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INLEIDING 

INLEIDING 
 

Casusbeschrijving In deze casus ga je een autowasdag bij een autoschadebedrijf 

organiseren. Met het wassen van de auto worden alle kleine en 

grote beschadigingen zichtbaar. 

 

Je vult een schadeformulier in en zorgt dat de bestuurder in gesprek 

komt met het schadebedrijf voor een vrijblijvend reparatieadvies. 

 

Bij het wassen van de auto worden machines en 

schoonmaakmiddelen gebruikt. Je leert welke schoonmaakmiddelen 

er zijn en ook hoe je op een verantwoorde manier met het 

afvalwater moet omgaan. 

 

 

 

 
  

Tijdens deze activiteit moet je verschillende belangen in het oog 

houden. De bestuurder wil graag een schone auto. Maar hij vindt het 

misschien niet fijn om geconfronteerd te worden met 

beschadigingen aan de auto. En hij maakt zich misschien zorgen over 

de bijbehorende herstelkosten. 

 

Het autoschadebedrijf wil graag nieuwe klanten. En jij wilt graag 

werken aan je leerdoelen. 

 

Dit ga je leren In deze module ga je je verdiepen in het vak autoschade en 

autospuiten. 

 

Ook ga je een wasdag organiseren bij een autoschadebedrijf. 
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Optimaal resultaat Wasstraten leveren vaak een goed resultaat. Maar als je van dichtbij 

kijkt, zie je dat de borstels niet in alle hoeken en gaten kunnen 

komen. 

 

Onderdelen waar de borstels van de wasstraat lastig bij kunnen 

komen, kun je handmatig even voorwassen voor de auto in de 

wasstraat gaat. Deze onderdelen zijn bijvoorbeeld de dorpels van de 

portieren, naden van het kofferdeksel en motordeksel en de wielen. 

 

Als je dit van tevoren doet zul je zien dat het eindresultaat veel beter 

is. 

 

Tip 

Als de auto uit de wasstraat komt, zorg dat je dan met een schone 

zeem de laatste druppeltjes wegneemt. Tijdens het afzemen vallen 

kleine beschadigingen extra op. 

 
Voorwassen lastig te bereiken onderdelen  
 

 

De wasplaats Bij een schadebedrijf moet je een auto wassen op een speciaal 

ingerichte wasplaats. 

 

De wasplaats moet aan enkele eisen voldoen: 

• Het afvalwater mag niet zomaar in het riool lopen. Er moet 

een speciale put gemaakt zijn die olie en vet uit het 

waswater haalt. 

• De wasplaats moet geen hinder geven aan de werkplaats. 

• Er moet voldoende daglicht zijn om goed te beoordelen of 

de auto wel goed schoon is. 

• De wasplaats moet goed geventileerd zijn, omdat anders de 

zaak te nat blijft. 

 

 

 

 

Olieafscheider Olie/benzine en water scheiden zich automatisch van elkaar. De 

olieproducten drijven op het water. Dat opdrijven is het 

werkingsprincipe van de olieafscheider. 

 

Olieafscheiders komen voor bij garagebedrijven, tankstations, 

wasstraten en schadebedrijven. Het afvalwater van deze bedrijven 

kan olie en benzine bevatten. 

 

De eisen die de overheid aan olieafscheiders stelt zijn daarom ook 

streng.   
 

Olieafscheider 
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AFVAL SCHEIDEN EN VERWERKEN 
 

Soorten afval - omschrijving van de 

opdracht  

 
Verschillende soorten afval 
 

 

 

 Je hebt veel verschillende soorten afval, waar je ook bent. Zo heeft 

een EHBO-post afval maar ook een garage of ziekenhuis heeft afval. 

 

Veel afval wordt apart opgehaald en je moet het op een bepaalde 

dag aan de weg zetten. Je moet afval dus gaan scheiden. Denk maar 

aan papier en groen afval bijvoorbeeld. Al het afval van groente en 

fruit gaat in de gft-bak waar ook het tuinafval in gaat. Het papier 

wordt vaak apart opgehaald. 

 

Aan de slag Hoe werkt dit bij jou thuis? Vraag eens na hoe de afvalstromen bij 

jou thuis geregeld zijn. Hoeveel containers heb je bijvoorbeeld en 

waar zijn ze voor? En waar breng je het glas naar toe? 

 

Je ziet hierna een lijst met negen verschillende soorten afval. 

Beschrijf van alle negen hoe deze soorten bij jou thuis worden 

afgevoerd. Dit kan zijn dat je het afval moet wegbrengen, maar het 

kan ook zijn dat het wordt opgehaald. 

 

Papier 

 

 

Plastic 

 

 

Glas 
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PRAKTIJKOPDRACHT 4 

HET DRAAIBOEK OPSTELLEN 
 

Omschrijving van de opdracht Een goed draaiboek is onmisbaar voor elk evenement. Al in de 

voorbereiding is het belangrijk een goed draaiboek op te stellen 

zodat er niets vergeten wordt. Je gaat nu een draaiboek opstellen 

voor het organiseren van de sponsorloop. 

 

Voordat je dit kunt gaan doen is het belangrijk dat je eerst leert hoe 

je een draaiboek opstelt. Dit ga je leren in de volgende 

hoofdstukken. Als je de hele theorie doorlopen hebt, ga je 

zelfstandig het draaiboek schrijven. 

 

 

Opzet van het draaiboek Doordat je in de voorbereiding al een draaiboek opstelt, word je in 

de voorbereiding al gedwongen om goed na te denken over alles wat 

je nodig hebt bij de organisatie van het evenement. 

• Hoeveel mensen komen er? 

• Waar vindt het evenement plaats? 

• Is er parkeergelegen voor auto’s of fietsen? 

• Moeten er drankjes komen? 

 

Dit zijn allemaal voorbeelden van punten die aan bod komen in een 

draaiboek. 

 

Het draaiboek bestaat uit een aantal hoofdstukken die globaal te 

verdelen zijn in de volgende punten: 

• algemeen deel; 

• overzicht van taken en acties (wie doet wat, wanneer en 

waar?); 

• alle overige informatie zoals lijsten van benodigdheden en 

materialen. 

 

 Vraag 

 14  Waarom is een draaiboek in de voorbereiding al belangrijk? 

 

 
 

 

Het algemene deel van het draaiboek In het algemene deel van het draaiboek komt informatie die 

belangrijk is voor de medewerkers die tijdens het evenement 

meewerken. Zo komt hier bijvoorbeeld in te staan wie het 

evenement georganiseerd heeft. Met daarbij het telefoonnummer 

waarop diegene te bereiken is. In dit deel komt een namenlijst van 

alle belangrijke personen die verbonden zijn aan het evenement. 

Alle telefoonnummers komen hier ook bij zodat iedereen 

gemakkelijk te bereiken is. 

 

Ook komen in het algemene deel de namen en telefoonnummers 

van bedrijven te staan die meewerken tijdens het evenement. Ook 

alle noodnummers van artsen en medische hulpverlening komen in 

deze lijst te staan. 
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Een begroting opstellen Een begroting geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten 

die belangrijk zijn bij een evenement. Door goed inzichtelijk te 

hebben hoeveel geld erin komt en hoeveel eruit gaat heb je een 

totaal overzicht van het uiteindelijke resultaat. Het is natuurlijk 

belangrijk dat je binnen je budget blijft. 

 

Stel je hebt € 10.000 te besteden voor het organiseren van een 

festival dan kun je moeilijk een artiest inhuren die zelf al € 10.000 

vraagt. Hiermee gaat al je budget naar de artiest en blijft er geen 

geld meer over om bijvoorbeeld een zaal of tent te huren. Tenzij je 

natuurlijk hebt begroot dat je veel entreegeld vraagt per persoon. 

Zo kun je dus vooraf een overzicht maken van de verwachtte kosten 

en opbrengsten. 

 

Zo’n overzicht maak je meestal in Excel. Je werkt dan met twee 

kolommen waarin je in de ene kolom de opbrengsten zet en in de 

andere kolom de uitgaven. Aan het einde trek je deze van elkaar af 

zodat je een goed totaal overzicht hebt. 

 

Een begroting geeft overzicht van de te 

verwachten kosten en opbrengsten 
 

  

 

 

Voorbeeld begroting 
 

 Je ziet in dit overzicht dat er een tekort is op de begroting. Je zult 

dus na moeten denken hoe je dit tekort oplost. Dit kun je doen door 

bijvoorbeeld een goedkopere artiest in te huren. Of je kunt de 

toegangsprijs verhogen. 

 

Oefenen Je gaat nu zelf deze voorgaande begroting maken in Excel. Open 

Excel en begin in een lege werkmap. In Excel werk je met 

commando’s. Als je in Excel een =-teken plaatst dan kun je cellen 

(vakjes) optellen of aftrekken. Volg de volgende beschrijving stap 

voor stap. 

 

Klik met je linker muisknop op cel (vakje) B3, dit is kolom B en rij 3. 

Houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis naar cel D12. Laat 

vervolgens de muis los. 

 

Je hebt nu een gebied geselecteerd. Je gaat randen aanbrengen 

zodat je begroting overzichtelijk is. Klik met je rechtermuisknop op 

het geselecteerde gebied en kies Celeigenschappen. 

 


