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INLEIDING 

INLEIDING 
 

Wat ga je leren? In deze cursus ga je van alles leren over robotica en het organiseren 

van een evenement. Je leert bijvoorbeeld hoe je een evenement 

voorbereidt en hoe je een robot moet programmeren. 

 

Als je de cursus hebt afgerond kun je:  

• een robot bouwen en programmeren 

• elektrische schema's lezen en aansluiten 

• facilitaire taken uitvoeren 

• een opdracht bespreken met de opdrachtgever en wensen 

en verwachtingen inventariseren 

• een activiteit organiseren 

• offertes beoordelen 

• een budget beheren 

• een plattegrond maken van een evenement 

 
Dit ga je leren 
 

 

 

Wat moet je kennen en kunnen? De eindtermen waarop je wordt beoordeeld zijn: 

• Je kunt informatie verzamelen over de opdrachtgever 

• Je kunt vragen stellen voor de opdrachtgever 

• Je kunt bij de opdrachtgever wensen, verwachtingen, 

doelgroep en budget van de te organiseren activiteit 

inventariseren 

• Je kunt de wensen van de opdrachtgever samenvatten en 

op hoofdlijnen beschrijven 

• Je kunt wensen en verwachtingen van de opdrachtgever 

inventariseren 

• Je kunt onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en 

uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever 

• Je kunt deze informatie omzetten naar een lijst met 

handelingen 

• Je kunt met behulp van deze lijst een plan van aanpak 

maken 

• Je kunt een inschatting maken van welke voorzieningen er 

nodig zijn 

• Je kunt met behulp van een aanvraagformulier 

voorzieningen aanvragen 

• Je kunt met behulp van een aanvraagformulier een 

vergunning aanvragen 

• Je kunt plattegronden lezen en interpreteren 

• Je kunt plattegronden aanpassen, maken en indelen 

Je kunt een routing maken en de benodigde materialen en 

middelen inzetten 

 
Leerdoelen 
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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 alle tekst en bedragen exact over zoals in het voorbeeld. Je 

zult zien dat niet altijd het Euroteken meekomt met 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. Sleep de 

muis tot in de cel waar je de optelling wilt zien. Klik vervolgens op 

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

onderaan in de cel staan. 

 

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 staan 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. 

  



 

D&P-TOTAAL ROBOTICA (PM1) DEEL 3 2019 

19 

THEORIE 
 

Veiligheid bij een activiteit De bezoekers van een evenement moeten zich natuurlijk veilig 

kunnen begeven over het terrein. Het is afhankelijk van de grootte 

van het evenement hoe je de veiligheid organiseert. Je kunt je 

voorstellen dat bij een groot muziekfestival met duizenden 

bezoekers de beveiliging heel goed geregeld moet zijn. 

 

 

 

Alle camera's worden bekeken tijdens een 

evenement 

 

 

Zoek op YouTube eens naar een filmpje over de huldiging van Ajax 

in 2019 nadat ze landskampioen zijn geworden. Op het 

Museumplein werd Ajax gehuldigd. Hierbij waren duizenden 

mensen aanwezig. Je kunt je voorstellen dat de beveiliging bij zo’n 

evenement goed geregeld moet zijn. 

 

De laatste jaren zijn er regelmatig aanslagen geweest op 

verschillende plekken in de wereld. De aanslagen vinden vaak plaats 

bij evenementen waar grote groepen toeschouwers op af komen. 

De beveiliging is dus erg belangrijk. 

 

 

 

Koningsdag 
 

De overheid en de partijen die het evenement organiseren doen er 

alles aan om het veilig te laten verlopen. Bij grote evenementen 

hangen meestal veel camera’s waardoor er goed overzicht is. 

 

Welke beveiliging zie je in dit filmpje? 

  

Vraag 

 10  Bekijk het filmpje en beschrijf waar jij de beveiliging ziet staan 

en lopen. 

 

 

 

 Een beveiliger kan dus verschillende taken hebben: 

• Hij kan een persoon beveiligen. 

• Hij kan een in- of uitgang bewaken. 

• Hij kan toezicht houden op afstand. 

• Hij kan de camerabeelden monitoren. 

 

Dit zijn zomaar een aantal taken die een beveiliger kan hebben 

tijdens grote evenementen. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die 

beveiliging en beveiligers aanbieden voor evenementen. 

  

Vraag 

 11  Welke beveiliging zal er aanwezig zijn bij een voetbalwedstrijd? 
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Bellen met 112 Bij een noodsituatie moet je gelijk 112 bellen. 112 is het landelijke 

noodnummer van de hulpdiensten zoals brandweer, politie, 

ambulance. Als je dit nummer belt, krijg je gelijk de vraag wie of wat 

je nodig hebt. Voor welke hulpdienst bel je? Je krijgt de meldkamer 

aan de telefoon en de persoon waar je mee spreekt heet de 

meldkamercentralist. Een meldkamercentralist zal zo snel mogelijk 

heel veel informatie van je willen. Dit is belangrijk zodat er gelijk de 

juiste hulp ingezet kan worden. 

 

 

 
 

Je kunt altijd en overal 112 bellen, ook zonder 

beltegoed 

 
 

 
Voor de meldkamer is het belangrijk direct te 

weten welke hulp nodig is: politie, brandweer 

of ambulance 
 

Een gesprek met 112 zal ongeveer op de volgende manier verlopen. 

 

Landelijke meldkamercentralist: "Heb je politie, brandweer of een 

ambulance nodig?" 

Jij: "Een ambulance."  

(Bij een brand geef je bijvoorbeeld aan: "Brandweer.") 

Landelijke meldkamercentralist: "Ik schakel je door naar iemand in 

jouw regio." 

 

Regionale meldkamercentralist: "Goedemiddag, met wie spreek ik 

en wat is er gebeurd?" 

Jij: Zeg je naam en leg kort uit wat er aan de hand is. 

Regionale meldkamercentralist: "Waar moet de ambulance naar 

toe?"  

Jij: Geef de plaats en het exacte adres waar de ambulance naar toe 

moet. Als dit bekend is kan de ambulance vertrekken. 

 

Vervolgens zal de meldkamercentralist gaan vragen wat er aan de 

hand is met het slachtoffer. Ook zullen ze advies geven hoe te 

handelen in de tijd totdat de ambulance er is. Je blijft altijd aan de 

lijn totdat de ambulance is gearriveerd. 

  

Vraag 

 22  Kun je 112 ook bellen als je geen beltegoed meer hebt? 
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Aangehecht vuil Je kent het vast wel. Je staat weer op het rooster thuis om te 

moeten afwassen. Je hebt er totaal geen zin in en je laat de vaat 

even staan. Aan het eind van de avond staat de vaat er nog en dan 

heb je dubbel werk. 

 

De vaat is een mooi voorbeeld van aangehecht vuil. Alle etensresten 

die eraan zitten, kun je vaak prima verwijderen met een 

afwasmiddel en heet water. Maar hoe langer je het laat staan hoe 

vaster het gaat zitten en hoe harder je moet poetsen om het eraf te 

krijgen. 

 

Overal zijn speciale reinigingsmiddelen voor. Zo gebruik je voor de 

oven een ander reinigingsmiddel dan bijvoorbeeld als je de vloer 

gaat dweilen. Op het etiket van het reinigingsmiddel staat 

geschreven waar het voor bedoeld is. 

 
De afwas is aangehecht vuil. Hoe langer het 

vuil blijft zitten, hoe lastiger het te 

verwijderen is 
 

  

Vraag 

 28  Welke waarschuwing staat er op de verpakking van 

afwasmiddel? 

 
 

 

 

 

Onzichtbaar vuil Het woord onzichtbaar zegt het al. Dit vuil zie je niet met het blote 

oog. Je kunt hierbij denken aan bacteriën en schimmels. Dit zijn 

micro-organismen die erg veel voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan 

de deurklink in je huis of de wc-pot. De deurklink kan er heel 

schoon uitzien maar iedereen zit hieraan met zijn handen. Toch zie 

je niet dat het smerig is. 

 

Het is belangrijk dit vaak en goed schoon te houden met een 

desinfectiemiddel. Zorg dat je het juiste desinfectiemiddel gebruikt, 

dit staat op de verpakking van het middel. 

 

Het schoonmaken doe je vaak met een speciaal schoonmaakdoekje. 

Maar wist je dat deze doekjes vaak een bron van bacteriën zijn? Pak 

op tijd een schoon doekje en doe het vuile doekje in de was. 

 

 

  

De afstandsbediening van de tv is vaak ook 

een bron van bacteriën. Meestal wordt hij 

niet schoongemaakt 
 

  
Computermuis 

schoonmaken 

Smartphone 

schoonmaken 
 

Wist je dat je muis en toetsenbord ook een bron van bacteriën zijn? 

Bekijk het filmpje maar eens. Oh ja, en je smartphone dan?! Bekijk 

ook dat filmpje. 

  


