MISSIEBRIEFING:

Word astronaut!
code: p.v.1.a.

LEERDOELEN VAN DEZE MISSIE
Deze missie heeft een aantal leerdoelen. Het is dan ook belangrijk dat je met je eindproduct en je
reflectievragen laat zien dat je deze geleerd hebt.
-

je ziet dat school en werk nuttig zijn voor je toekomst
je leert hoe je een goede sollicitatiebrief en een goed curriculum vitae schrijft

MISSIEOPDRACHT
Het is 2029 en de mensheid wil een kolonie stichten op planeet Terra Proxima. We sturen verschillende
ruimteschepen die kant op. Mensen die mee willen, moeten hun cv en motivatie sturen. Jij wilt heel
graag mee met zo’n ruimteschip. Je kunt solliciteren naar verschillende functies: wetenschapper,
technicus, arts, botanist (plantkundige), communicatiemedewerker, gezagvoerder, kwartiermeester
(beheren van voorraden) of stuurman.
Je kunt ook aangeven op welk ruimteschip je gestationeerd wilt worden. De opties hiervoor zijn de
Hawking (Engels, wetenschap), de Bonaparte (Frans, teamwork en efficiëntie), de Jeanne d’Arc (Frans,
spiritualiteit en menselijke waarde) en de Shakespeare (Engels, cultuur en expressie)
Kijk goed naar jouw rol. Wat is zijn / haar opleiding, achtergrond en werkervaring? Naar welke functie
zou jouw rol graag willen solliciteren, en op welk schip? Uiteraard mag je nog dingen verzinnen die
passen bij jouw rol.
Schrijf een sollicitatiebrief waarin je uitlegt waarom jij de ideale kandidaat bent. Bij de links vind je al
een deel van de sollicitatiebrief. De schuingedrukte delen en de plekken op de … moet je zelf nog
invullen. Voeg ook een curriculum vitae toe. Bij de links vind je een cv. Het cv is al voor een deel
ingevuld. Vul zelf verder alles in.

LINKS EN ACHTERGRONDINFORMATIE
-

-

Je kunt de (al deels getypte) sollicitatiebrief vinden op: http://www.expeditie-europa.nl/wpcontent/uploads/Terra%20Proxima/Materiaal%20p.v.1.a%20%20sollicitatiebrief%20om%20af%20te%20maken.docx
Je kunt het (al deels getypte) curriculum vitae vinden op: http://www.expeditieeuropa.nl/wp-content/uploads/Terra%20Proxima/Materiaal%20p.v.1.a%20%20CV%20om%20af%20te%20maken.docx

REFLECTIEVRAGEN
Beantwoord deze vragen zorgvuldig en zet ze samen met je eindproduct in je portfolio.
1. Op welke manier heb je de gegevens over jouw rol gebruikt voor deze sollicitatie? Op welke
manier heeft het werk of het studieverleden van je rol invloed gehad op deze sollicitatie?
Gebruik voor je uitleg 50-100 woorden.
2. Wissel je sollicitatiebrief met een klasgenoot. Zou jij de sollicitant van de brief van je klasgenoot
uitnodigen voor een gesprek als je in de sollicitatiecommissie van de ESA zou zitten? Licht je
antwoord toe in 3-5 zinnen.

De voornaam en achternaam van jouw rol
Adres
Postcode Plaats
Land
e-mailadres
European Space Research and Technology Centre
Keplerlaan 1
2201 AZ Noordwijk (of het adres van ESA uit jouw land van herkomst)
Plaats, 15 mei 2028
Betreft: sollicitatie naar de functie van …
Geachte mevrouw of mijnheer,
Op de site www.esa.int las ik uw advertentie waarin u aangeeft mensen te
zoeken die mee willen met de reis naar Terra Proxima. Graag zou ik voor de
functie van …. in aanmerking komen en ik zou graag op het ruimteschip …
gestationeerd willen worden.
Beschrijf eerst je huidige situatie. Leg vervolgens uit waarom je naar deze functie
solliciteert en waarom je op dit schip gestationeerd wilt worden, geef dus je
motivatie (welke aspecten spreken je aan?). Noem ten slotte je kwaliteiten
(waarom ben jij geschikt voor die functie?).
(Gebruik voor dit middenstuk tussen de 100 en 250 woorden)
Ik hoop dat u mij op grond van deze brief wilt uitnodigen voor een gesprek,
waarin ik mijn sollicitatie graag nader toelicht.
Hoogachtend,
handtekening
Naam afzender
Bijlage: curriculum vitae

CURRICULUM VITAE
Persoonlijke gegevens
Naam
Voornamen
Adres
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat
Opleiding en diploma’s
20.. – 20..

20.. – 20..
Werkervaring
20 - 2028

Vul hier dus de gegevens van jouw rol in.

Bijvoorbeeld:
havo of vwo op het Reviuslyceum te Maassluis
profiel:
Vervolgstudie aan … te …

Functie + naam bedrijf
Taken:

Vaardigheden
Bijv. computervaardigheden of talenkennis
Vrije tijd
Eventueel kun je hobby’s en sporten noemen als
ze van belang zijn en iets zeggen over je
kwaliteiten of eigenschappen.
Referenties
Hier noem je personen die bereid zijn vragen te
beantwoorden over jouw functioneren. Noteer ook
de functie van die personen.

