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STUDENTWERKBOEK 

 



 

 

Introductie 

Hoi! Welkom bij het studentenwerkboek dat is 

ontworpen om je reis door de online unit te 

ondersteunen. Het primaire doel van Tourism 4 Careers 

is om jongeren te introduceren in de toerisme en 

gastvrijheid sector en hen te informeren over mogelijke 

loopbaan- en opleidingspaden in de sector. In Unit 1 

beginnen we met achtergrondinformatie en cijfers die 

je hopelijk inzicht in de sector geven en je 

aanmoedigen om de sector als een mogelijke carrière 

te beschouwen. Hierop voortbouwend zijn de 

leerresultaten voor Unit 1: 

1. Ontwikkel bekendheid met enkele 

informatiebronnen voor toeristische statistieken 

2. Ontwikkel een waardering voor het belang dat 

buitenlandse toeristen voor de economie hebben 

3. Begrijp het scala aan activiteiten dat toeristen 

ondernemen 

4. Aanmoediging om na te denken over wat je 

eigen omgeving biedt in termen van toeristische 

attracties  

 

 

 

 

 

 



 

 

De Online Unit en het  

Werkboek Gebruiken 

Deze werkmap wordt gebruikt in combinatie met de 

online materialen. In de hele Unit zijn er een aantal 

activiteiten die bedoeld zijn om je leerproces te 

ondersteunen en je wordt daarom aangemoedigd om 

actief deel te nemen aan deze activiteiten. 

 

Het gebruiken van de Online Unit 

Je kunt vooruit gaan door op de volgende knop ‘>’ te 

klikken en achteruit door op de vorige knop ‘<’ 

rechtsonder in beeld te klikken. 

Bovendien is er een optie 'Menu' in de 

rechterbovenhoek. Als je hierop klikt, krijg je een 

vervolgkeuzemenu waarmee je een van de gewenste 

pagina's kunt selecteren. 

Waar nodig wordt je doorverwezen naar een activiteit 

in deze werkmap. 

 

 

 

 

 



 

 

Activiteit 1  

Verschillende Markten 

Het is belangrijk om te onthouden dat als het gaat om 

het aantrekken van toeristen een ‘one size fits all’ 

aanpak niet geschikt is. 

Bekijk de video's op de dia met de titel 'Wat hebben we 

hen beloofd?' - en schrijf per video op voor wie je denkt 

dat de campagne bedoeld is. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 1 

VIDEO 2 



 

 

Activiteit 2  

Storyboard 

Stel je voor dat je de opdracht krijgt om een video te 

maken die toeristen naar jouw omgeving moet trekken 

om lokale ondernemingen te helpen. Maak een 

storyboard van ten minste vier interessante plaatsen in 

je omgeving die in de video zouden voorkomen - denk 

na over welke boodschap je probeert over te brengen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 



 

 

Activiteit 3  

Jouw Regio 

Nu je toegang hebt tot de informatie via de links, stel 

je voor dat je bij een VVV-kantoor werkt. Plan de 

volgende routes: 

 

Een dagje uit voor een jonge  volwassene 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Een weekendtrip voor een familie 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Een middagactiviteit voor een gepensioneerd 

echtpaar 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 



 

 

Activiteit 4  

Bezoekers attractie quiz 

Om de vragen in de online-eenheid te beantwoorden, 

moet je op de koppelingen klikken in een vakje 

‘VEREISTE LINKS’. Klik niet op het mogelijke juiste 

antwoord voordat je naar de websites bent gegaan. 

Het hoofddoel van de activiteit is om je kennis te laten 

maken met de attracties en om je niet te 'testen’. 

Er is geen audio bij deze quiz.  

 

 

 

 

 

“Goed gedaan, je hebt nu Unit 1 van dit 

programma voltooid; ga door naar Unit 2.” 


