
 

 

  

IBM Escape box  
bij IBM  
Collegetour Zaanstreek en Waterland 

2 april 2019 



 

IBM escape box 
 

  

Locatie IBM 
Johan Huizingalaan 765 
1066 VH Amsterdam 

Datum Dinsdag 2 april 2019 

Vakken NLT / ICT / Natuurkunde / Techniek 

Aantal leerlingen en niveau 18 leerlingen, bovenbouw HAVO/VWO 

Toekomstige beroepen Cloud consultant, cyber security expert, security intelligence 
expert, business analyst voor Blockchain, applicatie architect voor 
Blockchain, digital strategy consultant, frontend Javascript 
developer 

Contactgegevens voor de 
collegetour 

Mohammed El Mourabiti: mour@psg.nl of 06 144 39 401 
 

mailto:mour@psg.nl


 

Waar zijn we te gast? 

IBM is één van de wereldleiders op het gebied van technologie en innovatie, met 

klanten in circa 175 landen. IBM richt zich op cognitieve oplossingen die aangeboden 

worden in de cloud. Het bedrijf biedt een uitgebreid portfolio van technologie- en 

consultancydiensten, waaronder big data & analytics, IBM Cloud, security, mobile en 

sociaal business oplossingen. Daarnaast beschikt IBM over de meest geavanceerde 

computertechnologieën, waaronder de snelste en energiezuinigste supercomputers ter 

wereld, voortgebracht uit hun Research en Developmentcentra. IBM laat de wereld 

beter draaien door de stuwende kracht van technologie en data. Zo bouwen ze met 

organisaties en overheden systemen die verkeersdoorstroming, watermanagement, 

gezondheidszorg, energieverbruik en veiligheid verbeteren.  

IBM investeert jaarlijks meer dan 6% van de totale omzet aan Research & Development 

en is daarmee 's werelds grootste privaat gefinancierde onderzoekslaboratorium. IBM-

onderzoekers ontvangen jaarlijks duizenden patenten. Hiermee is IBM al meer dan 25 

jaar op rij het bedrijf dat wereldwijd de meeste patenten verwerft, ze zijn inmiddels de 

100.000 patenten gepasseerd! Het bedrijf zit achter baanbrekende uitvindingen zoals de 

PC, het SABRE-vliegtuig reserveringssysteem, de barcode, de geldautomaat, LASIK-

oogchirurgie en Watson, de computer die in 2011 de Amerikaanse gameshow 

Jeopardy! won en nu wordt ingezet in o.a. de gezondheidszorg en de financiële sector. 

Ook zet IBM zich in Nederland al jaren in voor digitale vaardigheden en voor het 

techniekonderwijs in het bijzonder.   

PROGRAMMA 

14.00 uur Aankomst en welkom 

14.15 uur Introductie van IBM en presentatie  

15.15 uur Pauze  

15.30 uur Aan de slag met een Escape box    

16.15 uur Presentatie en afsluiting middag 

16.30 uur  Vertrek 



 

 

Wat gaan we doen? 

Je gaat aan de slag met een Escape Box, waarbij de antwoorden op lastige vragen 

naar de inhoud van de box leiden. Om dit op tijd tot een goed einde te brengen 

zoeken we digitale slimmeriken die door goed samen te werken het antwoord vinden. 

Nuttige links 

 https://www-05.ibm.com/employment/nl-nl/?lnk=nlnl-fdi-caar 

 https://careers.ibm.com/ListJobs/All/Search/Country/NL//?lang=en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Als je wilt deelnemen aan deze collegetour, knip dan een strookje af en lever het in bij je docent: 

 

 

 

 

Naam: 

 

Klas:  

Email: 

 

Collegetour: 

Naam: 

 

Klas:  

Email: 

 

Collegetour: 

Naam: 

 

Klas:  

Email: 

 

Collegetour: 

Naam: 

 

Klas:  

Email: 

 

Collegetour: 

Met dank aan… 

https://www-05.ibm.com/employment/nl-nl/?lnk=nlnl-fdi-caar
https://careers.ibm.com/ListJobs/All/Search/Country/NL/?lang=en

