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WENSEN EN EISEN 

P1 INTERVIEW MET DE OPDRACHTGEVER 

 

Opdracht 1 In deel één heb je alles geleerd over EHBO en (brand)veiligheid. Je 

weet bovendien hoe je risico's en gevaren kan voorkomen!  

 

Het is heel goed dat jij weet hoe dit moet, maar het zou natuurlijk 

nog veel beter zijn als veel méér mensen weten hoe ze moeten 

handelen in een noodsituatie. 

 

Jij gaat daarom een EHBO-middag verzorgen waarin workshops 

gegeven worden over EHBO-technieken. Zelf verzorg je ook een 

workshop. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor het geven van een cursus 

over de stabiele zijligging. 

 

Deze EHBO-middag wordt een evenement bij jou op school. Een 

evenement, hoe groot of klein ook heeft een goede voorbereiding 

nodig. 

 

Bij het voorbereiden van de EHBO-middag volg je de volgende 

stappen: 

1. interview of vraaggesprek met de opdrachtgever 

2. het idee voor de EHBO-middag uitwerken 

3. aanmeldingen voor een activiteit inventariseren en verwerken 

4. doordraaischema maken 

5. draaiboek maken voor een activiteit 

6. begrote en werkelijke kosten van de workshops EHBO 

vergelijken 

 

In deze praktijkopdracht ga je bezig met stap 1: 

Een interview of vraaggesprek met de opdrachtgever  

 

 

 

 
Lees de theorie wensen en eisen en 

interviewen 

 

 
 Welke workshop wil jij geven?  
 

 

Voorbereiding Om deze opdracht voor te bereiden: 

• lees je de theorie Wensen en eisen en maak je de vragen; 

• lees je eerst de theorie Interviewen: informatie winnen en maak 

je de vragen; 

• maak je een afspraak met de teamleider om informatie te 

verkrijgen over de activiteit die jullie gaan organiseren. 

 

 

 

Uitvoeren Nu je de theorie Wensen en eisen en Interviewen hebt gelezen weet 

je dat je voor het organiseren van de EHBO-middag eerst moet 

weten wat de wensen en eisen zijn. Je komt achter deze wensen en 

eisen via een interview met de teamleider. 

 

Stap 1 - vragen verzinnen 

Bedenk nu eerst acht vragen die je wil stellen aan de teamleider. 
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Stap 2 - begroting  Maak nu in Excel een begroting. In de theorie Begroting maken zie je 

precies hoe je dit doet. Werk jij met Microsoft Office op school? Dan 

kan je het sjabloon uit het voorbeeld gratis downloaden via de QR-

code hiernaast. 

 

Eisen: 

• Maak een tabblad inkomsten. 

• Maak een tabblad uitgaven. 

• Maak een tabblad overzicht. 

• Verwerk vaste, variabele en onvoorziene kosten in jouw 

begroting. 

 

Bewaar de begroting in jouw (digitale) portfolio. 

 

 

 

Stap 3 - draaiboek Je hebt nu alle informatie om zelf een draaiboek op te gaan stellen 

voor de EHBO-middag. In het draaiboek komen de volgende 

onderdelen: 

• voorblad 

• inhoudsopgave 

• algemeen deel 

• taken en acties 

• overige informatie 

 

Zorg dat het een net en overzichtelijk verslag wordt waarin alle 

informatie staat die je nodig hebt om het evenement tot een succes 

te laten worden. 

 

Alle kennis die je nodig hebt om een draaiboek te maken staat in de 

theorie Draaiboek. 

 
Maak zelf je draaiboek 
 

 

 

Afronden Jij hebt een draaiboek gemaakt met daarin een plan van aanpak, een 

begroting en een materialen lijst. Ook heb je een rooster gemaakt. 

 

Als je de praktijkopdracht hebt afgerond ruim je jouw spullen op en 

laat je de docent de praktijkopdracht aftekenen.  
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PLATTEGRONDEN EN ROUTING 

 

Routing en huisstijl 
 

Er zijn veel verschillende soorten plattegronden. Een plattegrond die 

jij misschien vaak gebruikt is Google Maps. Bij een evenement is het 

fijn om te weten waar je heen moet. Bewegwijzerging en een 

plattegrond kunnen daarbij helpen. 

 

Een plattegrond en de bewegwijzering samen noem je routing. Je 

wilt dat een bezoeker een goede ervaring heeft. Constant verdwalen 

en niet op tijd komen bij activiteiten, lessen of workshops helpen 

daar niet aan mee. Dit is een van de redenen dat routing zo 

belangrijk is. 

 

Aan de routing moet je ook kunnen zien op welk evenement je bent. 

Deze herkenbaarheid komt door het gebruiken van een huisstijl. Een 

huisstijl is een combinatie van kleuren, lettertypes, een logo of 

vormen en illustraties die je overal in doorvoert. 

 
Huisstijl ijscoboer 
 

 

 

Maak je stand of kraam herkenbaar!  

 
 

 

De routing van Lowlands ziet er heel anders uit dan de routing van 

het Bevrijdingsfestival. Wanneer je er toevallig langs rijdt of een foto 

ervan ziet herken je meteen welk evenement het is. Als je op een 

beurs of een markt staat wil je ook dat jouw kraam duidelijk 

zichtbaar en herkenbaar is. 

 

Als je goed om je heen kijkt zie je huisstijlen overal in terugkomen. 

Kijk maar eens naar je eigen lesboeken. Alle boeken van deze cursus 

hebben een blauw-grijs gestreepte balk tussen de paragrafen zoals 

deze: 

 
 

De pagina’s zijn verdeeld in twee kolommen. In de linkerkolom staan 

de paragraaftitels en de meeste afbeeldingen en illustraties. 

 

In de rechterkolom staat de tekst en de wat grotere plaatjes. Alle 

pijltjes, woordspinnen en iconen zijn door alle boeken hetzelfde. 

Daardoor weet je: Ik ben aan het werk in een D&P-cursus van  

MK Publishing en niet in jouw boek van Nederlands van uitgeverij 

Noordhoff. 

 

In de afbeelding hierna zie je voorbeelden van verschillende borden 

in één stijl. 

 

 
Huisstijl in routing 
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Vraag 

 40  Waarom loopt de route als een slinger door de winkel en is er 

geen korte route tussen ingang en kassa? Schrijf op.  

 

 

 
 

  

Vraag 

 41  Welke soort routing wordt er bij jou op school gebruikt tijdens 

een open dag?  

 
 

 

 

Plattegronden lezen Bij een plattegrond hoort bijna altijd een legenda. In de legenda kun 

je zien wat de kleuren, cijfers of pictogrammen betekenen.  
 

 
Plattegrond HKU Pastoe 
 

 Op de plattegrond zie je het programma van een open dag van de 

HKU, de kunstacademie in Utrecht. Je ziet dat elke opleiding zijn 

eigen kleur heeft. De kleuren uit het programma komen terug in de 

plattegrond van het gebouw.  

 

Bij het maken van een plattegrond houd je rekening met de 

schaal. Hoeveel meter in het echt, is een centimeter op de 

plattegrond? Dit is belangrijk dat je de verhoudingen van het 

gebouw of het evenemententerrein goed in beeld brengt. Een 

bezoeker kan dan een betere inschatting maken hoe ver iets lopen 

is. 
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MILIEU EN EVENEMENTEN 

 

Het milieu Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een hot item in deze 

tijd. Vroeger maakte niemand zich druk over milieu en natuur. Op dit 

moment is iedereen zich er erg van 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. Dus ook als je een evenement organiseert. Je kunt hierbij 

denken aan zo min mogelijk plastic gebruiken. Dus geen plastic 

bekertjes voor de drank bijvoorbeeld. 

 

Je kunt verschillende maatregelen nemen om je evenement zo te 

organiseren dat het zo min mogelijk nadelige gevolgen heeft voor 

het milieu. Een aantal maatregelen zullen we gaan bespreken. 

 
We moeten zuinig zijn op onze aarde, dus 

negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken 

 

    

Confetti, ja of nee? 
 

  

Vraag 

 50  Waarom moeten we zuinig zijn op moeder aarde volgens jou? 

 

 
 

 

 

Afvalverwerking Je hebt gelezen dat we zuinig moeten zijn op moeder aarde en 

maatregelen kunnen nemen om het milieu zo min mogelijk te 

belasten met ons evenement. 

 

Eén van de maatregelen is het gescheiden inzamelen van het afval. 

 

Er zijn verschillende soorten afval. Door het afval gescheiden in te 

zamelen kunnen materialen hergebruikt worden. Bijvoorbeeld 

plastic afval kan gerecycled worden als je het apart inzamelt. Er zijn 

al heel veel toffe recycle projecten. Wist je bijvoorbeeld dat er in 

Nederland al twee tests worden gedaan met wegen gemaakt van 

plastic? In Zwolle en Giethoorn om precies te zijn. 

 

Groen afval zoals tuinafval of afval van fruit en groente kan ook 

gerecycled worden en worden omgezet in compost. 

 

 
Plastic mag nooit in de natuur terecht komen! 

    

Plastic road  
 

https://link.dp-totaal.nl/confetti/
https://link.dp-totaal.nl/plastic-road/

