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2D-en 3D-vormgeving en -proDuctie

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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Je gaat als eerste inventariseren bij je stagebegeleider wat precies 
het verzoek is. Je stagebegeleider wordt gespeeld door je docent.

Voordat je het gesprek aangaat, is het belangrijk dat je je goed 
voorbereidt en je weet welke vragen je wilt stellen. Je gaat een 
interview houden met de opdrachtgever. Maar wat is nou precies 
een interview en hoe doe je dat?

Bij een interview probeert de interviewer (degene die de vragen 
stelt) zoveel mogelijk over een onderwerp te weten te komen van 
de geïnterviewde. Het is dus belangrijk dat de interviewer de 
juiste vragen stelt om zo alle informatie boven tafel te krijgen.

In het filmpje zie je twee interviews. Je gaat zien dat interviewen 
niet altijd even gemakkelijk is en soms best wat ervaring en 
kennis vereist.

Vraag
1 Je ziet in het filmpje twee interviews. Wat ging er niet goed 

in het eerste interview?

 

 

Vraag
2 Wat ging er niet goed in het tweede interview?

 

 

Je ziet dus dat het soms best lastig is om een goed vraaggesprek 
te houden. Zorg dus ook altijd dat je goed weet wat je wilt vragen 
en bereid je goed voor. Je gaat dit oefenen.

In deze opdracht ga je samen met twee andere leerlingen oefe-
nen met het houden van een vraaggesprek. Je doet deze opdracht 
dus met z’n drieën.

Als je twee klasgenoten hebt gevonden, zoek je samen een rusti-
ge plek op waar jullie kunnen werken.

Deze opdracht gaat over jullie hobby’s. Je gaat een vraaggesprek 
(interview) houden met elkaar. Probeer zoveel mogelijk te weten 
te komen van elkaars hobby’s.

Stap 1
Vraag aan elkaar wat je favoriete hobby is. Dit kan zijn paardrij-

WENSEN VAN JE STAGEBEGELEIDER INVENTARISEREN
oeFenen met AFnAme vAn een intervieW oF vrAAg-
geSpreK
Het gesprek met de opdracht-
gever

Wat is een interview?

In de journalistiek 
wordt veel gebruik ge-
maakt van interviews

Twee interviews

Opdracht: Vraaggesprek

Je gaat elkaar bevragen over jullie hobby’s. Dit 
kan van alles zijn
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Je bent nu goed in staat om een vraaggesprek te voeren op de 
juiste manier en dit voor te bereiden door de juiste vragen te 
stellen. De opdracht is nu om je stagebegeleider (gespeeld door 
de docent) van het bedrijf Your_2D_3D_Print te bevragen wat de 
opdracht is.

Het enige dat je tot nu toe weet is dat je stagebegeleider zijn 
bedrijf wil promoten bij een groter publiek in de buurt. Hij wil la-
ten zien wat het bedrijf allemaal kan maken. Hij vroeg of je jouw 
3D-stripheld en poster wilde exposeren samen met die van de 
anderen. Ook vroeg hij jij dat wilde gaan organiseren.

Je gaat nu het gesprek voorbereiden. Bedenk goed wat je wilt 
weten en wat je moet weten om de expositie te kunnen organise-
ren. Maak in Word een formulier waarop je de vragen noteert en 
ruimte over laat om de antwoorden op te schrijven.
Start bovenaan met de naam van de interviewer en de geïn-
terviewde. 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 vragen waar de geïnterviewde niet 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 door naar de volgende 
stap.

Je gaat nu het daadwerkelijke gesprek voeren met de opdrachtge-
ver. Je docent is de opdrachtgever.

Je gaat een afspraak maken met je opdrachtgever, dus met je 
docent. Dit doe je door een e-mail te sturen aan je docent waarin 
je aangeeft dat je een afspraak wilt maken.

De e-mail ga je opstellen volgens de regels die hiervoor gelden. 
Hoe je dit precies doet, leer je in het filmpje. In het filmpje staat 
dat er een toets volgt maar dit telt niet voor jullie.

Een e-mail schrijven
Je hebt in het filmpje gezien hoe je een mail opbouwt en schrijft. 
Voordat je de mail gaat schrijven denk je na over hoe je dit gaat 
doen.

Vraag
1 Wat wordt het onderwerp van je e-mail?

 

 

WENSEN VAN JE STAGEBEGELEIDER INVENTARISEREN
vrAAggeSpreK met De opDrAcHtgever

Het vraaggesprek voeren

Opdracht: Gesprek voorbereiden

Opdracht: Een zakelijke e-mail 
schrijven

Het is belangrijk dat je weet hoe je een zakelijke 
e-mail schrijft

Een zakelijke e-mail schrijven
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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 moge-
lijk ideeën te krijgen. Tijdens het brainstormen doet het er nog 
niet toe wat anderen ervan vinden en wat eventuele beperkingen 
zijn.

Je gaat met je groepje brainstormen waar je allemaal zou kunnen 
exposeren met de 3d striphelden.
Gebruik voor het brainstormen onderstaand schema.

DE EXPOSITIE PLANNEN EN VOORBEREIDEN
De locAtie vAn De eXpoSitie BepAlen

Begin met brainstormen

Brainstormen: je gedachten de vrije loop laten 
gaan over een onderwerp

Brainstorm
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Je zult vast een offerte moeten opvragen, bijvoorbeeld voor de 
huur van de expositieruimte, voor het huren van verlichting of 
iets anders. Je krijgt nu eerst meer informatie over offertes en 
gaat ermee oefenen.

In een offerte staat informatie en staan prijzen van producten en 
diensten die een bedrijf kan bieden aan je. Bijvoorbeeld als het 
bedrijf Your_2D_3D_print tien nieuwe 3D-printers wilt aanschaf-
fen dan kunnen ze daarvoor een offerte opvragen. Omdat ze er 
tien willen kopen krijgen ze misschien wel korting.

Door het aanvragen van een offerte weet je als klant van te voren 
waar je aan toe bent betreft de kosten maar ook bijvoorbeeld de 
levertijd.

Het is verstandig om meerdere offertes bij verschillende bedrijven 
op te vragen zodat je een goede vergelijking kan maken.

Een offerte moet in ieder geval het volgende bevatten:
- bedrijfsgegevens;
- datum;
- beschrijving van het te leveren product of de te leveren dienst 

inclusief hoeveelheden of werkuren;
- de prijs;
- geldigheidsdatum van de offerte;
- eventueel andere voorwaarden aan de offerte zoals leverings- 

en verzendkosten.

Je ouders of verzorgers zullen er vast wel eens ergens één voor 
hebben opgevraagd. Bijvoorbeeld om de tuin aan te laten leggen, 
om iets te verbouwen of te laten repareren. Of misschien hebben 
ze op hun werk een offerte opgevraagd.

Vraag
1 Vraag aan je ouders of verzorgers of ze een offerte hebben 

liggen en of je die mag bekijken. Schrijf op waarvoor de offer-
te is en van welk bedrijf de offerte is.

 

 

Vraag
2 Vraag ook wat je ouders vonden van de offerte.

 

 

DE EXPOSITIE PLANNEN EN VOORBEREIDEN
oeFenen met oFFerteS

Offerte

Bij het maken van een offerte wordt er gerekend
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Zoals je aan de afbeeldingen kunt zien, bestaan er meerdere 
soorten plattegronden. Plattegrond van een land, stad, wijk, 
(natuur-)gebied, woning, kantoor, etc. Het is belangrijk dat je 
plattegronden kunt lezen maar ook zelf kunt maken, indelen en 
aanpassen. Je gaat daar eerst mee oefenen. Daarna maak je een 
plattegrond voor de ruimte waar je gaat exposeren.

DE EXPOSITIE PLANNEN EN VOORBEREIDEN
plAttegronDen

Plattegrond maken

Voorbeeld van een plattegrond

Voorbeeld van een plattegrond

Voorbeeld van een plattegrond

Voorbeeld van een plattegrond


