten:
1. functies in bèta/techniek/IT
Straks ga je een vlog bekijken van iemand die werkzaam is in de bèta, techniek of IT. Aan welke functies denk
jij bij bèta, techniek of IT?

1.
2.
3.

2. functie beschrijven
Kijk naar de titel van het filmpje dat je gaat bekijken. Je ziet daar de functie staan. Omschrijf in een paar zinnen
wat jij denkt dat deze functie inhoudt.
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Bekijk nu het filmpje!
Na afloop van het filmpje, beantwoord de volgende vragen:

3. Verwachtingen
Wat spreekt je aan in deze functie? Omschrijf ook wat je minder leuk lijkt.

Klopt het beeld wat je van deze functie had? Leg uit waarom wel of niet.

4. Talenten ontdekken
Welke kwaliteiten, karaktereigenschappen of talenten denk jij dat er nodig zijn voor de functie die je net hebt
gezien in de vlog?

Welke van deze kwaliteiten/karaktereigenschappen heb jij zelf?

Sla de pdf met jouw antwoorden op!
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Extra opdracht
Ben je al klaar en wil je je verder verdiepen in deze functie?
Maak de volgende opdracht:

1. Functie VERDER UITDIEPEN
Zoek (online) naar twee Nederlandse bedrijven waar iemand met de functie die je net hebt gezien, werkzaam
is.
Welke bedrijven heb je gevonden?

1.
2.
Wat maken/doen deze bedrijven?

2. Andere technische/IT Functies
Welke technische/IT-functies kom je nog meer tegen bij dit bedrijf?

3. Internationaal
Kun je met deze functie ook internationaal aan de slag? Zoek naar een internationaal bedrijf waar je met deze
beroepen/functies terecht zou kunnen.
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