
Factsheet professionals
 Wat is Tube Your Future? 

Tube Your Future is een landelijke videowedstrijd van 
Science Center NEMO (www.e-nemo.nl) waarbij leerlingen 
van 3,4 en 5 havo/vwo een professional in het veld van 
bètawetenschappen & technologie interviewen en filmen. 
Tube Your Future is er op gericht om meer leerlingen (en 
vooral meisjes) te interesseren voor een opleiding en/
of carrière in bètawetenschappen & technologie. Met 
Tube Your Future wil Science Center NEMO voorzien in 
de vraag om (vrouwelijke) rolmodellen en op de leerling 
afgestemde informatie over het beroepenveld van 
bètawetenschappen & technologie. Tube Your Future 
wordt georganiseerd door Science Center NEMO in 
het kader van het Europese onderzoeksproject GAPP 
(Gender Awareness Participation Process). Het project 
is in 2007 succesvol als pilot uitgevoerd en wordt 
uitgevoerd met ondersteuning van Platform Bèta Techniek 
(www.platformbètatechniek.nl), Jet-Net (www.jet-net.nl) en 
TechniekTalent.nu (www.techniektalent.nu).

 Waarom zou u / uw instelling meewerken? 
Er zijn zo veel leuke beroepen in het veld van bèta 
en technologie. En Nederland heeft technisch en 
wetenschappelijk talent hard nodig in de toekomst. 
Jammer genoeg hebben veel leerlingen geen idee wat 
bijvoorbeeld een geodeet doet, wat een civiel technoloog 
is of dat een econometrist eigenlijk een wiskundige is. 
Dit project geeft u de mogelijkheid om aan een breed 
publiek toe te lichten hoe leuk het is om te werken bij uw 
instelling en/of in uw sector. 

 Wat houden het bezoek en het filmen   
 concreet in? 
De leerlingen komen in groepjes van 5 bij u op bezoek. 
De leerlingen hebben de opdracht om in een rolverdeling  
(camera/geluid, regie, interviewer, interviewassistent en 
productieassistent) een interview af te nemen en een  
sfeerbeeld neer te zetten van de werkomgeving.  
Ze zullen u ook graag op uw werkplek willen filmen.

 Wat voor soort leerlingen kunt u    
 verwachten? 
Deelnemers aan de wedstrijd zijn leerlingen van 3,4,5 
havo en vwo. Dat zijn jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 
jaar. Ze hebben kennis gemaakt met interviewtechnieken 

en filmen. Van tevoren hebben ze onder begeleiding een 
vragenlijst opgesteld en een script geschreven. Daarnaast 
hebben ze uiteraard de strikte opdracht zich netjes te 
gedragen. 

 Hoeveel tijd neemt het filmen in beslag? 
Het filmen kan wel twee uur in beslag nemen.  
De leerlingen moeten eerst een plek zoeken waar het 
licht goed is, de apparatuur en het geluid checken. Het 
kan zijn dat ze eenzelfde vraag met twee verschillende 
camerastanden willen filmen. Het kan ook zijn dat ze 
een deel van de opname een paar keer opnieuw willen 
opnemen om er zeker van te zijn dat ze terug op school 
geen materiaal te kort komen. En tenslotte willen ze 
misschien wel op verschillende plekken in uw instelling 
filmen.

 Waar komt het gefilmde materiaal terecht? 
De filmpjes worden op drie manieren gebruikt: 
1.  Tijdens een voorverkiezing op school, waarbij de   
 ouders ook worden uitgenodigd. 

2.   Scholen sturen hun beste filmpjes op naar Science 
Center NEMO. Science Center NEMO zet de filmpjes 
op een speciaal Tube Your Future kanaal van YouTube 
en op de site (www.tubeyourfuture.nl) Iedereen kan 
deze filmpjes bekijken.

3.    Op een chic, afsluitend award-gala in NEMO, waarbij 
de beste filmpjes zullen worden vertoond en de 
genomineerde leerlingen verschillende professionals 
ook ‘live’ kunnen ontmoeten.

De gemaakte film komt altijd eerst terug voor akkoord 
voordat ze wordt gepresenteerd tijdens de voorverkiezing 
op school. Vraag daar ook specifiek om. Het filmpje moet 
tevens worden vrijgegeven middels een ondertekend 
vrijgaveformulier. U geeft hiermee de rechten vrij van het 
filmpje en geeft toestemming voor het gebruik van het 
filmpje op bovengenoemde manieren.

 Hoe geeft u zich op? 
Als u/uw instelling bereid is om deel te nemen kunt u 
zich aanmelden bij de deelnemende docent. Haar/zijn 
contactgegevens vindt u in de begeleidende brief.
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