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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 zes 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 Plan van aanpak maken 2-4 uur  

P2 Draaiboek maken 2-4 uur  

P3 Presentatie voor Damian Vink 2-4 uur  

P4 Interview open dag 2-4 uur  

Theorielessen   

Plan van aanpak 30 minuten  

Draaiboek 30 minuten  

Locatie informatie en vergunningen 30 minuten  

Plattegrond & routing 30 minuten  

Bezoekers 30 minuten  

Wat is facilitair? 30 minuten  

Milieu en evenementen 30 minuten  

Schoonmaak 30 minuten  

Beveiligers en hulpdiensten 30 minuten  

Extra   

Toetsen   
 

 

Onderdeel 
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PO 1 PLAN VAN AANPAK MAKEN 

 

Opdracht 1 In deze opdracht ga je een plan van aanpak maken waarin je in grote 

lijnen beschrijft wat je gaat doen en in welke volgorde om het 

buurtrestaurant van start te laten gaan. 

 

Je plan van aanpak voeg je later toe aan het je draaiboek. 

 

In je plan van aanpak beschrijf je in ieder geval: 

• welke activiteit je organiseert; 

• wie de doelgroep is; 

• op welke datum en welke tijd de activiteit is; 

• welke materialen, locaties en vergunningen je nodig hebt; 

• wie de deelnemers, werknemers en vrijwilligers zijn. Wie zijn er 

allemaal betrokken bij de activiteit? 

• wat er gedaan moet worden en door wie; 

• welke kosten en baten er zijn. Wat moet je kopen, wat kun je 

gebruiken van school? Denk aan locatie, beamers, etc. 

 

 
Lees de theorie Plan van aanpak 
 

 

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

• de theorie Plan van aanpak 
 

 

Voorbereiden • Bestudeer de theorie Plan van aanpak.  

• Maak alle vragen. 

 
 

 

Stappenplan Stap 1 

Maak een to-do lijst van alles wat er moet gebeuren. Deze lijst 

verwerk je later in het draaiboek. Door nu een lijst met taken te 

maken kun je bij het maken van een draaiboek achter elke taak een 

naam zetten en wanneer de taak af moet zijn. 

 

Stap 2 

Verdeel de to-do lijst in tijdblokken: 

1. voorbereiding van de activiteit 

2. opbouw van de activiteit 

3. tijdens de activiteit 

4. afbouw en opruimen van de activiteit 

 

Stap 3 

Maak een materialenlijst. Wat heb je allemaal nodig om jouw plan 

uit te kunnen voeren? Heb je bijvoorbeeld bloemen nodig, extra 

serviesgoed, aankleding, pannen, of servetten? 

 

Zet al deze materialen in een lijst. Bekijk het voorbeeld in de theorie 

hiervoor. 

 

 

 
Dit moet je doen! 
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Voorbeeld draaiboek met callsheet 

 
 

 

Taken en acties In dit gedeelte van het draaiboek komt een algemene beschrijving 

van het programma van het evenement. Verder staat hier precies 

beschreven wat er gedaan wordt en door wie. Bij een heel groot 

evenement zijn dit verschillende pagina's en in het Excelbestand 

meerdere werkbladen. Bijvoorbeeld per programmaonderdeel. Bij 

een klein evenement hoeft het niet zo uitgebreid. 

 

Een open dag op school is altijd veel werk. Er zijn dan ook veel taken 

om in te plannen. Je ziet hier twee voorbeelden. In de eerste 

afbeelding zie je wat voorbeelden van taken. In de tweede 

afbeelding zie je een extra rooster voor de taken van de leerlingen 

die helpen.  
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Blokkenschema/takenlijst 
 

  

Vraag 

 9  Waarom is het belangrijk dat er een goede takenlijst komt? 

 

 

 
 

 

 

Een rooster lezen  Een rooster maak je om mensen en taken in te delen en vast te 

leggen. Het rooster maak je in een overzichtelijk schema. 

 

Hieronder zie je een beschikbaarheidsrooster dat gebruikt 

is om het draaiboek te vullen voor de chillmiddag voor de jongeren 

van buurtcentrum Het Baken. Het rooster werkt met hele uren. 

 

 

 
Rooster 
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INTERVIEW 

PO 4 INTERVIEW 

 

Opdracht 4 Op de hoofdvestiging van het MBO College Centrum word je 

voorbereid op een succesvolle carrière in de horeca. Met onze 

opleidingen kun je gastvrouw/-heer worden, of zelfstandig kok, of 

ondernemer in de horeca.  

 

Het college zit in een mooi pand in het centrum van Amsterdam. In 

deze levendige buurt zitten tientallen horecagelegenheden binnen 

loopafstand. Zo kun je na schooltijd lekker wat eten en drinken met 

je studiegenoten. Inspirerend én heel gezellig! 

 

De lokalen zijn ingericht om je zo goed mogelijk voor te bereiden op 

je toekomstige beroep. Zo werk je in theorieruimtes, keukens, 

bakkerijen en restaurants met de laatste snufjes op horecagebied. 

 

Is dit beroep iets voor jou? 

Wil jij in de bruisende wereld van het toerisme, horeca, hotellerie of 

evenementen werken? Wil jij als een echte allrounder keuzes 

kunnen maken voor werk waar jouw hospitality en gastvrijheid 

gezocht wordt? Begin je (internationale) carrière dan met de 

opleiding Allround Hospitality Medewerker. 

 

Open dag 

Je gaat een open dag bezoeken van het MBO College Centrum aan 

de Da Costastraat 60-64 in Amsterdam. Om meer te weten te komen 

over de opleiding Allround Hospitality Medewerker ga je in deze 

opdracht een interview voorbereiden. 

 

 
Bestudeer de website van MBO College 

Centrum 
 

 

 
Website van MBO College Centrum 
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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. 

 

De basisplattegrond, zonder kleurtjes en namen is vaak al 

beschikbaar. Vraag dit aan de technische of facilitaire dienst van de 

plek waar jouw evenement gehouden wordt. Vergeet vooral de 

toiletten niet aan te geven! 

 
Plattegrond Bevrijdingsfestival Utrecht 
 

  

Sommige plattegronden kunnen jaarlijks hergebruikt worden. Je ziet 

hierboven de plattegrond van het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Je 

ziet de podia, de toiletten, etc. Er is een duidelijke legenda 

linksboven op de plattegrond. In het blokkenschema kan je per jaar 

zien wat er gebeurt op elk podium. Hiernaast zie je wat er op het 

hoofdpodium te zien was in 2019. 

 

Is jouw activiteit of evenement iets dat herhaald wordt? Het kan dan 

heel praktisch zijn om de plattegrond en de routing zo algemeen 

mogelijk te houden. Hierdoor kan je er meerdere jaren gebruik van 

maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


