HAVO/VWO

Opdracht 1 / branches
Bekijk de kaart van het havengebied op de website.
Ga daar op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen.
1.

In welke branche kun je een beroep hebben waarbij je met helikopter naar een boorplatform gebracht moet worden?

________
2.

In welke branche heb je veel aan een opleiding Maritieme Techniek en kun je zowel in de
tekenkamer als op de werf werken?

_________
3.

In welke branche kun je in de meeste verschillende vakgebieden aan de slag, van receptionist tot arts en van scheepswerktuigkundige tot horecamedewerker?

____
4.

In deze branche met “stoere beroepen” waarbij iets gemaakt wordt, passen de de timmerman en architect. Welke branche is dat?

____
5.

Als je later kok wil worden, kun je bij een cruise gaan werken. Er is nog een branche die
dan goed bij jou past. Welke is dat?

____
6.

Als je goed bent in ervoor zorgen dat dingen op de juiste tijd op de juiste plaats terechtkomen, is er een branche waar jij helemaal op je plek zou zijn. Welke branche is dat?

_________
7.

Er zijn niet alleen maar technische beroepen in de haven. Zo is er ook een branche waarin
bijvoorbeeld journalisten werken. Welke branche is dit?

____/_____
8.

Veel mensen werken met auto’s, bussen en motoren n de haven. Ze maken, verkopen en
controleren de voertuigen. Hoe heet deze branche?

__________
9.

In welke branche werken zowel mensen die grote machines maken als mensen die sieraden maken?

______
10. Het wordt steeds duidelijker dat we voorzichtig om moeten gaan met onze planeet. Recycling en duurzame energie worden steeds belangrijker. Hoe heet de branche met bedrijven
die hieraan werken?

_______/_________
11. Garnalen, zalm, kabeljauw… In welke branche werken de mensen die ze uit het water
halen?

_______

HAVO/VWO

Opdracht 2 / beroepen
Ga met behulp van de havenkaart op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen.
Elk juist antwoord geeft je een letter. Van deze letters kun je een woord maken.
Welk woord is dat?
1.

Ga eens op zoek naar iemand die de hele dag met computers werkt.
Je kan deze persoon vinden bij een bedrijf dat papier maakt.
Wat is belangrijk als je dit beroep hebt? Dat je kunt denken in:

___________
2.

Bij Tata Steel heeft iemand een beroep waarbij veel geregeld en gepland moet worden,
zodat alles op rolletjes loopt. Waar heeft deze persoon gestudeerd?
Aan de Technische Universiteit in

_____
3.

Een staalbedrijf leidt mensen zelf op. Daar zijn dus natuurlijk docenten voor nodig. Welke
innovatieve manier van lesgeven gebruikt de coach procestechniek?

_______ _______
4.

Een afvalbedrijf heeft natuurlijk vergunningen nodig, dus er is een beroep dat daar voor
zorgt. Wat is er belangrijk in dit beroep?
Goed kunnen middelen tussen:

_______________
5.

Om kranen te ontwerpen bij Kenz Figee heb je een diploma in werktuigbouw nodig. Wat
vindt de persoon met dit beroep leuk aan zijn werk?
Het is vrijwel nooit

____________
6.

Wat is, naast overzicht kunnen bewaren, een belangrijke eigenschap voor een Junior Adviseur Bodem, werkzaam bij BK Ingenieurs?
Je bent

_______________

