
D
GASTHEERSPECIALISATIE
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

 Naam:
Klas:
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal achttien praktijkopdrachten. Hierbij 

leer je de theorie.  

 

In dit deel staan vier 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 
 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P1 Onderzoek menukaart 1-2 uur  

P2 Menukaart maken 2-3 uur  

P3 Logo maken 2-3 uur  

P4 Kostprijsberekening 1-2 uur  

Theorielessen   

Begroting maken 1 uur  

Marktonderzoek 1 uur  

Extra   

Toetsen   

 

 

 

Onderdeel 
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MENUKAARTEN 

MARKTONDERZOEK 

 

Marktonderzoek - vragen Waar jij precies marktonderzoek naar gaat doen, is duidelijk 

geworden in het interview met de opdrachtgever. Als jij zelf een 

activiteit organiseert is het belangrijk om de vragen over wensen, 

eisen en verwachtingen zelf te beantwoorden. 

 

Belangrijke vragen bij het organiseren van activiteiten zijn:  

• Wat zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever? 

• Past de activiteit bij de doelgroep? 

• Is de activiteit haalbaar binnen het budget? 

• Zijn er vergunningen nodig bij deze activiteit? 

• Is er een subsidie mogelijk? 

 

Richt de vragen in je marktonderzoek op jouw doelgroep en houd 

rekening met de verschillende factoren:   

• economisch 

• demografisch 

• sociaal 

• psychologisch  

• cultureel 

 

 
Wensen en behoeften 
 

 

Informatie verzamelen Er zijn twee belangrijke soorten marktonderzoek:  

• kwalitatief marktonderzoek 

• kwantitatief marktonderzoek 

 

Kwalitatief marktonderzoek 

Bij kwalitatief marktonderzoek wil je weten:  

• wat de bezoeker beweegt; 

• hoe hij of zij beslist; 

• welke overwegingen hij of zij hierbij maakt.  

 

Een kwalitatief marktonderzoek gaat erg de diepte in, bijvoorbeeld 

door middel van een groepsdiscussie of een diepte-interview. Een 

groepsdiscussie is een gesprek tussen een paar mensen uit jouw 

doelgroep. Een diepte-interview doe je met één persoon. 

 

Een groepsdiscussie kan interessant zijn, omdat je in een korte tijd 

informatie verzamelt. Je hoort van je doelgroep welke activiteit ze 

willen doen en hoe die eruit zou moeten zien. Een groepsdiscussie is 

ook een goede manier om zélf ideeën te krijgen voor de activiteit.  

 

Kwantitatief marktonderzoek 

Kwantitatief gaat over hoeveelheid. Bij een kwantitatief onderzoek 

stel je vragen aan zo veel mogelijk mensen uit jouw doelgroep. Je 

kunt bijvoorbeeld meerdere ideeën opschrijven en aan mensen 

vragen wat ze het leukste vinden en het minst leuk. Hierbij kijk je 

meer wat mensen vinden van jouw ideeën.  

 
Kwalitatief versus kwantitatief 
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PO 2 MENUKAART MAKEN 

 

Opdracht 2 Je hebt nu een onderzoek gedaan naar verschillende menukaarten 

en gerechten voor een jong en trendy restaurant. 

 

In deze opdracht ga je zelf een menukaart ontwerpen en de 

menukaart samenstellen. 

 

Je maakt de menukaart in Word. 

 

 

 

 

 
Maak gebruik van de sjablonen in Word 
 

 

Wat heb je nodig?  Bij deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• computer en internet 

• Word en de sjablonen voor menukaarten 

• D&P Dummy en potloden 

 

 

 

Voorbereiden Je kunt je op de volgenden manier voorbereiden: 

• Bekijk alle sjablonen voor menukaarten in Word. 

• Maak een keuze uit een slabloon dat je aanspreekt. 

• Zoek naar gerechten die passen bij het buurtrestaurant. 

 

 

 
Dit is een sjabloon voor een menukaart 
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Nog een voorbeeld van een koffiekaart 

 
 

 

Stappenplan Stap 1 

Microsoft biedt een groot aantal verschillende Wordsjablonen, gratis 

en zonder problemen. Bekijk de sjablonen om een koffiekaart te 

maken en kies het Wordsjabloon dat voldoet aan jouw wensen. 

 

Wil je geen sjabloon gebruiken maar een zelf een koffiekaart 

samenstellen? Dat mag, maar zorg voor een goede argumentatie 

voor je keuze. 

 

Stap 2  

Maak een keuze voor verschillende soorten koffie en stel een 

koffiekaart samen.  

 

Stap 3 

Zoek afbeeldingen van de gerechten van je keuze. Controleer of de 

afbeeldingen rechtenvrij zijn: 

1. Ga naar de zoekmachine van Google. Ga naar de optie 

‘Afbeeldingen’ of ‘Images’. 

2. Zoek naar rechtenvrije afbeeldingen. Dat doe je zo: klik op 

‘Tools’ en kies bij de optie voor ‘Gebruiksrechten’. In het 

keuzemenu selecteer je dan 'Creative Commons-licentie'. 

 

Stap 4  

Sla de afbeeldingen die je wilt gebruiken voor de koffiekaart op in 

Google Classroom. 
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Voorbereiden opdracht 4a Je hebt een aantal passende gerechten uitgezocht om te serveren 

aan de bezoekers van het buurtrestaurant. Om de kosten te 

berekenen moet je weten welke ingrediënten er gekocht moeten 

worden om deze gerechten te bereiden. 

 

Maak eerst een tabel in Excel waarin je per gerecht de ingrediënten 

opschrijft. Geef een inschatting van de kosten. 

 
Wat kosten de ingrediënten? 

 
 

 

Stappenplan opdracht 4a Stap 1 

Berekenen de kostprijs van de gerechten 

 

Stap 2 

Pas de 5%-regel toe. 

 

Stap 3 

Verhoog vervolgens de prijs met 10%. 

 

Stap 4 

Je hebt nu de ook verkoopprijs berekend van je gerecht. Plaats deze 

op de menukaart. 

 

 

 

Uitvoeren opdracht 4a Maak de opdracht in Excel en lever het in via Google Classroom. 

 

Controleer je werk: 

• Ziet de kostprijsberekening er netjes uit? 

• Is alles compleet en heb je niks overgeslagen? 

• Staan er geen fouten in die je moet verbeteren? 

• Laat je werk controleren door een klasgenoot. 

 

 

 

Voorbereiden opdracht 4b • Lees de opdracht en het stappenplan eerst goed door. 

• De opdracht is een examenonderdeel van het examen D&P uit 

2019. 

• Door deze opdracht te oefenen ben je alvast goed voorbereid op 

je examen. 
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Competentie 5.  

Omgaan met veranderingen en tegenvallers 

 

Startniveau 1 Eindniveau 10 Waar sta ik nu? 

Ik geef mezelf dit cijfer: 

Wat moet ik doen om 

naar de 10 te komen? 

Ik blokkeer bij 

veranderingen en haak 

dan af. 

Ik accepteer dat 

veranderingen nodig zijn 

voor verbeteringen en leg 

dat aan anderen uit. 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het prettig als alles 

gaat zoals het altijd is 

gegaan. Veranderingen 

vind ik vervelend. 

Ik pas me snel aan nieuwe 

omstandigheden aan. 

 

 

 

 

 

 

Ik kan niet tegen kritiek en 

word daar boos van. 

Ik gebruik kritiek om mijn 

gedrag te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer dingen fout gaan 

leg ik de oorzaak bij vooral 

externe factoren (andere 

mensen of de situatie). 

Als dingen fout gaan kan ik 

een juiste inschatting 

maken welke 

consequenties dit heeft en 

welke verbeterpunten er 

zijn. 

  

Als iets me niet lukt word 

ik boos en wil ik niet 

verder met mijn werk. 

Ik blijf rustig doorwerken 

en kan presteren onder 

(tijds)druk. 

 

 

 

 

 

 

 

 


