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Introductie 

Hallo en welkom bij het studentenwerkboek dat is 

ontworpen om je reis door de online units te 

ondersteunen. In unit één hebben we je kennis laten 

maken met de wereld van toerisme en gastvrijheid om 

je te helpen het belang van de sector te begrijpen, 

zowel als bron van inkomsten als manier om een positief 

beeld van het land in het buitenland te presenteren. Dit 

is echter een sector die personeel nodig heeft, zelfs 

heel veel personeel. Deze unit is bedoeld om je aan te 

moedigen na te gaan of je geïnteresseerd zou kunnen 

zijn in een dergelijke carrière en zo ja, waar vind je dan 

meer informatie over opleiding en loopbaantrajecten. 

 

De leerresultaten voor unit twee zijn: 

1. Om na te denken over je eigen vaardigheden en 

kenmerken en te overwegen of de sector een carrière 

voor jou zou kunnen zijn 

2. Maak je vertrouwd met een reeks mogelijke rollen in 

de sector 

3. Geeft je informatie over loopbaan- en 

opleidingstrajecten in de sector



  

  

De online leermiddelen en het 

werkboek gebruiken 

Deze unit is bedoeld om te worden bewerkt door 

middel van een combinatie van de online bron en dit 

werkboek. In de hele unit zijn er een aantal 

activiteiten die bedoeld zijn om je leren te 

ondersteunen en je wordt daarom aangemoedigd 

om actief deel te nemen aan deze activiteiten. 

 

Navigeren door de online unit 
 

U kunt vooruitgaan door op ‘>’ te klikken en achteruit 

door op ‘<’ in de rechterbenedenhoek te klikken.  

 

Mogelijk word je ook gevraagd om op een selectie te 

klikken of een video af te spelen. 

 

Bovendien is er een ‘Menu’ optie in de 

rechterbovenhoek. Als je hierop klikt, krijg je een 

vervolgkeuzemenu waarin je de gewenste pagina's kunt 

selecteren. 

 

Waar nodig word je doorverwezen naar een activiteit in 

dit werkboek.



  

  

Activiteit 1 - Is het iets voor mij? 
In deze activiteit willen we dat je deze mini-geschiktheidstest 

aflegt om je aan het denken te zetten en te kijken of je de 

toeristische en horecasector misschien leuk vindt. Maak je 

selectie voor de vraag door op de knop naast je keuze te klikken 

en vervolgens op het √-symbool in de rechter benedenhoek om 

uw antwoord in te dienen. Er zijn geen goede of foute 

antwoorden; het is wel zo dat sommige van de antwoorden 

wellicht meer geschikt zijn voor de industrie. 

 

Ben jij bijvoorbeeld iemand die graag werkt op een drukke 

werkplek of waar geen dag hetzelfde is; ben jij iemand die graag 

mensen ontmoet - zelfs als sommige klanten je geduld op de 

proef stellen! 

 

Als je de sector toerisme en gastvrijheid nog niet eerder als 

carrièremogelijkheid hebt overwogen, kan de test je aan het 

denken zetten en je aanmoedigen om het brede scala aan 

mogelijke carrières en onderwijsopties te verkennen. Wanneer je 

de test hebt afgelegd, noteer je de procentuele score die je 

hebt behaald in het onderstaande vak. Geef een korte 

opmerking over wat je van de score vond om je aan het denken 

te zetten over een mogelijke carrière in de sector - misschien iets 

voor jou? 
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Activiteit – Loopbaanlijst 
Nu je de verschillende sectoren binnen de branche kent, 

maak je een lijst met de soorten mogelijke banen die 

mogelijk beschikbaar zijn. Wanneer je je lijst hebt 

gemaakt, vraag je docent om het document 

'Loopbaanlijst', vergelijk nu hoeveel van je lijst op onze 

lijst staat. Het kan helpen om de lijst alfabetisch te 

maken. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

Activiteit 3 - Selecteer drie van de 

carrièrevideo's die je hebt bekeken om 

over te schrijven. 

 Na het bekijken van de video doe je het 

volgende: 

a. Welke rollen interesseerden je het meest? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________ 

 

b. Waarom hebben ze je geïnteresseerd? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________ 

 

c. Welk type vaardigheden denk je dat je nodig hebt om 

goed te zijn in die rol? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________ 

 

d. Welke cursus/opleiding zou je helpen bij het 

ontwikkelen en slagen in die rol? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________ 

  



  

  

Goed gedaan bij het voltooien van unit twee. 

Vergeet niet dat dit alleen bedoeld is als een 

'voorproefje' in het scala van mogelijke carrières 

in de toerisme- en horecabranche. Blijf op de 

hoogte, praat met mensen in de branche, bekijk 

relevante websites en overweeg om een 

bijbaan te nemen; al deze dingen zullen je 

helpen beslissen of zo'n carrière iets voor jou is. 


