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Introductie & Leerdoelen voor Unit 1 
Unit 1 is bedoeld als inleidende module voor een tweedelige module over 
Horeca & Toerisme in Nederland. In deze module willen we studenten 
simpelweg aan het denken zetten over de rol die toerisme en horeca in 
Nederland spelen, zowel op cultureel als economisch vlak. Deze module gaat 
echter verder dan alleen het ontwikkelen van een waardering voor de toerisme- 
en horecasector op nationaal en regionaal niveau; het doel is ook om jongeren 
aan te moedigen na te denken over de toeristisch kenmerken van hun eigen 
regio.  
 

De leerresultaten zijn: 

1. Bekend raken met enkele van de informatiebronnen voor 
toerismestatistieken 

2. Ontwikkel een besef van de betekenis die buitenlandse toeristen voor de 
economie hebben 

3. Begrijp de reeks activiteiten die toeristen ondernemen 

4. Moedig de leerlingen aan om na te denken over wat er in de eigen 
omgeving is op het gebied van toeristische attracties 

 

Introductie & Leerdoelen voor Unit 2 

Unit 1 introduceerde de studenten in de wereld van Horeca en Toerisme in 
Nederland om hen te helpen het belang van de sector voor Nederland te 
begrijpen, zowel als bron van inkomsten als manier om een positief beeld van 
Nederland in het buitenland te presenteren. Dit is een sector die personeel nodig 
heeft, in feite erg veel personeel. Deze unit is bedoeld om de studenten aan te 
moedigen na te denken of ze mogelijk geïnteresseerd zijn in een dergelijke 
carrière en, zo ja, waar ze meer informatie kunnen vinden over onderwijs en 
loopbaantrajecten. 
 

De leerresultaten voor Unit 2 zijn: 

1. Reflecteren op hun eigen vaardigheden en kenmerken en overwegen of 

de sector een carrière voor hen zou kunnen zijn 

2. Maak de studenten vertrouwd met een scala aan mogelijke rollen in de 

sector 

3. Geef informatie over loopbaan- en onderwijstrajecten in de sector



 

 

 

 

Leerbenaderingen 

De units zijn ontwikkeld met een aantal ingebouwde leerstrategieën die zijn 
gebaseerd op het aanmoedigen van actieve studentenparticipatie en 
betrokkenheid: 

▪ Individueel bekijken en lezen van de online unit 

▪ Studenten worden aangemoedigd om (indien beschikbaar) internet 

te gebruiken als onderzoeksinstrument 

▪ De aanpak omvat het studentenwerkboek dat bedoeld is om de 

gelegenheid te bieden om: 

➢ het debat aanmoedigen; 

➢ gegevens analyseren; 

➢ informatie ophalen en vastleggen; 

➢ zorg voor een voertuig voor gekoppelde activiteiten; 

➢ brainstormen; 

➢ waardeer het gebruik van media. 

 

Gebruik van Online Leermiddelen en het 

Werkboek 

De units zijn ontworpen om achtereenvolgens samen met het werkboek te 

worden doorlopen. Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde les 

ongeveer een uur duurt, is het de bedoeling dat de online unit in een uur kan 

worden doorlopen.  

 

Verschillende activiteiten kunnen echter worden uitgebreid (zoals het 

‘Storyboard’ in Unit 1) en het is dus mogelijk dat de modules tot drie lessen 

kunnen duren, afhankelijk van het niveau van interactiviteit en/of 

beschikbare tijd heeft. Het is belangrijk op te merken dat de units en 

bijbehorende werkboeken zo zijn ontworpen dat ze kunnen worden gebruikt 

om verdere activiteiten te stimuleren en niet noodzakelijk in één 

opeenvolgende sessie hoeven te worden doorgewerkt. Hoewel de unit is 

ontworpen om cross-compatibel te zijn in termen van webbrowsers, is de 

aanbeveling voor optimale prestaties ‘Google Chrome’ of ‘Mozilla Firefox’. 

Studenten hebben een koptelefoon en een pen nodig. 



 

 

 

Navigeren door de Online Unit 
Je gaat naar de volgende pagina door op de knop ‘>’ te klikken en naar de 
vorige pagina door op de knop ‘<’ in de rechter benedenhoek te klikken. 
Bovendien is er een ‘Menu’ optie in de rechterbovenhoek. Als je hierop klikt, 
krijg je een vervolgkeuzemenu waarmee je een van de gewenste pagina's kunt 
selecteren. 
 
Waar nodig word je doorverwezen naar een activiteit in dit werkboek. 

 
 

Unit 1 Activiteiten 

 
Activiteit 1 – Verschillende markten 

In deze activiteit is het de bedoeling dat we de leerlingen laten inzien dat 

wanneer een product op de markt wordt gebracht, een ‘one size fits all'-

benadering niet altijd geschikt is. Voor verschillende doelgroepen zijn 

verschillende benaderingen nodig. Deze video's kunnen helpen bij het 

stimuleren van klassikale discussies over het promoten van een land en hoe 

we de charme van een land kunnen overbrengen naar toeristen. Gaat het 

bijvoorbeeld over het verkopen van de geschiedenis van een land? Of is het 

een prachtige plek om te bezoeken; misschien biedt het een gevoel van 

avontuur of plezier?  

De video's op de dia met de titel 'Wat hebben we ze beloofd?' geeft de 

studenten de mogelijkheid om zich af te vragen welke boodschap of aspecten 

van Nederland de video’s laten zien. Wat voor soort afbeeldingen of muziek 

wordt er bijvoorbeeld gebruikt? 

Afhankelijk van de beschikbare middelen en tijd kan dit worden gedaan als 

een gezamenlijke activiteit waarbij twee of drie studenten de video's te 

evalueren en erover discussiëren. 

 

 

 

 



 

 

Activiteit 2 – Storyboard 

De doelstellingen van de ‘Storyboard’ activiteit moedigen de studenten aan 

om verantwoordelijkheid te nemen voor het promoten van hun locatie. 

Deze activiteit bouwt voort op de marktanalysevaardigheden die vereist zijn 

voor de activiteit ‘verschillende markten’ door ze toe te passen op een 

probleem gebaseerd scenario: “Stel je voor dat je de opdracht hebt 

gekregen om een video te maken die toeristen naar jouw omgeving zal 

lokken om lokale ondernemingen te helpen. Maak een storyboard van ten 

minste vier bezienswaardigheden in je omgeving die in de video moeten 

voorkomen – welke boodschap wil je overbrengen aan de kijker?" Naast het 

storyboard moeten studenten ook een kort verhaal schrijven van de 

algemene boodschap die wordt overgebracht, bijv. geschiedenis, plezier, 

pittoreske buitenactiviteiten enzovoort. 

 

Activiteit 3 – Jouw Regio 

De activiteit ‘Jouw Regio’ vereist dat de leerlingen hun zoekvaardigheden 

toepassen voor een specifieke toeristische activiteit. Ze mogen hier online 

bronnen of de plaatselijke VVV voor gebruiken. Waar moeten toeristen 

naartoe gaan voor de volgende activiteiten?  

1. Een dagtrip voor een jongvolwassene  

2. Een weekendtrip voor een gezin  

3. Een middagactiviteit voor een gepensioneerd echtpaar  

De activiteit is bedoeld om de student te wijzen op het feit dat regio's een 

breed scala aan activiteiten en evenementen voor verschillende soorten 

toeristen kunnen bieden. Je kunt natuurlijk meer scenario's verzinnen. Je 

kunt overwegen om deze activiteit te verlengen door de opdracht nog eens 

uit te voeren voor een regio in het buitenland.  

 

Het belangrijkste doel van deze activiteit is om de studenten te laten 
nadenken over en vervolgens te onderzoeken wat er in hun gebied of regio 
beschikbaar is. De keuze van de regio's is mogelijk beperkt tot de 
beschikbare middelen en daarom moeten studenten mogelijk worden 
doorverwezen naar een regionale verbinding die het dichtst bij hun 
thuislocatie ligt. Docenten kunnen er echter voor kiezen om studenten / 
groepen aan verschillende regio's toe te wijzen in plaats van elke student 
dezelfde regio toe te wijzen. Deze activiteit kan worden uitgebreid om als 
basis te dienen voor een klassikale discussie en presentatieactiviteit na het 



 

 

voltooien van de online unit. 

 

 
 

 

Activiteit 4 – Toeristische Attractie - Quiz 

De laatste activiteit is een quiz. Studenten krijgen links naar verschillende 
attracties en hen wordt gevraagd om informatie te vinden die hierop aansluit. 
Het belangrijkste doel van deze activiteit is om ze vertrouwd te maken met 
het aanbod van verschillende toeristische attracties in hun land of regio - de 
quiz is een middel om ze onderzoek te laten doen. Nogmaals, dit kan op 
individuele of groepsbasis worden gedaan. Er is geen audio aanwezig tijdens 
de quiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unit 2 Activiteiten 
Er zijn drie ingebedde activiteiten (plus één extra door de leraar geleide 

reflecterende activiteit indien gewenst) binnen de online unit en het 

werkboek dat is gekoppeld aan unit twee. In theorie zou unit twee ook als een 

zelfstandige module kunnen worden beschouwd zonder eerst unit één te 

doen. Het is echter de bedoeling dat de units opeenvolgend worden 

uitgevoerd, waarbij unit twee voortbouwt op unit één. Daarom kun je, 

voordat blok twee begint, overwegen de studenten te vragen na te denken 

over en commentaar te leveren op wat ze van blok één hebben geleerd. Het 

is duidelijk dat deze reflecterende activiteit kan worden gestructureerd op de 

manier die het meest geschikt is voor jouw klas. 

 

Activiteit 1 – Iets voor mij? 

Deze mini-geschiktheidstoets is bedoeld om de studenten aan het denken te 

zetten over hun mogelijke interesse en geschiktheid voor de sector. Dit is een 

zeer korte quiz en het is erg belangrijk om studenten gerust te stellen dat er 

geen goede of foute antwoorden zijn. Het is louter om een indicatie te geven 

van de mogelijke geschiktheid voor de branche, vooral omdat ze misschien 

niet eerder naar de branche hebben gekeken als optie voor een carrière. Ze 

kunnen bijvoorbeeld het type zijn dat graag op een rumoerige werkplek werkt 

of waar geen dag hetzelfde is; iemand die graag onder de mensen is. Maar 

zoals de volgende lijst met carrières in de volgende activiteit laat zien, is het 

scala aan carrières niet alleen maar front of house, zoals ze wellicht 

vermoedden. 

De test genereert een score van 30-100 met de feedback tussen haakjes als: 

▪ 30-50 Misschien is de sector toerisme en gastvrijheid niet iets voor 

jou als een lange termijn carrière 

▪ 51-74 Je hebt misschien niet nagedacht over een carrière in de 

sector, maar misschien zou je dat wel moeten doen - er is zo'n enorm 

scala aan banen in de sector die je kunt overwegen 

▪ 75-100 De sector Toerisme en Horeca lijkt bij jouw persoonlijkheid te 

passen en je zou het als een carrièrekeuze kunnen overwegen. 

 



 

 

 

 

 

 

Nogmaals, het is belangrijk om te herhalen dat dit op geen enkele manier 

kan worden gezien als vervanging van een diepgaande analyse, het is maar 

een korte kleine quiz om ze aan het denken te zetten. Het genereren van de 

score is slechts de helft van de activiteit; studenten moeten worden 

aangemoedigd om na te denken over hun vaardigheden en eigenschappen 

in termen van mogelijke carrières. 

 

Activiteit 2 – Carrièrelijst 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel tweedegraads studenten een 

beperkt begrip hebben van de soorten banen die beschikbaar zijn en de 

sector bijgevolg afwijzen als een mogelijk carrière pad. Bij deze activiteit 

willen we de studenten laten inzien hoe bekend ze eigenlijk zijn met het 

aanbod van banen in de sector. Om activiteit twee te doen, moeten de 

studenten eerst een lijst maken van de soorten mogelijke banen (in 

alfabetische volgorde) waarvan zij denken dat ze in de branche bestaan. 

Wanneer ze dit deel van de activiteit hebben voltooid, moet je hen ter 

vergelijking de pdf-hand-out met de titel ‘Carrièrelijst’ geven. Dit document 

is alleen bedoeld voor toegang nadat de studenten hebben geprobeerd hun 

eigen lijst samen te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hand-out: Carrièrelijst Horeca & Toerisme – 

Activiteit 2, Unit 2 

 
A - Accountant, Administratief medewerker, Accommodatie-

assistent 

B - Bloemist, Beveiligingspersoneel, Barmedewerker, Banket 

Manager, Bedrijfsanalist, Buschauffeur, Badmeester 

C - Callcenter medewerker, Chef-kok, Catering assistent 

E - E-commerce Manager, Elektricien, Evenementenbeheer 

F - Facilitair manager, Financieel controller 

G - Gids, Grafisch ontwerper, Gyminstructeur, Gastrelaties 

H - Human Resources Manager, Human Resources 

Administrator, Health & Safety Manager, Hotel Manager, 

I - Inkoopmanager 

K - Kok, Kredietcontroller 

L - Loodgieter, Linnenportier, Logistiek manager 

M - Milieumanager, Marketing medewerker, Management 

Accountant, 

O - Ober, Onderhoudspersoneel 

P - Portier,  

R - Receptioniste, 

S - Salarisadministratie, Schilder, Schoonheidstherapeuten, Spa-

manager 

T - Trainingscoördinator, Terreinpersoneel, Technisch-team, 

Timmerman 

V- Verkoopmanager 

W - Web-care medewerker, Wasserijpersoneel 



 

 

Deze activiteit kan worden gedaan als een individuele- of als groepsactiviteit. 
Zodra de lijstjes van de leerlingen zijn samengesteld en de leerlingen het pdf-
document hebben geopend, kan een aanvullende activiteit een discussie zijn 
over wat zij van de lijst vonden; waren ze verrast wat er op stond? Zouden ze 
er meer hebben toegevoegd? Is het hun visie op de sector als mogelijke 
carrière veranderd? 
 

Activiteit 3 

In activiteit drie wordt de studenten gevraagd om alle carrièrevideo's te 
bekijken en er drie te selecteren om over te schrijven. Afhankelijk van je 
wensen kan dit aantal echter worden gewijzigd. Ze zijn gericht op het 
beantwoorden van specifieke vragen over alle drie de video's. Deze omvatten 
welke rollen hen het meest interesseerden en waarom? Wat voor soort 
vaardigheden hebben ze nodig om goed te zijn in die rol, en welke studies of 
cursussen zijn mogelijk beschikbaar om hen te helpen slagen in die rol? 

Dit zal hen helpen om niet alleen het scala aan mogelijke carrières in de 
toerisme- en horeca te verkennen, maar ook om een dieper begrip te krijgen 
van wat die rollen inhouden. Het is begrijpelijk dat er een limiet is aan hoeveel 
informatie kan worden verstrekt in een vooraf gedefinieerde reeks 
opgenomen video's. Je zou kunnen overwegen om de units aan te vullen door 
loopbaangesprekken te organiseren met lokale professionals die betrokken 
zijn bij het toerisme en de horeca.  


