VMBO

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?

_______

VMBO

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 op zoek naar het beroep dat elke dag actief bezig is bij Crown van Gelder.
Het is een dynamisch beroep? Dat betekent dat er steeds andere dingen gebeuren.
Over welk beroep gaat dit?

___________
2.

Ga op zoek naar een bedrijf dat technische machines verbetert. Hier werkt iemand die
werkvoorbereider was en later projectleider geworden is. Wat was deze persoon eerst?
Hij was

______________
3.

Bij Microtechniek is een beroep waar de studie werktuigbouwkunde (MBO) voor nodig is.
Wat is leuk aan dit beroep? Het is elke dag

______
4.

Een shovel- en kraanmachinist moet serieus bezig zijn met het werk en goed kunnen samenwerken. Welk bedrijf heeft een kraanmachinist in dienst die afval sorteert en wegbrengt
naar de sloop? Dit bedrijf heet

______
5.

Ga op zoek naar een beroep bij Kenz Figee waarbij technisch inzicht belangrijk is.
Wat vindt de persoon met dit beroep het leukst aan het werk? Het werk is zo

___________
6.

Gerard werkt bij een bedrijf waar hij schepen repareert en schildert.
Hoe heet de functie van Gerard?

_________________
7.

Bij Orange Nautical Services werkt iemand die onder andere zorgt voor een duidelijke planning, zodat iedereen weet wat hij moet doen. Waar moet je volgens hem een passie voor
hebben als je deze baan hebt? Voor

__________

