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PRAKTIJKOPDRACHT 1 

HET GESPREK MET DE OPDRACHTGEVER 
 

Omschrijving van de opdracht Als eerste inventariseer je bij de opdrachtgever wat precies de vraag 

is. Hiervoor is het belangrijk dat je je goed voorbereidt en je weet 

welke vragen je wilt stellen. 

 

Je gaat een interview houden met de opdrachtgever. Maar wat is 

nou precies een interview en hoe doe je dat? 

 

 

In de journalistiek wordt veel gebruik 

gemaakt van interviews 
 

 

Wat is een interview De interviewer is degene die de vragen stelt. Bij een interview 

probeert de interviewer zoveel mogelijk te weten te komen van de 

geïnterviewde over een onderwerp. Het is dus belangrijk dat de 

interviewer de juiste vragen stelt om zo alle informatie te krijgen. 

 

In het filmpje zie je twee interviews. Je ziet dat interviewen niet 

altijd even gemakkelijk is en soms best wat ervaring en kennis 

vereist.  
Twee interviews 
 

 

Aan de slag Je ziet in het filmpje twee interviews. Schrijf per interview op wat er 

niet goed ging. 
 

 Vraag 

 1  Wat ging er niet goed in interview 1? 

 

 
 

  

Vraag 

 2  Wat ging er niet goed in interview 2? 

 

 
 

   

Je ziet dat het soms best lastig is om een goed vraaggesprek te 

houden. Zorg altijd dat je goed weet wat je wilt vragen en 

bereid je voor. Je gaat hiermee oefenen. 
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PRAKTIJKOPDRACHT 3 

VRAAGGESPREK VOEREN 
 

Interview school Je gaat de workshop organiseren voor de school. Om precies te 
weten te komen wat de school wil, houd je een interview met de 
school. In dit geval doe je dat met de directeur van de school. De 
directeur is verantwoordelijk voor de workshops.  
 

Wat wil de directeur graag dat leerlingen van de onderbouw leren? 
In jouw interview met de directeur moet je te weten komen waarom 

de workshop gegeven wordt. Stel kritische vragen over welk beeld 

de directeur heeft van de workshop. 

 

 
Een workshop 
 

 

Stap 1 - Aan de slag Maak in Word een vragenlijst ‘Interview directeur’ waarin je ook de 
wensen van de school verwerkt. 

 
Nog een voorbeeld van een workshop 
 

 

Stap 2 - Aan de slag Opdracht 

Maak een opzet over hoe de workshop er volgens jou uit moet zien. 
Doe dit in de vorm van een planning van de dag. Dit voorstel 
bespreek je straks met de directeur. 

 

  

 
Lasapparatuur 
 

De klant 
De workshop is een leuke actie om leerlingen vanuit de onderbouw 
enthousiast te maken voor het vak techniek. Het is dus belangrijk dat 
je het goed aankleed en aantrekkelijk maakt voor de leerlingen.  
 

Denk aan een goede ontvangst, duidelijke uitleg en leuke 
presentatie. 
 

 Feedback 

Zorg ervoor dat je achteraf hoort wat de leerlingen ervan vonden. 
Laat ze dit opschrijven en laat ze hierbij aangeven of jij het goed 
gedaan hebt. Vraag ook naar tips voor verbetering. 
 

Verwerk deze punten in de eerder gemaakte vragenlijst ‘Interview 

directeur’. 
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Het algemene deel van het draaiboek In het algemene deel van het draaiboek komt informatie die 

belangrijk is voor de medewerkers van het evenement. Er komt 

bijvoorbeeld in te staan wie het evenement organiseert. Daarbij 

staat het telefoonnummer waarop diegene te bereiken is. 

 

In dit deel staat ook een namenlijst van alle belangrijke personen die 

verbonden zijn aan het evenement. Alle telefoonnummers staan er 

bij, zodat iedereen gemakkelijk te bereiken is. 

 

Denk ook aan namen en telefoonnummers van bedrijven die 

meewerken aan het evenement. En ook noodnummers van artsen 

en medische hulpverlening komen in het algemene deel van het 

draaiboek. 

 

 

 
In het algemene deel van het draaiboek staan 

namen en telefoonnummers 
 

 Vraag 

 15  Je organiseert een activiteit bij jou op school. Welke 

telefoonnummers (van wie) moeten dan in ieder geval in de 

lijst staan? Noem er minimaal drie. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 

 

Taken en acties In het hoofdstuk Taken en acties van het draaiboek komt een 

algemene beschrijving van het programma van het evenement. Hier 

staat precies beschreven wat er gedaan wordt en door wie. 

 

Bij een heel groot evenement zijn dit verschillende hoofdstukken. 

Het kunnen zelfs per programmaonderdeel aparte hoofdstukken 

zijn. Bij een klein evenement hoeft het niet zo uitgebreid. 

 

Punten die in dit hoofdstuk komen zijn bijvoorbeeld: 

• soort evenement; 

• tijdstippen van het evenement (begin- en eindtijden); 

• hoeveelheid dagen of de duur van het evenement; 

• locatie van het evenement; 

• de verantwoordelijken (namen en verantwoordelijkheden). 

 

 

 
Hoe poept, slaapt en eet Maarten van der 

Weijden? 
 

Bekijk het filmpje. 

  

Maarten van der Weijden is bezig de Elfstedentocht te zwemmen 

voor het goede doel. Dit is natuurlijk een heel groot evenement met 

veel toeschouwers. Er zijn ook veel mensen die meewerken aan deze 

tocht. 
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Overzicht door randen aan te brengen 
 

Kies het tabblad Rand en selecteer Omtrek en Binnen. Klik 

vervolgens op OK. Je ziet dat er nu randen staan in het geselecteerde 

deel. 

 

Typ nu de tekst en bedragen over zoals in het voorbeeld. (Laat de 

bedragen achter Totaal even achterwege.) Als de cel niet breed 

genoeg is, versleep je bovenin de rand van de kolom. Je sleept 

bijvoorbeeld de rand rechts van de letter B naar rechts. 

 

Je ziet dat het Euroteken niet altijd verschijnt bij de bedragen. Dit 

kun je als volgt instellen: selecteer de cellen waar bedragen staan. Je 

kunt dit per cel doen door erop te klikken, maar ook door een cel te 

selecteren en de muis te verslepen (net als hiervoor). 

 

 
Euroteken instellen 
 

Klik weer met je rechtermuisknop op het geselecteerde gebied en 

kies nogmaals Celeigenschappen. Klik vervolgens op het tabblad 

Getal en selecteer Valuta of Financieel. Zorg dat er bij Symbool een 

Euroteken staat. Klik op OK. 

 

Je gaat nu de inkomsten en de uitgaven optellen. Dit kan op 

verschillende manieren. Je gaat er nu één van leren, maar er zijn dus 

meerdere manieren om dit te doen. 

 

Selecteer de eerste cel in de kolom die je wilt optellen. (Bijvoorbeeld 

D4 om de uitgaven bij elkaar op te tellen.) Sleep de muis tot in de cel 

waar je de optelling wilt zien. (Bijvoorbeeld D9.) Klik vervolgens op 

het Somteken rechtsboven in de interface. Nu heb je de optelling in 

de cel staan. 

 

Zorg ook voor een totaalbedrag van de inkomsten. 

  

 
Klik op Som (of AutoSom) 
 

 
Optellen begroting 
  

  

Nu ga je een totale optelling maken van de begroting. Typ = in de cel 

waar je het eindresultaat wilt zien en selecteer de cel. Klik 

vervolgens op de cel waar het budget staat. 

 

Je ziet dat in de cel de code komt te staan van de geselecteerde cel, 

in dit geval D11. Nu ga je de inkomsten optellen bij het budget. Typ + 

achter D11. Selecteer vervolgens de totale inkomsten. 
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De beste prijs is niet altijd de beste kwaliteit. 

Zorg dat prijs en kwaliteit in evenwicht zijn 
 

Daarnaast heb je natuurlijk bedrijven die je gaat inhuren. Denk aan 

een bedrijf voor de catering. Of een bedrijf dat voor voldoende tafels 

en stoelen zorgt. 

 

Vraag offertes aan bij bedrijven en kies voor het bedrijf met de juiste 

prijs. Maar het gevoel moet ook goed zijn. Goedkoop kan duurkoop 

zijn. Kies voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

 Vraag 

 24  Moet je altijd kiezen voor de goedkoopste offerte? 

 

 
 

 

 

Het milieu Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een hot item in deze 

tijd. Vroeger maakte niemand zich druk om milieu en natuur. Nu is 

iedereen zich bewust dat we zuiniger om moeten gaan met moeder 

aarde. Vandaar de term maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Bij alles wat je doet, denk je na over de gevolgen voor het milieu. 

 

Zo ook bij het organiseren van een evenement. Je kunt hierbij 

denken aan het zo min mogelijk gebruiken van plastic. Dus geen 

plastic bekertjes voor de drank bijvoorbeeld. 

 
We moeten zuinig zijn op onze aarde, dus 

negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken 
 

 
Wat is het doel van een m.e.r. en hoe werkt 

het? 
 

 

Alle maatregelen die je kunt nemen komen uit een 

milieueffectrapportage. Die kun je zelf maken.  

 

De afkorting van milieueffectrapportage is m.e.r. Een m.e.r. is niet 

altijd verplicht, maar het kan je wel voldoende inzicht geven in 

maatregelen die je kunt nemen. 

 

Op deze site van de overheid kun je meer lezen over wat een m.e.r. 

precies is. 

  

Vraag 

 25  Wat krijg je in beeld als je een milieueffectrapportage (m.e.r.) 

doet? 

 

 
 

 

  


