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BEDRIJFSBEZOEKEN I2TALENT – 28/11 – 05/12 

GEKOZEN BEDRIJF 

28/11 

• VRT 

 

OPDRACHT 

Het is de bedoeling dat je een antwoord kunt formuleren op volgende vragen na het bedrijfsbezoek: 

1. Wat is de rol van IT binnen het bedrijf? 

2. Welke job profielen voor IT’ers zijn belangrijk binnen het bedrijf? 

3. Welke soft skills staan centraal binnen het bedrijf? 

4. Welke sfeer ervaar je binnen het bedrijf? Tracht dit te linken aan bedrijfscultuur. 

5. Wat zijn de uitdagingen voor het bedrijf op het vlak van IT? (bv. phishing problematiek met 

ransomware, …) 

6. Wat met toekomstgerichte IT (AI, VR, …)? 

7. Zou je hier zelf willen werken? Motiveer waarom. 

Bij ieder bedrijf zal er telkens eerst een korte lezing plaatsvinden waar deze vragen misschien al 

beantwoord worden. Indien niet, kun je zelf om meer informatie vragen. 

Upload dit formulier (met het verslag hieronder) op Chamilo (opdrachten – bedrijfsbezoek – jouw 

gekozen bedrijf). DEADLINE: 10/12/2017 (23:59) 

Lengte: minimum 300 woorden 

VERSLAG 

 

IT speelt een zeer belangrijke rol binnen het bedrijf. Alles dat je op televisie ziet is via een computer 

gepasseerd. De videobeelden en geluiden van een opname worden via de computer bewerkt en deze 

worden ook allemaal bewaard. De VRT heeft 12 petabyte aan gegevens. Zorgen voor goede 

overdrachtssnelheden zijn dus zeer belangrijk hier. Er is ook veel nood aan mensen die zorgen dat deze 

informatie veilig blijft. 

Job profielen zoals ontwikkelaar en mensen die zorgen voor online beveiliging zijn belangrijk binnen het 

bedrijf.  

In de VRT moet je zeer flexibel zijn. Er kan bijvoorbeeld om het even welk moment iets gebeuren 

waardoor dit zo snel mogelijk moet worden onderzocht zodat dit zo snel mogelijk in het nieuws kan 

komen of online kan worden gezet. 

De sfeer die ik ervaar binnen het bedrijf zit wel goed. Het is niet de bedoeling dat iedereen tussen 2 muren 

aan zijn computer zit en een volledige dag geen woord zegt. Er wordt veel gecommuniceerd en dat vind ik 

wel belangrijk. Op de werkvloer is er altijd wel tijd voor een beetje plezier te maken, zo krijg je zelf een 

beter humeur en doe je je werk nog zo graag. Er is volgens mij dus wel een zeer goede bedrijfscultuur. 
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Een uitdaging die zeer belangrijk is, is de veiligheid van de data. Aangezien de VRT zeer veel data heeft is 

dit zeer belangrijk dat daar niets mee gebeurd. 

In de toekomst zal de IT als maar meer toenemen. In de oudere technieken voor video te maken is de VRT 

zeer goed in. De nieuwere technieken waarin IT een veel grotere rol zal spelen zal hier als maar groeien en 

er zal nog veel ervaring nodig zijn hiervoor. 

Ik zou hier eventueel zelf wel nog willen werken. Aangezien er veel uitdagingen zijn en veel afwisseling is 

zou dit wel nog iets voor mij kunnen zijn. 


