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ONDERNEMEN
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan vijf praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding      

Praktijkopdrachten     

P1 Ondernemingsplan x x 5 uur  

P2 Je ondernemingsplan uitvoeren x x 25 uur  

P3 Brainstormen x x 2 uur  

P4 Een bedrijfsfilm maken x x 15 uur  

P5 presenteren en evalueren x x 3 uur  

Theorie     

Ondernemingsplan uitvoeren 

Ondernemingsplan x x 30 min  

Communiceren x x 30 min  

Schrijven x x 30 min  

Presenteren en etaleren x x 30 min  
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Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Film 

Werken met social media x x 30 min  

Zakelijke brief x x 30 min  

Presenteren x x 30 min  

Filmgenres x x 30 min  

Script x x 30 min  

Storyboard x x 30 min  

Filmen stappenplan x x 30 min  

Draaiboek x x 30 min  

Opnames - camera x x 30 min  

Opnames - geluid x x 30 min  

Opnames - licht x x 30 min  

Monteren x x 30 min  

Extra     

Toets     
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PRESENTEREN EN ETALEREN 

 

Presenteren en etaleren Hoe je een product presenteert is heel belangrijk. Of die presentatie 

nou bedoeld is om een opdrachtgever te overtuigen van jouw 

prototype, of over het inrichten van een etalage of de binnenkant 

van een winkel.  

 

De presentatie kan iemand net overtuigen of over de streep trekken. 

Je kan de kijker zich laten voorstellen hoe het is om zelf het product 

te gebruiken. Je laat de kijker door jouw presentatie ervaren wat je 

bedoelt met het product! Je wil de kijker overhalen en verleiden. De 

presentatie moet dus overtuigend en aantrekkelijk zijn.   

 

Bij een presentatie opbouwen houd je rekening met de compositie, 

de kleuren en de sfeer die je wilt bereiken. Hierbij kan en mag je 

natuurlijk presentatiemiddelen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan 

displays, posters, decoratie en blokken of sokkels.  

 

Bekijk het filmpje via de QR-code of aankliklink over het beroep 

medewerker product presentatie. 

 
Hoe krijg jij de klant een winkel binnen? 

 

    

Medewerker product presentatie  
 

  

Vraag 

 11  Waarom kan een presentatie overtuigen? 

 
 

  

Vraag 

 12  In het filmpje zie je dat je als medewerker productpresentatie 

zowel tafels in kan richten als ruimtes. Wat lijkt je leuker? Leg 

uit waarom. 

 

 

 

 

Compositie en kijkrichting Het presenteren en etaleren van een product kan je vergelijken met 

het opbouwen van elk ander ontwerp, van schets, tekening, tot het 

maken van een website.  

 

Bekijk nu eerst de film presenteren en etaleren via de QR-code of de 

aankliklink. 

 

De wereld om ons heeft geeft ontzettend veel prikkels. Een prikkel is 

alles dat wordt doorgegeven aan de hersenen door de zintuigen. 

Bijvoorbeeld iets dat je ruikt, proeft of ziet. Als alle informatie die 

binnenkomt ook daadwerkelijk als prikkel wordt doorgegeven aan 

het brein zou je gek worden.  

 

 

 

    

Bekijk de film presenteren en etaleren 
 

https://link.dp-totaal.nl/medewerker-productpresentatie/
https://link.dp-totaal.nl/6-presenteren-en-promoten/


 

D&P-TOTAAL ONDERNEMEN (PM4) DEEL 3 

21 

Voorbeeld Manier Uitleg 

 

 
Je ziet eerst een plus, dan de schoenen 
 

opzoek gaan naar simpele vormen Eerst scan je naar simpele makkelijk 

herkenbare vormen, pas wanneer 

je deze gevonden hebt kijk je 

verder naar de details. 

 

Kleine kinderen zijn hier heel goed 

in. Denk maar eens aan een 

kindertekening: een persoon is in 

het begin één rondje, met ogen en 

stokjes als armen en benen. Hoe 

ouder een kind wordt hoe meer 

details er komen: meer rondjes 

voor het lichaam, haren en 

uiteindelijk zelfs een zijaanzicht 

waarop één oog en de neus van de 

zijkant te zien zijn.  

 
De schoenen vormen een rechthoek 
 

het afmaken van vormen In het voorbeeld zie je misschien 

een rechthoek en een cirkel. De 

rechthoek van schoenen is er 

eigenlijk niet. Je hersens maken de 

vorm af, waardoor het beeld 

rustiger is.  

 
Symmetrie is helder en overzichtelijk 

maar soms wel een beetje saai 
 

zoeken naar symmetrie Als een etalage of presentatie 

symmetrisch is opgebouwd, 

bijvoorbeeld het product in het 

midden en aan de zijkant twee 

bijproducten koppel je de hele 

groep aan elkaar. Er ontstaat een 

geheel. Dit betekent niet dat 

symmetrie altijd de beste opbouw 

is! Symmetrie kan een presentatie 

ook wat statiger en saaier maken. 

 
Zet groepjes producten bij elkaar 
 

• zoeken naar dezelfde soort 

vormen, kleuren en lijnen 

• het vormen van groepjes: door 

vormen die dichtbij elkaar 

staan 

Een etalage die kerstballen, 

strandballen en theekopjes heeft in 

allerlei verschillende kleuren en 

lijnen komt al snel rommelig over. 

Het is fijn om als kijker naar een 

presentatie te kijken die in ieder 

geval bij elkaar geplaatst kunnen 

worden. Of de voorwerpen nou qua 

kleur, vorm of soort artikel bij 

elkaar passen, een eenheid is fijn!  

 

In een etalage die helemaal is 

ingericht op vissen verbind je 

vormen, zoals vissenkommen of 

beeldjes met elkaar, zelfs als ze niet 

allemaal naast elkaar staan. Kies 

dus een aantal vormen die 

makkelijk te herkennen zijn. 
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Opdracht Het medium film kun je in heel veel verschillende vormen gebruiken. 

Een veel voorkomend genre is de speelfilm. Er zijn veel mensen die 

zelf het medium film gebruiken, bijvoorbeeld om een vlog maken. 

 

Er zijn veel verschillende soorten genres in film. Gelukkig hoef je 

deze niet allemaal te weten. Er zijn hoofd genres en genres die 

daaronder vallen: subgenres.  

 

Een genre betekent categorie. Een genre of categorie kan je indelen 

op verschillende criteria, bijvoorbeeld de manier waarop het is 

gemaakt (techniek) de manier waarop iets wordt verteld of de sfeer 

die een film heeft. 

 

Je moet vijf verschillende categorie kunnen herkennen: 

 

 

 
Illustratie van een 2D-animatie 
 

 

Animatie 

Een animatie is anders dan een normale film omdat er geen acteurs 

in spelen maar getekende figuren, figuren die zijn gemaakt met de 

computer of levenloze objecten. Bijvoorbeeld kleipoppetjes of 

speelgoed. Subgenres zijn bijvoorbeeld 2D-animatie, 3D-animatie en 

stop-motionanimatie. 

 

Reportage 

In een reportage worden alleen feiten verteld of getoond. Denk 

bijvoorbeeld aan een nieuwsitem. Het is heel lastig om geen mening 

te laten doorschemeren als je een film maakt. 

 

 
Een documentaire is informerend en geeft je 

een beeld dat beïnvloed is door de visie van 

de maker 
 

 

Documentaire 

In een documentaire mag je juist wel een mening geven. Je kunt een 

reportage als uitgangspunt nemen en dan kijken hoe jij het 

onderwerp wil neerzetten. Jouw blik daarop is héél belangrijk, je wilt 

iets duidelijk maken aan de kijker. 

 

Voorbeeld 

Bij een reportage over bananen kun je laten zien dat ze aan een 

boom groeien, van groen naar geel verkleuren en geplukt worden. 

 

Bij een documentaire over bananen kun je nog steeds vertellen dat 

ze aan een boom groeien en van groen naar geel verkleuren. Maar 

daarnaast doe je onderzoek naar wát jij wil vertellen over bananen. 

Bijvoorbeeld dat de mensen die bananen plukken niet voldoende 

loon krijgen en in de brandende zon moeten werken. Of misschien 

wil je juist laten zien dat bananenplukkers het niet zo slecht hebben, 

of dat bananen minder goed groeien door de opkomende 

milieuveranderingen. 

 

Instructiefilm  

In een instructiefilm leg jij uit hoe iets gedaan moet worden. 

Bijvoorbeeld een stoel in elkaar zetten of hoe je een banaan moet 

tekenen. 
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Storyboard tekenen Maak snelle en simpele schetsen, voordat je aan de uitwerking van je 

storyboard begint. 

 

Je hebt een idee voor de film met een uitgewerkt script. Voor elk 

personage en elke omgeving maak je een aparte woordspin. Zet de 

naam van het karakter in het midden en schrijf eigenschappen en 

kenmerken van het personage op. 

 

Hoe laat je deze eigenschappen zien? Als jouw karakter bijvoorbeeld 

een spion is bedenk je dingen waardoor dat duidelijk wordt. 

Bijvoorbeeld: 

• een lange regenjas 

• een krant met gaten 

• een vergrootglas 

 

 

Ook kun je op internet plaatjes zoeken van (bekende) spionnen. 

Bijvoorbeeld van James Bond en Sherlock Holmes. Naar aanleiding 

van deze voorbeelden schets je je eigen karakter. 

 

Houd bij het zoeken van plaatjes het volgende goed voor ogen: 

• Wat wil je bereiken met de film (doel)? 

• Voor wie is de film (doelgroep)? 

• Waar speelt de film zich af (plaats)? 

• In welke tijd speelt de film af? 

 

 

Werkwijze Post-it storyboard 

Een leuke en handige manier om een storyboard te maken is met 

post-its. 

 

Je plakt maximaal zes post-its op tafel. Neem alleen de momenten 

uit het script waar iets verandert: bijvoorbeeld een grote beweging, 

een ander beeldkader of een nieuw perspectief. Maak op de post-its 

grove schetsen van deze momenten. 

 

Bekijk de post-its als je klaar bent. Is er iets waardoor de film sterker 

zou worden? Vervang dan één of meerdere post-its. Ben je helemaal 

tevreden? Plak de post-its op het normale storyboard formulier en 

schrijf eronder welke acties, beeldkader en perspectief er gebruikt 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maak snelle en simpele schetsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een storyboard  maken met post-its 
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Panoramashot 

 In een panoramashot zie je veel in de breedte. Soms is een 

panoramashot zelfs helemaal rondom, dus 360 graden. Je hebt 

een goed overzicht van de omgeving of situatie. Je kunt het 

gebruiken als introductie, tussenstukje of rustmoment. 

Mediumshot 

Bij een mediumshot zie je een persoon van de middel tot en met 

het hoofd. Dit shot is handig bij het filmen van bijvoorbeeld een 

gesprek. 

 
Close-up 

Een close-up is een beeld van dichtbij, zeer gedetailleerd. In een 

film kun je dit bijvoorbeeld gebruiken om in te zoomen op een 

gezicht om de emotie te zien, bijvoorbeeld bij een verdrietige 

scène. 

 

  

Vraag 

 49 Wat is het verschil tussen een perspectief en een beeldkader? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


