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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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PO 1: EEN VRAAGGESPREK/ INTERVIEW 

DE OPDRACHT 

 

Wat ga je leren? In deze opdracht ga je van alles leren over het interviewen van een 

persoon en het stellen van de juiste vragen.  

 

Als je de opdracht hebt afgerond: 

• heb je kennis gemaakt met verschillende soorten vragen.  

• kun je goede vragen voor een interview bedenken. 

• kun je feedback geven op de vragen van een ander. 

• kun je een vraaggesprek voeren. 

 
Interview 
 

 

Wat moet je kennen en kunnen? Je wordt beoordeeld op de volgende eindtermen:  

• Het verzamelen van informatie over de opdrachtgever. 

• Vragen stellen voor de opdrachtgever. 

• Bij de opdrachtgever wensen, verwachtingen, doelgroep 

en budget van de te organiseren activiteit inventariseren. 

• De wensen van de opdrachtgever samenvatten en op 

hoofdlijnen beschrijven. 

 
Kennen en kunnen 
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Aan de slag Je hebt nu allemaal een vraaggesprek gevoerd. Je bent interviewer 

geweest maar ook ben je geïnterviewd en je hebt geobserveerd. 

Nog even herhalen … 

 

In het filmpje worden aan de topvoetbalster Lieke Martens twee 

vragen gesteld. Bekijk het filmpje. 

 

 
Lieke Martens 
 

 Vraag 

 
 

Interview Lieke Martens 

 

 

 

5  Zijn het open vragen of gesloten vragen? 

 

 
 

 
Top gedaan 
 

Vraag 

6  Als er een gesloten vraag bij zit hoe zou je deze open kunnen 

maken? 

 

 
 

 Je hebt nu deze opdracht afgerond en weet hoe je vragen moet 

stellen als je een vraaggesprek voert. 

  

Vraag 

 7  Kijk terug op deze opdracht. Wat vond je goed gaan? 

 

 
 

  

Vraag 

 8  Wat had je beter kunnen doen? 
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PRAKTIJK 
 

Gesprek voorbereiden Je gaat nu het gesprek voorbereiden. Bedenk goed wat je wilt we- 

ten en wat je moet weten om de expositie te kunnen organiseren. 

 

Maak in Word een formulier waarop je de vragen noteert en ruimte 

overlaat om de antwoorden op te schrijven. Start bovenaan met de 

naam van de interviewer en de geïnterviewde. Noteer vervolgens 

de datum en tijd. Maak dan een overzicht van de vragen die je wilt 

stellen. 

 

Bereid minimaal acht vragen voor. Let op dat je open vragen stelt. 

Dus geen vragen waar de geïnterviewde  alleen met ja en nee kan 

antwoorden. 

 

Bedenk vragen die je helpen met het uitvoeren van deze opdracht. 

Als je het Worddocument hebt gemaakt laat je het beoordelen door 

je docent. Als dit akkoord is, mag je pas verder.  
De denker 
 

 Paraaf voor akkoord:  

 

 

 

Het gesprek voeren Je gaat het gesprek aan met de docent. De docent heeft de rol van 

opdrachtgever en stagebegeleider en kan je alles vertellen wat je 

moet weten om het evenement te kunnen organiseren. 

 

Vraag goed door en gebruik de vragen die je hebt gemaakt. Maak 

duidelijke aantekeningen. 

 

 
Stel jezelf altijd netjes voor en geef de 

opdrachtgever een hand 
 

 

Het vraaggesprek voeren Je bent nu goed in staat om een vraaggesprek te voeren op de juis- 

te manier en dit voor te bereiden door de juiste vragen te stellen. 

De opdracht is nu om je stagebegeleider (gespeeld door de docent) 

te bevragen wat de opdracht is. 

 

Het enige dat je tot nu toe weet is dat je stagebegeleider zijn be- 

drijf wil promoten bij een groter publiek in de buurt. Hij wil laten 

zien wat het bedrijf allemaal kan maken. Ook vroeg hij jou dit te 

organiseren. 

 
Online zoekfunctie 
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PO 4: DE VOORBEREIDING 

DE OPDRACHT 
 

De opdracht In deze opdracht ga je met de voorbereidingen van het evenement 

verder en ga je offertes opvragen en een vergunning aanvragen. 

 

Dit zijn beide belangrijke onderdelen van de voorbereiding van een 

evenement en je zult dit altijd zorgvuldig moeten doen. 

 
Bij het aanvragen van offertes en 

vergunningen moet je opletten 
 

 

Wat ga je leren? In deze opdracht ga je van alles leren over het interviewen van een 

persoon en het stellen van de juiste vragen.  

 

Als je de cursus hebt afgerond kun je de volgende taken uitvoeren: 

• offertes opvragen, vergelijken en beoordelen 

• aan de hand van je eigen vergelijk een keuze maken tussen 

de offertes 

• een vergunning aanvragen 

• benodigde voorzieningen aanvragen 

 
Wat ga je leren? 
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PRAKTIJK 
 

Aan de slag Ga aan de hand van de wensen en eisen van de opdrachtgever een 

woordspin maken met daarin de kenmerken waar een locatie aan 

moet voldoen. 

 

Denk dan aan hoeveelheid ruimtes, toiletten, vluchtroutes, buiten- 

ruimte, opslag, enzovoorts. 

 

En vergeet ook niet rekening te houden met het weer! 

 
Samen aan de slag 
 

 Vraag 

 19  Wat is een woordspin? 

 

 

 

 

 
 

 

Aan de slag: locaties zoeken Ga nu aan de hand van jullie woordspin een drietal locaties zoeken 

en geef hieronder aan, wat de plus-, minpunten en extra's zijn van 

de locaties . 

 

 

 
Locaties zoeken 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


