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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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DE OPDRACHT EN DE OPDRACHTGEVER 

DE OPDRACHT 

 

Wat is de opdracht? De opdracht is dus het organiseren en uitvoeren van een lunch. Dit 

ga je allemaal doen: 

• informatie verzamelen bij je docent, zoals het budget, tijdstip, 

de plek van de lunch, etc. 

• twee mensen uitnodigen voor de lunch 

• in gesprek met de twee mensen over de wensen en 

verwachtingen van de lunch (zij zijn je opdrachtgever) 

• een menu samenstellen 

• een begroting maken 

• een plattegrond maken van de ruimte waar de lunch gehouden 

wordt 

• draaiboek maken 

• de ruimte inrichten en de tafel dekken 

• evaluatie maken 

• enzovoort 

 

Voordat je dit allemaal gaat doen, zul je over een aantal dingen wat 

meer moeten weten, moeten oefenen of op een andere manier 

moeten voorbereiden. Dit gaat stap voor stap in de volgende 

paragrafen. 

 
Organiseer een lunch 
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DE RUIMTE 

DE RUIMTE VOOR DE TE HOUDEN LUNCH BEPALEN 

 

Begin met brainstormen Brainstormen is op een snelle en creatieve manier veel nieuwe 

ideeën over een onderwerp krijgen. 

 

Tijdens het brainstormen schrijf je alles op wat in je hoofd op komt 

(wat met het onderwerp te maken heeft) om zoveel mogelijk ideeën 

te krijgen. Tijdens het brainstormen doet het er nog niet toe wat 

anderen ervan vinden en wat eventuele beperkingen zijn. 

 

Je gaat met een groepje van minimaal drie of maximaal vier 

leerlingen brainstormen waar je de lunch zou kunnen houden. 

Misschien heeft je school wel een restaurant of andere mooie 

ruimte die gebruikt wordt in dit soort situaties. Maar denk eens 

verder, wees origineel, denk buiten school. Niks is te gek bij het 

brainstormen, het brengt je tot creativiteit en hopelijk tot iets 

origineels.  Gebruik voor het brainstormen volgend schema. Deze 

brainstormwolken teken je eerst na op een A3-formaat. Je hebt dan 

voldoende ruimte om meerdere ideeën in je denkwolk te schrijven. 

 

Brainstormen: je gedachten de vrije loop laten 

gaan over een onderwerp 
 

 

                            

Brainstorm 
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Servetten vouwen Ter voorbereiding op de lunch kun je vast servetten gaan vouwen. 

Het vouwen van servetten gaat makkelijker met servetten die 

gemaakt zijn van textiel. Papieren servetten zijn minder groot en 

minder stevig. Ook daar kun je mooie dingen van maken, maar het 

zal iets lastiger zijn.  

 
Mooi gevouwen servetten geven direct 

uitstraling aan de ruimte 
 

 

 
 

 

 

Opdracht 

In de afbeeldingen zie je voorbeelden van servetten (van stof) die 

gevouwen zijn binnen een thema. In dit geval is dat Kerstmis en 

Pasen. Je gaat voor jouw gasten vast servetten vouwen. 

 

a. Vraag aan je docent welke servetten er beschikbaar zijn. 

b. Ga op zoek naar ideeën voor het vouwen van servetten. 

c. Kies een ontwerp en kijk of er een stappenplan beschikbaar is. 

d. Vouw het aantal servetten dat je nodig hebt. 
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VEILIGHEID TIJDENS HET LUNCHEN 

NOOD- EN HULPPOST 

 

Nood- en hulpposten Bij een evenement kan iemand onwel worden of er vindt een 

ongeval plaats. Om hier goed op te reageren wordt er vaak een 

nood- of hulppost neergezet; meestal een EHBO-post. Je kunt je 

indenken dat bij grote en middelgrote evenementen en activiteiten 

een EHBO-post nodig is. Dat is ook zo bij kleinere activiteiten als er 

een verhoogd risico is; bijvoorbeeld bij sportactiviteiten. Bij een 

kleine rommelmarkt rond de kerk is het niet direct nodig. 

 

Of er wel of geen EHBO-post moet komen, hangt onder andere af 

van het aantal verwachtte bezoekers die tegelijkertijd aanwezig zijn 

op een evenement. Als de verwachting is dat er minder dan 

tweehonderd bezoekers tegelijk aanwezig zijn dan mag de 

organisatie zelf bepalen of ze een EHBO-post inrichten Als er meer 

bezoekers worden verwacht dan wordt geadviseerd om een EHBO-

post in te richten. 

 

Voor de lunch die je gaat organiseren hoeft er geen EHBO-post 

ingericht te worden. Als de activiteit erg groot wordt met veel 

gasten, dan wel. Je moet er dus wel het een en ander over weten. 

 

 
Een EHBO'er moet op een EHBO-post 

aanwezig zijn om direct eerste hulp te kunnen 

verlenen 
 

  

Vraag 

 69  Is een EHBO-post altijd verplicht? 

 
 

 

 

Inrichting EHBO-post De inrichting van een EHBO-post moet voldoen aan diverse 

richtlijnen. Dit zijn regels die zijn opgesteld zodat iedereen precies 

weet wat er in een EHBO-post moet komen. 

• Het allerbelangrijkste is dat er een EHBO’er aanwezig is in de 

EHBO-post. De EHBO'er kan direct handelen zodra er een 

calamiteit is. 

• Daarnaast moet de EHBO'er goed bereikbaar zijn. Dit mag via 

een telefoon, maar kan ook met bijvoorbeeld een portofoon. 

Hierdoor kan iedereen de EHBO'er snel inschakelen als er iets 

aan de hand is. Een snelle handeling is vaak wenselijk bij een 

calamiteit. 

• De EHBO-post moet goed zichtbaar zijn. Iedereen moet weten 

waar de EHBO-post staat. Ook de hulpdiensten, zoals een 

ambulance, moeten direct zien waar de EHBO-post is en deze 

gemakkelijk kunnen bereiken. 

• De EHBO-post moet een verwarmde ruimte zijn die wind- en 

waterdicht is van minimaal vijf bij vijf meter. Het moet liefst een 

afgesloten ruimte zijn. 

• De ruimte moet goed toegankelijk zijn en er mogen binnen tien 

meter geen openbare toiletten zijn. 

• De ruimte moet afgeschermd zijn zodat de patiënt privacy heeft. 

 
De EHBO-post moet goed bereikbaar zijn voor 

de hulpdiensten 
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ONDERDELEN VAN HET DRAAIBOEK 
 

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 parkeergelegenheid 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 

 
Bij het opstellen van het draaiboek denk je 

bijvoorbeeld na over een goede datum 
 

  

Vraag 

 89  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. 

 

 
Alle belangrijke telefoonnummers komen in 

het draaiboek te staan zodat iedereen goed te 

bereiken is als dat nodig is 
 

  


