Diensten
In deze les gaat de industrie verdeeld worden om een beter
begrip te hebben van de verschillende soorten en waarmee ze te
maken hebben. Hiermee gaat je woordenschat verrijkt worden
zodat je bijvoorbeeld gaat weten in welke sector een andere
persoon zit, wanneer hij/zij op bezoek komt in het bedrijf
waar jij werk.

*Industrie
Industry is the general term for production of goods and
materials. The word industrial can be used when using it as a
related adjective. An industry on the other hand, is a
particular type of business activity and not necessarily only
production.

*Diensten
Hier zijn enkele industrieën in de dienstensector. In het
Engels zijn die services of service industries in the service
sector:
–
Healthcare
– Catering
–
services
– Retail
–
software
Tourism

Financial

Computer
–

*Productie
Hier zijn dan weer enkele productie-industrieën die de
productiesector vormen:
–
Cars
– Textiles
–
processing
– Computer hardware

Food

–
Construction
– Marketing
–
Steel
– Pharmaceuticals

*Landen en hun industrieën
Even een korte kijk op hoe Zuid-Korea zijn industrie heeft
doen bloeien:
In the 1950s, South Korea was quite the poor country, with
most people working as farmers. The government decided to
industrialize, and as a result new industries emerged, like
textiles, and heavy industries like shipbuilding and steel.
After that, in the 70s, they turn more to light industries,
like making electrical products and electronics, such as cheap
televisions and radios. Later they even started producing
cars.
lastly, during the 80s until the present day, South Korea
moved into specialized electronics. In the 90s this industry
was one of the so-called growth industries which was

profitable of course. Goods related to this are computers and
telecommunications equipment.

Zelfstudie oefening
In welke sector werk jij? Waar zou je het liefst willen werken
of ben je al gelukkig, en waar?
Welke belangrijke industriesectoren heeft je land? Probeer dit
in een Engelse tekst te schrijven en zet het hieronder in de
comments!

