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‘HET LEVEN IS ÉÉN GROOT FEEST. 
MAAR JE MOET WEL ZELF DE 
SLINGERS OPHANGEN!’



1_INLEIDING
Deze handreiking is het resultaat van een zestal werkbijeenkomsten met vakdocenten recreatie. De bijeen-

komsten zijn georganiseerd door de SPV/VSHO (Stichting Platforms VMBO/Vereniging van Scholen met een 

Horeca Opleiding) en hebben plaatsgevonden in de periode september 2017 tot januari 2018. 

Met deze bijeenkomsten wilden we docenten inspireren en ervaringen laten uitwisselen in het maken van 

praktische opdrachten. Alle bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in de echte context van het werkveld 

van de recreatie. Zoals in een recreatiepark, op een camping, in een dagrecreatiepark, op een vmbo-school, 

op een mbo-school en bij de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Het zijn werkbijeenkomsten ge-

weest waar de deelnemers veel van de omgeving maar ook van elkaar hebben kunnen leren.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn samengevat in deze handreiking. Deze handreiking is een eer-

ste versie waarbij de auteurs ervan uitgaan dat er komende periode aanvullingen en verbeteringen gegeven 

worden. De vakdocenten recreatie kunnen hun onderwijs daarmee verder vormgeven en het vak recreatie 

een volwaardige plaats geven binnen het vmbo en de doorstroom naar het mbo. 

Een speciaal woord van dank gaat naar Eva Krul (Compaen vmbo) en Henk Bos (Het Erasmus) omdat zij de 

auteurs regelmatig feedback hebben gegeven op de inhoud van dit boekje.

 MET DANK AAN DE DOCENTEN VAN DE DEELNEMENDE SCHOLEN 

Kennemer College (Heemskerk)  Jiska van Beeren/ Marlies van der Reijden

Het Erasmus (Almelo)  Henk Bos

De Goudse Waarden (Gouda)  Jan van Dam

De Rooi Pannen (Tilburg)  Judith de Groot/ Adriënne Paijmans

Dongemond (Made)  Shirley Erdkamp

Het Element (Amersfoort)  Mariëtte van Os

Martinus College (Grootebroek)  Maud Kramer

Stedelijk Vakcollege (Zutphen)  Erik Jansen

Compaen vmbo (Zaanstad)  Eva Krul

Csg Bogerman (Sneek)  Pieter Luit

Tessenderlandt (Breda)  Ellen Peeters

Hubertus-Berkhoff (Amsterdam)  Gertjan Sneekes/ Martin Postma

Maerlant (Brielle)  Richard Sars

Pontes Scholengroep (Goes)  Ester Timmermans

 

Auteurs en cursusbegeleiders: 
Jan Duursma (info@janduursma.net)

Koos Schadee (4schadee@casema.net) 

Den Haag, 2018

De tips en citaten zijn voor verantwoording 
van de auteurs en kunnen worden gebruikt in 
de onderwijspraktijk.
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2_WAT VINDT HET WERKVELD 
BELANGRIJK?
In de aanloop van de cursus en tijdens de werkbijeenkomsten 

zijn verschillende vertegenwoordigers uit het werkveld be-

vraagd: wat is belangrijk wanneer iemand in het werkveld van 

de recreatie gaat werken? 

Samengevat komt het neer op: 

 MET GASTEN KUNNEN OMGAAN 
 Open houding en belangstellend

 Doelgroepen herkennen en daar op   

kunnen inspelen

 Open vragen stellen en doorvragen

 Mensen willen vermaken

 Vrolijk en spontaan zijn

  

 OPLOSSINGSGERICHT KUNNEN HANDELEN 
 Problemen herkennen en analyseren

 Mogelijkheden en kansen zien

 Oplossingen bedenken en aanbieden

 Out of the box kunnen denken

 

 KUNNEN COMMUNICEREN 
 Algemene conventies toepassen

 Nederlands spreken en schrijven

 Eenvoudig gesprek kunnen voeren in   

vreemde taal (Engels, Duits)

 Digitale informatie verwerven en 

 verwerken

 Bekend zijn met (sociale) media en die   

passend kunnen inzetten

 KUNNEN ORGANISEREN  
 Werk zien en oppakken

 Werk overzien en kunnen inplannen

 Zich kunnen verbeteren

 Stressbestendig zijn

 SAMEN KUNNEN WERKEN 
 Werk van elkaar zien

 Op meerdere plekken inzetbaar

 Waar nodig werk van elkaar overnemen

 Medeverantwoordelijk zijn

 COMMERCIEEL KUNNEN HANDELEN 
 Werken volgens de bedrijfsregels en -visie

 Promoot en verkoopt producten en   

diensten

 Stelt passend aanbod op

 Maakt een prijsberekening 

Om de leerling beter bewust te maken over 
het werken en leren in de recreatie iets voor 
hem/haar is, kunnen deze vaardigheden een 
rol spelen in het periodieke leer- loop baan-
gesprek als onderdeel van het LOB-dossier.

‘BIJ ONS MOET JE 
EEN MENSEN MENS 
ZIJN’ DELFTSE HOUT

Een leer-en loopbaangesprek zou er 
zo uit kunnen zien: 
 Welke van deze vaardigheden spreken 

je aan?
 Wat zou je nog willen leren? 
 Hoe wil je dit gaan doen?
 Wanneer ga je daar mee aan de slag? 
 Na afloop: wat heb je ervan geleerd?
 Wat betekent dit voor je schoolloop-

baan en werken? 

8



Door de werkgevers is opgemerkt dat er behoorlijk wat over-

lap is in vaardigheden met het werken in de horeca. Wellicht 

onderscheidt recreatie zich wel het meest op het kunnen 

omgaan met verschillende doel groepen (jongeren, gezinnen 

en ouderen). Maar ook in het kunnen informeren en willen 

vermaken van mensen. Dit vraagt van de werknemers onder 

meer het hebben van een goed overzicht van aan te bieden re-

creatieactiviteiten op het terrein en diverse recreatiemogelijk-

heden in de omgeving. Die moeten dan met een enthousiaste 

houding kunnen worden aangeboden.  

Tegelijkertijd zijn de gesprekken de eindtermen uit het pro-

fielvak voorgelegd met de vraag wat er volgens de bedrijfslei-

ders mogelijk was om te leren in de praktijk. Er is duidelijk bij 

vermeld dat het om zich oriënterende 14-16 jarigen jongeren 

uit het vmbo gaat. De meeste bedrijven hebben aangegeven 

dat onderdelen uit het examenprogramma zoals inspelen op 

de belangstelling van gasten, het kunnen afstemmen van een 

aanbod, het begeleiden bij het uitvoeren van promotionele ac-

tiviteiten en het uitvoeren van inschrijvingen goed mogelijk is. 

Minder enthousiast was men over het begeleiden van recre-

atiemogelijkheden bij onderdelen als veiligheid signaleren en 

wet- en regelgeving kunnen toepassen op het terrein. Zaken 

als het kunnen maken van een draaiboek en het uitvoeren 

van voor- en na calculatie achtte men voor de doelgroep niet 

haalbaar. Het inschakelen van en communiceren met externe 

partners was niet haalbaar in de praktijk. 

Concluderend valt vast te stellen dat behoorlijk wat eindter-

men in de beroepspraktijk kunnen worden aangeleerd. De 

vraag is op welke manier dat voor de school en het bedrijf 

mogelijk is. Veel hangt daarbij af van de wijze waarop recre-

atie een plaats heeft gekregen in de school en welk beleid de 

school hanteert voor buitenschools leren. 

‘ALS JE GEEN VROLIJK 
MENS BENT, MOET JE HIER 
NIET KOMEN WERKEN’

Veel bedrijven zijn bereid om een actieve bijdrage te leveren aan het verkrijgen 
van een goed beeld van het werken in de recreatie. Genoemd zijn onder meer 
korte bedrijfsbezoeken, meelopen met een mbo-stagiair, het geven van een 
gastles door een medewerker of stagiair, het beschikbaar stellen van folders en 
PR-materiaal. Bedrijven zijn niet altijd bekend met de doelgroep vmbo-leerlingen, 
dus dat vraagt een voorzichtige aftasting van wat wel en niet mogelijk is.

Tips voor een gesprek met iemand uit 
het bedrijfsleven: 
 Stel vast wat het doel is van het gesprek: 

samen verkennen van mogelijkheden tot  
samenwerken;

 Spreek een eindtijd af en houd je er aan;
 Ga uit van wat een win-win situatie kan 

zijn;
 Beschrijf over en weer de doelgroep waar 

je mee werkt;
 Gebruik een eenvoudig schema over hoe 

de opleiding eruit ziet;
 Stel open vragen, vraag door en grijp de 

kansen die zich voordoen;
 Maak na afloop een afspraak  en kom er 

zeker op terug.
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3_WAT ZIJN DE TRENDS 
BINNEN HET WERKVELD?
In dezelfde gesprekken met de bedrijfsleiders uit het werkveld 

is ook gevraagd naar wat zij als de toekomst zien voor de re-

creatie. 

In combinatie met informatie uit onderzoeksgegevens en 
van een trendwatcher levert dit het volgende beeld op: 

 Er is een duidelijke toename van het buitenlands toe-

risme (China, Verenigde Staten, Duitsland en Verenigd 

Koninkrijk). Het binnenlands toerisme blijft min of meer 

gelijk. Nederlanders gaan wel meerdere keren op korte 

vakantie;

 Er is voor Nederlanders een toename in vrijetijdsactivitei-

ten. Deze toename komt vooral door buitenrecreatie, uit-

gaan, funshoppen en het bezoeken van de sportschool;  

 De korte vakanties worden vooral in het binnenland 

gehouden; 

 Al zes jaar achter elkaar stijgt het buitenlands toerisme, 

met Amsterdam en Noord-Holland als belangrijke trek-

pleisters;

 De verblijfsrecreatie is aan het toenemen (lichte stijging 

voor de bungalowparken en doorzettende daling van het 

campingbezoek);

 De dagrecreatie in Europa vertoont een lichte stijging. 

Deze staat niet in verhouding tot de uitbreiding van het 

aantal attractieparken. Met als gevolg een toenemende 

concurrentie en daarmee behoefte aan innovatie;

 Door toename in het gebruik van social media neemt 

ook het aantal evenementen en festivals toe.

(Bron: trendrapportage NRIT-Media 2016 en 2017)

Trendwatcher Hans van Leeuwen (Pleisureworld, 2017) 
scherpt dit nog aan met:
 

 De consument wil meer kwaliteit voor minder geld;

 Minder zoeken op websites maar meer mond-op-mond 

reclame en nieuwe boekingskanalen (AirBnB, Lidl, arran-

gementen);

 Verschuiving van frontoffice naar backoffice: de mede-

werker is meer allround en herkenbaar/aanspreekbaar op 

het terrein;

 Toerisme, recreatie en horeca vervlechten steeds meer;

 Duurzaamheid wordt steeds belangrijker (gezond eten, 

bewegen en natuur);

 Behoefte bij de consument aan betekenisvolle situaties 

en speciale acties;

 Toename van ouderen die actief willen zijn;

 Bereikbaarheid met OV- wordt steeds belangrijker;

 Verschuiving van dagrecreatie naar verblijfsrecreatie;

 Zand wordt steeds meer een trekpleister (Industriehallen 

met zandbakken);

 Meer aandacht voor kinderfeestjes buitenshuis en de 

kidsacademy (kinderverblijf en dagopvang).

(Pleisureworld 2017)

‘WE LEVEN NIET IN EEN 
INFORMATIETIJD, MAAR IN 
EEN TIJD VAN VERMAAK’

Wat kan dit betekenen voor de 
toekomstige werknemers in de recreatie? 
 Meer nadruk op het beheersen van 

eenvoudige gesprekken in het Engels en 
het Duits;

 Van reactief naar proactief handelen 
(meedenken met en met ideeën komen 
voor de consument);

 Het overzien van een breed scala aan 
recreatieactiviteiten binnen en buiten het 
park;

 Het actief zijn in het bedenken van 
innoverende activiteiten;

 Het zorgen voor een grote mate 
van gasttevredenheid (welbevinden, 
enthousiast zijn en reclame maken);

 Het met elkaar kunnen verbinden van 
horeca, toerisme en recreatie.
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4_HOE SLUIT HET VAK RECREATIE AAN 
OP HET VERVOLGONDERWIJS? 
Tijdens de bijeenkomsten zijn gesprekken gevoerd met prak-

tijkbegeleiders van de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfs-

leven (SBB) en docenten van ROC De Rooi Pannen in Tilburg. 

Met name SBB beschikt over veel up-to-date informatie over 

de mbo-opleidingen die per sector en per niveau kunnen aan-

sluiten op recreatie. 

 NIVEAU 2 
 Leisure en Hospitality assistant 

 Facilitair (sport en welzijn)

 Gastheer/- vrouw

 Natuur, water en recreatie (groen)

 Sport en bewegingsbegeleider (sport)

 Medewerker recreatiebedrijf (groen)

 NIVEAU 3/4 
 Leisure en Hospitality host/executive (4)

 Receptionist

 Frontoffice manager (4)

 Zelfstandig gastheer/- vrouw

 Natuur, water en recreatie

 Sport en bewegingsleider

Met name de opleidingen voor Leisure en Hospitality bieden 

de meest directe aansluiting op de inhoud van het profielvak. 

Met de keuzevakken uit eigen opleiding en uit andere oplei-

dingen zoals bij Groen, D&P en Zorg en Welzijn, komen ook 

andere mogelijkheden voor doorstroom in zicht. 

Wat betreft de inhoudelijke aansluiting worden door het ver-

volgonderwijs vraagtekens geplaatst bij het niveau van de 

eindtermen in het profielvak Recreatie. Genoemd zijn onder 

meer complexe vaardigheden als het maken van een draai-

boek, het inschakelen van externe bureaus, het regelen van 

inschrijvingen en betalingsverkeer en het herkennen en mel-

den van sociale hygiëne. 

Verder viel op dat de manier van werken en leren bij de recre-

atieopleidingen in het mbo de nodige aandacht vraagt. Bij de 

Rooi Pannen bijvoorbeeld wordt zoveel mogelijk met projec-

ten (de Vakantiefabriek en het Kinderfeestje) gewerkt waar 

studenten zelfstandig opdrachten moeten uitvoeren op een 

vast dagdeel per week.  Er is binnen het mbo een beweging 

gaande om de theorie te toetsen binnen een praktijktoets. Na 

enkele jaren heeft de Rooi Pannen ervaren dat het gebruik van 

een vaste leermethode contraproductief werkt bij kennisver-

werving en het aanleren van vaardigheden tegenhoudt. Het 

boek is dan leidraad en geen middel meer. 

‘JE MOET EEN FEESTJE MAKEN VAN 
IEMANDS VRIJE TIJD’DE ROOI PANNEN

Mogelijkheden om het vak recreatie 
dichter bij te brengen: 
 Nodig praktijkbegeleiders uit voor een 

gastles of ga langs voor een gesprek. SBB 
heeft een goed overzicht van erkende 
leerbedrijven in de regio;

 Organiseer meeloop(mid)dagen met 
mbo-studenten;

 Zet mbo-studenten is als ‘gastspeler’ bij 
kritische beroep situaties;

 Laat mbo-studenten of – docenten 
gastlessen geven;

 Voer minimaal drie keer per schooljaar 
een leer- en loopbaangesprek;

 Werk met een doorlopend portfolio bij 
het assessment in het mbo. 

De ervaring leert dat een portfolio een (digitale) 
map is waarin de leerling ‘bewijstukken’ verza-
melt bij relevante doorstroomvaardigheden als: 
 Kunnen presenteren (bijv. sollicitatie gesprek of 

een PPP of verslag);
 Kunnen organiseren (bijv. een eenvoudig 

draaiboek, competieschema);
 Kunnen ontwerpen (bijv. iets nieuws hebben 

bedacht, een model of een mindmap);
 Kunnen ondernemen (bijv. een klant tevreden-

heidsonderzoek, iets verkocht met winst);
 Kunnen onderzoeken (bijv. een enquête of 

onderzoekje);
 Kunnen ondersteunen (bijv. een beschrijving van 

een op een doelgroep afgestemde activiteit, film 
van een baliegesprek).
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5_HOE GAAN SCHOLEN OM 
MET DE INRICHTING VAN HET VAK
RECREATIE OP SCHOOL?
Op basis van de gesprekken met de verschillende docenten uit 

de deelnemende scholen komen de volgende varianten naar 

voren over hoe de uren van HBR verdeeld zijn over de leerjaren 

en wanneer het CSPE wordt afgenomen: 

A. Start in leerjaar 2 met 2-6 uren HBR in de onderbouw. 

In leerjaar 3 heeft elk van de vier profielvakken 3 uur in 

een blok met de CSPE afsluiting in april/mei. In leerjaar 4 

heeft elk van de vier HBR keuzevakken 3 uur, die worden 

afgesloten met een praktijktoets (SE);

B. Het profielvak recreatie in leerjaar 4 aanbieden als keuzevak 

buiten het HBR profiel. Het wordt afgesloten met een SE;

C. Start in leerjaar 3 met elk van de vier profielvakken in een 

blok van 2-4 uur. In leerjaar 4 heeft elk keuzedeel 3 uur. 

Vaak zijn de keuzes hier ook buiten de keuzedelen van 

HBR gemaakt. De keuzedelen worden afgesloten met een 

SE. Na afloop doet de leerling, na een examentrainingspe-

riode, het CSPE in april/mei van het vierde jaar. 

Op deze laatste variant vinden soms uitzonderingen plaats: bij-

voorbeeld in leerjaar 3 alternerend 4 uur koken en 4 uur bak-

ken in een week. De andere week 4 uur gastheer/serveren en 

recreatie. Er zijn ook scholen die 1 uur recreatie/evenementen 

hebben per week en daarbinnen de eindtermen moeten halen. 

Differentiatie genoeg en dat geldt ook voor de inrichting van 

het vaklokaal: er zijn scholen zonder een praktijklokaal, maar 

ook scholen met een mooi eigentijds ingericht praktijklokaal.

 

Omdat het moeilijk is om leerlingen veel in de buitenschoolse 

praktijk te leren, zal een deel van de praktijk het lokaal binnen 

gehaald moeten worden. Uit gesprekken met de vakdocenten 

komt het volgende beeld over wat hiervoor nodig is naar voren: 

 2-6 PC’s met een kleurenprinter;

 1 digibord;

 1 grote werktafel;

 1 balie met telefoon en pc;

 2 grote folderrekken;

 2 kasten voor bergruimte (verkleedspullen, etc.);

 veel ruimte aan de wanden voor posters, landkaarten en 

flappen;

 6 losse tafels waar 4 leerlingen aan kunnen werken en 

leren.

‘HET OGENBLIK OM TE 
ONTSPANNEN IS WANNEER JE ER 
GEEN TIJD VOOR HEBT’
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 AFBEELDING 1  
Van hoe een praktijklokaal recreatie kan worden 
ingericht.

Dit voorbeeld is maar een idee over hoe dit lokaal eruit 

kan zien. Het is tevens geschikt voor het keuzevak eve-

nementen en voor profielen en keuzevakken uit andere 

opleidingen. Gedacht kan worden aan idee-ontwikkeling 

(mvi), marketing (economie) presentatie en styling (eco-

nomie), organiseren van een activiteit (d&p), facilitair en 

dienstverlening (zorg en welzijn), sport en bewegen (zorg 

en welzijn), mens en activiteit (zorg en welzijn) etc.



6_PRAKTISCHE OPDRACHTEN
HOE ZIJN DEZE GEORDEND? 
Op basis van de werkbezoeken aan verschillende parken is een 

schema ontworpen waaromheen de praktische opdrachten 

zijn geschreven. Met de docenten uit de verschillende scho-

len is afgesproken om voor het beschrijven van de praktische 

opdrachten een vast format te gebruiken dat de belangrijkste 

vaardigheden en hulpmiddelen beschrijft. 

De ideeën voor de opdrachten zijn tijdens de verschillende bij-

eenkomsten ontstaan en hebben niet de pretentie om perfect 

te zijn. Ze dienen eerder als een inspiratie voor elke lezer om er 

zelf verder mee aan het werk te gaan. Wel zijn de genoemde 

vaardigheden dekkend voor alle eindtermen uit het profielvak 

recreatie. 

 AFBEELDING 2  
Schema voor de inrichting van het leerplan en 
gekoppeld aan de inrichting van het praktijklokaal. 

De beschreven opdrachten zijn in gedeeld volgens onder-

staande afbeelding. 

Op de website: www.vsho.nl  is de handreiking in digitale ver-

sie terug te vinden zodat het mogelijk is om de opdrachten 

naar eigen inzicht toe te passen. 

Verder was de oogst aan ideeën uit de bijeenkomsten zo groot 

dat deze aan het eind van dit hoofdstuk zijn vermeld zonder 

een uitgebreide beschrijving.
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‘EEN FEESTJE 
MAAK JE SAMEN’ 
ROOMPOT

Dit schema kan de 

leerling helpen om een 

overzicht te hebben 

over er belangrijk 

is om te kennen en 

kunnen binnen de 

recreatiebranche en 

hoe de opdrachten 

uit lesprogramma met 

elkaar samenhangen. 

 AFBEELDING 2 

http://www.vsho.nl
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 Tijdsduur (3 uur tot 6 uur) 

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in een groep van 3 tot 4 personen. 

Je bent door de docent vooraf ingedeeld.

 Je leert samenwerken, ontwerpen en in te leven in een 

doelgroep (gezin)

 INLEIDING 
Recreatie heeft alles te maken met mensen willen vermaken 

en te laten ontspannen. De gasten betalen soms flink voor dat 

vermaak en het moet dus kwaliteit hebben, spannend zijn en 

aantrekkelijk zijn om er alleen, met een groep, of als buiten-

landse toerist heen te gaan. De meeste gasten zijn er voor een 

hele dag. Dat betekent dat er ook aan andere zaken gedacht 

moet worden, zoals: wat te doen als het slecht weer is, waar 

valt er te eten en te drinken, waar kan ik naar het toilet en hoe 

staat het met de veiligheid op het terrein. 

Elk park heeft wel een thema of onderwerp waar ze hun 

gasten mee weten te trekken. Denk aan de Efteling, Pony-

park Slagharen, Plopsaland, Disney World, Sea World, Magic 

Mountain, enzovoort. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
De volgende woorden moet je kennen of opgezocht hebben: 

recreant, sanitair, recreatieve activiteit. Je moet ook vier voor-

beelden kunnen noemen van een recreatiepark met een dui-

delijk thema.

 VOORBEREIDING 
Op de website van www.dagtripper.nl vind je wel voorbeelden 

van parken met speciale thema’s. Bekijk er een paar. Denk dan 

met elkaar na wat jullie park voor thema zou kunnen hebben. 

Het park is bedoeld voor gezinnen met kinderen. Denk aan: 

Star Wars, griezelen, techno, avonturen, reizen, etc. Ga rond 

dat thema met elkaar brainstormen over wat voor recreatieve 

activiteiten in dat park zouden moeten komen te staan. Laat 

je brainstorm ook aan de leraar zien. Misschien krijg je nog 

suggesties of tips.

 OPDRACHT 
Jullie park heeft een oppervlakte van 2 bij 3 kilometer. De vorm 

mag je zelf bepalen, als het oppervlak maar een beetje klopt. 

Er is een ondiepe vijver aanwezig en het terrein grenst aan 

een kant aan een bos en aan een andere kant aan een twee-

baansweg. 

Maak een ontwerp (tekening) van jullie themapark op een 

groot vel flapover papier. 

In het parkontwerp: 

 staan minimaal 10 recreatieve activiteiten aangegeven

 hebben de recreatieve activiteiten duidelijk iets te maken 

met het thema

 heeft elke activiteit heeft een leuke naam en is getekend 

of er is een afbeelding op geplakt

 zijn er activiteiten voor jonge én oudere kinderen

 is een receptie

 is een binnenverblijf en speelgedeelte

 is een kantoor

 is een parkeerplaats

 is een bushalte

 zijn toiletten

 is een kleuterspeelplaats

 is een eettent

Voor de rest ben je vrij om alles er in aan te geven wat je leuk, 

spannend en uitdagend vindt. 

Datum:

 

ONDERWERP: 
JOUW EIGEN THEMAPARK 
VOOR GEZINNEN

A.1

HOORT BIJ: 
THEMAPARK BEDENKEN

http://www.dagtripper.nl
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?

?

?

 BEOORDELING 
Als jullie klaar zijn, hang je de flap op aan de muur en vraag 

je de leraar om te kijken of je aan de opdracht hebt voldaan: 

samengewerkt, origineel thema en ontwerp, aansluiten bij de 

doelgroep en klopt het ontwerp volgens de eisen.

Voor deze opdracht kun je maximaal 30 of 40 punten krijgen. 

Verdeel de punten onder de groepsleden en geef zelf je pun-

ten door aan de leraar.

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

Ps. Vergeet niet een foto te maken van je ontwerp en die op te 

slaan in je persoonlijke map

 BRONNEN 
 www.recreatief.nl

 www.pretpark.tv

 www.pretparkvizier.nl

 www.dagtripper.nl

 www.eftepedia.nl/lemma/Eftepedia

 Aanwezige folders in het lokaal

‘BIJ ONS GAAT HET ER 
OM EEN WERELD VOL 
VERWONDERING ACHTER 
TE LATEN BIJ BEZOEKERS’ 
DE EFTELING

http://www.recreatief.nl
http://www.eftepedia.nl/lemma/Eftepedia
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 Tijdsduur: 3 uur 

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in een groep van 3 tot 4 leerlingen. 

Je bent vooraf ingedeeld

 Je leert samenwerken met het onderling verdelen van 

taken, onderzoeken en inleven in je eigen doelgroep

 INLEIDING 
Er zijn veel verschillende doelgroepen waar de recreatiebran-

che rekening mee moet houden. Grofweg zijn dat de groep 

van jongeren, de groep van gezinnen en die van ouderen of 

senioren. Binnen de groep jongeren onderscheiden we meest-

al ook de kleine kinderen tot ongeveer 6 jaar en de groep die 

ouder is tot 14-16 jaar. Pretparken stemmen hun aanbod aan 

recreatieactiviteiten daar op af. Of hebben op een bepaalde 

tijd in het jaar een speciaal thema. Denk aan Halloween, Va-

lentijn, Kerst, winter, enzovoort.

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Je kent de betekenis van de volgende begrippen: branche, de 

drie verschillende doelgroepen, een puber en een senior.

 VOORBEREIDING 
Je gebruikt de website: www.dagtripper.nl om websites op te 

sporen van leuke pretparken die jou aanspreken. 

 OPDRACHT 
Als vriendengroep willen jullie een dagje met elkaar naar een 

pretpark. Eerst onderzoek je welk pretpark je leuk lijkt. Be-

spreek met elkaar wat de top drie of vier is geworden voor 

jullie. Maak van deze pretparken een overzicht waarin je de 

gekozen pretparken vergelijkt op dingen als wat er doen is, 

hoeveel het kost, hoe je er kunt komen, wat je er kunt eten, 

of er wifi is, wat er te doen is als het slecht weer is en al die 

zaken die je belangrijk vindt voor het maken van een keuze. 

Zet alle gevonden informatie in een schema en neem met el-

kaar het besluit naar welk pretpark jullie met elkaar toe gaan.

 

 BEOORDELING 
Als groep presenteren jullie aan de leraar je vergelijkingssche-

ma en iedereen uit de groep kan uitleggen waarom jullie een 

bepaald park hebben gekozen. Je kunt antwoord geven op de 

vraag waar volgens jullie het ideale pretpark voor jongeren van 

jullie leeftijd aan moet voldoen. 

Voor deze opdracht kun je maximaal 30 of 40 punten krijgen. 

Verdeel de punten onder de groepsleden en geef zelf je pun-

ten door aan de leraar.

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

Maak van je schema en advies een kopie en doe dat in je map. 

 BRONNEN 
Websites en folders van pretparken. 

Datum:

 

ONDERWERP: 
WAT IS VOOR JOU HET LEUKSTE 
PRETPARK IN NEDERLAND?

A.2

HOORT BIJ: 
PRETPARK VOOR DAGRECREATIE

‘FEESTJE MAKEN VAN 
IEMANDS VRIJE TIJD’ 
DE ROOI PANNEN

?

?

?
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 Tijdsduur: 3 uur 

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht) 

 Werkvorm: je werkt in dezelfde groep van opdracht 1.1. 

 Je leert: nadenken over hoe je park anders gaat inrichten 

en meer afgestemd op nieuwe ontwikkelingen (trends) 

in de recreatie. 

 INLEIDING 
Ook in de recreatiebranche veranderen op den duur dingen. 

Zo ook de doelgroepen en de manier waarop de consumen-

ten hun vrije tijd willen besteden. Mensen krijgen meer vrije 

tijd en willen daarom met het gezin of met één groep meer-

dere dagen naar een themapark. Dat betekent dat er vaak 

ook overnacht en gegeten moet worden. Een van de trends is 

dat de dagrecreatie verschuift naar meerdaagse recreatie met 

overnachtingen. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Drie trends in de recreatie noemen, de betekenis geven van 

een branche, een recreatiepark, een bunga low park, een cam-

ping, een vakantiehotel en van bed en breakfast (B&B). 

 VOORBEREIDING 
Je gaat met je groepsleden op zoek naar wat er verandert als 

een park voor dagrecreatie ook mogelijkheden gaat bieden 

voor meerdaagse recreatie. Je kunt gebruik maken van de si-

tes die je kunt vinden op Google met het zoekwoord “recrea-

tiepark”. Bespreek met elkaar wat er dan gaat veranderen in 

jullie eigen themapark. Maak hiervan een getypt overzicht met 

foto’s van voorbeelden. 

 OPDRACHT 
De directeur van het pretpark wil dat het park met jullie the-

ma mee gaat in de tijd. Hij heeft daarvoor een stuk grond ter 

grootte van 5 vierkante kilometer aangekocht. Hij wil graag 

van jullie een ontwerp waarmee je het nieuwe park gaat aan-

passen en hoe het aangekochte stuk grond willen gaan ge-

bruiken. 

Maak dat ontwerp op een flap, collage of in een PowerPoint-

presentatie. Gebruik zoveel mogelijk kleuren, afbeeldingen, 

tekeningen etc. 

 BEOORDELING 
Als groep presenteren jullie aan de directeur (leraar) je getypte 

overzicht met veranderingen en het nieuwe ontwerp. Iedereen 

uit de groep kan uitleggen wat en waarom jullie bepaalde din-

gen willen veranderen. 

En je kunt antwoord geven op de vragen wat de nieuwe 

trends zijn in de recreatiebranche en wat de verschillen zijn in 

mogelijkheden om te overnachten en te recreëren.  

Voor deze opdracht kun je maximaal 30 of 40 punten krijgen. 

Verdeel de punten onder de groepsleden en geef zelf je pun-

ten door aan de leraar.

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.nritmedia.nl

 www.pleisureworld.nl

Datum:

 

ONDERWERP:

TRENDS IN 
DE RECREATIEBRANCHE

A.3

‘AFWISSELING
IS DE KERN VAN
VERMAAK’

HOORT BIJ: 
E IGE N THE MA  PA RK ONTWE RPE N

?

?

?
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 Tijdsduur: 3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt nu alleen

 Je leert: onderzoeken, goed kijken en vragen stellen 

(doorvragen met voorbeelden) 

 INLEIDING 
Op foto’s en plaatjes lijkt alles mooier dan in de  werkelijkheid. 

Vandaag ga je naar  recreatiepark ____________________________ 

Daar ga je op onderzoek,  je stelt vragen aan het personeel en 

maakt foto’s van situaties en activiteiten (pas op het is wettelijk 

verboden om zonder toestemming foto’s te maken van men-

sen). Download ook de plattegrond van het park.

 WAT WEET JE ER AL VAN 
De veiligheidseisen op een recreatiepark. Denk aan veiligheid 

bij recreatieactiviteiten, veiligheid bij speeltoestellen, brandvei-

ligheid, hygiëne en gevaar voor besmetting, milieuveiligheid, 

opslag van gevaarlijke stoffen, vluchtwegen en misbruik van 

drank. 

 VOORBEREIDING 
Je bekijkt de website van _________________________________ en  

probeert er achter te komen wat voor gebouwen met welke 

diensten op het park staan, wat voor soorten werk er gedaan 

moet worden, welke recreatieactiviteiten er allemaal zijn en 

hoe het met de veiligheid staat. Van de leraar krijg je een kijk-

wijzer met dingen waar je op moet letten. Tijdens en na afloop 

van het bezoek vul je de kijkwijzer in. 

Gebruik de plattegrond om voor jezelf een route uit te zetten 

over hoe je gaat lopen door het park. 

 OPDRACHT  
Je bent op werkbezoek bij ________________________________ . 

Jouw opdracht is om met de kijkwijzer in de hand na te gaan 

wat er allemaal te doen is en wat misschien beter kan. Maak 

bij sommige onderdelen foto’s voor bij je verslaggeving. 

De kijkwijzeronderdelen zijn: een plattegrond met looproute, 

de verschillende gebouwen, de diensten, de werkzaamheden, 

de beroepen, de recreatieactiviteiten en de veiligheid.  

 BEOORDELING 
Je levert binnen 24 uur je rapport in met een plattegrond, je 

ingevulde kijkwijzer en je persoonlijke adviezen over wat beter 

zou kunnen. Voor deze opdracht kun je maximaal 10 punten 

krijgen. 

 TERUGBLIK 
Wat zou je de volgende keer anders doen? 

Datum:

 

ONDERWERP: 
WERKBEZOEK AAN 
EEN PARK

A.4

HOORT BIJ: 
THEMA PARK ONTWERPEN

‘HET GAAT OM HET 
ORGANISEREN VAN 
EEN BELEVING’

?

?

?
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 Tijdsduur: 3 uur maximaal

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in tweetallen. Je bent vooraf inge-

deeld. 

 Je leert: onderzoeken, vergelijken en conclusies trekken

 INLEIDING 
In Nederland bestaan al veel themaparken die jaarlijks veel be-

zoekers trekken. Elk park probeert zijn doelgroep te bereiken 

door eigen thema’s en voorzieningen te bieden. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
De verschillende soorten meerdaagse recreatie. Bijvoorbeeld 

de camping, een vakantiepark en avonturenpark. 

 VOORBEREIDING 
Je gaat in tweetallen drie verschillende recreatieparken onder-

zoeken om na te gaan wat de overeenkomsten zijn en wat de 

verschillen. Vooraf denk je na op welke punten jij de verschil-

lende parken wilt onderzoeken. Jullie moeten er samen meer 

dan 10 bedenken. Je zet die op een lijst en daarmee ga je naar 

de docent die één ander met jullie bespreekt. Je krijgt dan ook 

een onderzoekslijst van de leraar. Je zet je eigen onderzoeks-

punten er bij. Je gaat pas daarna de folders en/of websites 

bekijken of jullie punten er bij staan. 

 OPDRACHT  
Je onderzoekt en vergelijkt drie verschillende recreatieparken 

met elkaar. Na afloop kun je de overeenkomsten en verschillen 

noemen. 

 BEOORDELING 
Je levert met zijn tweeën de ingevulde onderzoekslijst (aange-

vuld met je eigen 10 punten) in en bespreekt die met de leraar.  

Hij zal je ook toetsvragen stellen over alle begrippen die je tot 

nu toe geleerd hebt. Voor deze opdracht kun je per persoon 

10 punten halen. 

Voor de kennistoets krijg je ook maximaal 10 punten. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.campingdelakens.nl

 www.roompot.nl

 www.eftepedia.nl/lemma/Eftepedia

 Folders van camping de Lakens, Roompot, Kijkduin en de 

Efteling.

Datum:

 

ONDERWERP:

PARKEN MET ELKAAR 
VERGELIJKEN

A.5

HOORT BIJ: 
THE MA  PA RK ONTWE RPE N

?

?

?

‘NIETS BRENGT ZOVEEL DRUKTE 
MET ZICH MEE, ALS MENSEN DIE 
GAAN ONTSPANNEN’

http://www.eftepedia.nl/lemma/Eftepedia
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 Tijdsduur: 2 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt alleen

 Je leert: informatie op te zoeken en te ordenen

 INLEIDING 
Je hebt al veel recreatieactiviteiten beschreven en gezien. Nu 

gaat het er om dat je verschillende activiteiten kunt indelen 

naar de drie doelgroepen en naar een binnen-of buitenacti-

viteit. Je bent vrij om zelf al je informatie op internet op te 

zoeken of te vragen aan mensen. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Verschil tussen recreatieactiviteiten voor binnen en buiten. 

 VOORBEREIDING 
Bekijk het schema van de leraar goed en denk alvast na wat 

jij al aan voorbeelden weet te bedenken. Denk ook na over 

welke zoekwoorden je straks gaat gebruiken. Soms zijn er ook 

activiteiten die in twee of drie hokjes passen. Denk aan een 

restaurant of wandeling. Probeer dat zo veel mogelijk te voor-

komen. 

In de laatste twee rijen ga je ook op zoek naar activiteiten 

die nu net speciaal zijn voor Oostenrijk én een land naar ei-

gen keuze. Je hoeft hier maar vijf activiteiten per doelgroep 

te noemen. 

 OPDRACHT 
Vul het schema, dat je van de leraar krijgt, getypt in. 

Voorbeeld 

  

 BEOORDELING 
Je kunt 10 punten krijgen als jouw schema goed en origineel 

is ingevuld. Let op in elk vakje moeten 10  of 5 activiteiten zijn 

ingevuld. Na afloop word je gevraagd waarom je een bepaal-

de activiteit juist in dat vakje heb geplaatst. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.verkeersbureaus.info/europa/oostenrijk/

 www.vvv.nl

 www.google.nl

Datum:

 

ONDERWERP: 
WAT IS ER EIGENLIJK 
ALLEMAAL MOGELIJK? 

B.1

HOORT BIJ: 
RECREATIE-ACTIVITEITEN
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Jongeren 
(tot 10 jaar)

Gezin met
kinderen

Ouderen
> 50 jaar

Buiten (10x)

Binnen (10x)

In Oostenrijk (5x)

Gekozen land (5x)

?

?

?

‘DARE TO 
GET REAL’
WALIBI 2017

http://www.verkeersbureaus.info/europa/oostenrijk/
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 Tijdsduur (minimaal en maximaal):  3 – 6 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in tweetallen (uit de eerste groep 

van jullie themapark)

 Je leert: ontwerpen, tekenen, een model maken en pre-

senteren.  

 INLEIDING 
Je gaat terug naar je eigen themapark en je kiest één van je 

recreatieactiviteiten uit die duidelijk te maken heeft met jullie 

thema. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Wat een model is en waar het voor dient, wat een materialen-

staat is, wat een promotieverhaal is, hoe je iets moet verkopen. 

 VOORBEREIDING 
Je maakt met zijn tweeën een eerste schets over hoe jullie mo-

del er uit komt te zien. Daarbij hoort ook een plan van aanpak 

over op de manier hoe je jullie model gaat maken. Verder geef 

je aan welke spullen je nodig hebt (een materialenstaat). Je be-

spreekt dit allemaal met je leraar en gaat na welke materialen 

aanwezig zijn en of er nog ingekocht moet worden.

 OPDRACHT 
Je kiest een van jullie recreatieactiviteiten (passend bij het the-

ma) en maakt daar een model van. Na afloop moet je mensen 

overtuigen dat dit toch wel een super attractie is, waar ieder-

een heen moet gaan. 

 BEOORDELING 
Je krijgt per tweetal 20 punten voor je ontwerptekening, de 

materialenstaat, je model en je verkooppraatje. Na afloop ver-

deel je de punten onderling en geeft die door aan de docent. 

Vergeet niet een foto te maken en alles in je map op te slaan.

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 Leraren handvaardigheid, tekenen, bouw, design. 

 Applicaties voor tekenprogramma’s in 2D en 3D voor-

werpen.

Datum:

 

ONDERWERP:

HOE ZIET JOUW THEMAPARK 
ACTIVITEIT ER PRECIES UIT? 

B.2

HOORT BIJ: 
RE CRE ATIE ACTIV ITE ITE N IN HE T PA RK
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‘ENTHOUSIAST, 
LEERGIERIG, FLEXIBEL 
EN FUN’
 HOLLAND EVENEMENTEN GROEP, 2017
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 Tijdsduur: 6 uur 

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt met zijn vieren aan jullie eigen the-

ma park

 Je leert: een plattegrond maken, creatief te zijn en 

samen te werken met taakverdeling en werk van elkaar 

overnemen. 

 INLEIDING 
We werken langzamerhand toe naar hoe jij je themapark gaat 

promoten. Behalve naar afbeeldingen en foto’s in folders en 

websites, kijken de gasten ook naar de plattegrond. Met de 

plattegrond weet je ongeveer wat waar te doen is. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
2-dimensionale plattegrond, legenda, symbool en wandel-

route

 VOORBEREIDING 
Je gebruikt jullie ontwerp (met overnachtingsmogelijkheden) 

van jullie park. Nu moet daar een duidelijke plattegrond van 

gemaakt worden. Bekijk op verschillende websites voorbeel-

den van plattegronden in de parken. Bespreek met elkaar wat 

je de beste vindt en gebruik die voorbeelden voor het maken 

van je eigen plattegrond. Bespreek eerst wat je er wel niet op 

wilt hebben. 

 OPDRACHT 
Maak op een A4 blad een plattegrond in kleur van jullie the-

mapark. Je mag dat tekenen of ontwerpen in een tekenpro-

gramma op de computer. Dit laatste is niet zo makkelijk als 

het lijkt.

 

De kaderleerling geeft belangrijke onderdelen op de platte-

grond in het Engels aan. Dit mag ook een aparte plattegrond 

zijn. 

 BEOORDELING 
Je bespreekt als groep de plattegrond en iemand wordt ge-

vraagd om een toelichting te geven. Let op dat iedereen uit de 

groep dat kan zijn. Voor de kaderleerling kunnen vragen in het 

Engels gesteld worden.

Maak een kopie en doe die in je persoonlijke map. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.translate.google.com/

 Websites met plattegronden van recreatieparken in 

 de wereld. 

 Leraar Engels

Datum:

 

ONDERWERP: 
RONDLEIDING 
IN JOUW PARK

B.3

HOORT BIJ: 
RECREATIEACTIVITEITEN IN HET PARK

‘RUST, RUIMTE EN 
NATUUR HOREN BIJ ONS’ 
LANDAL GREEN PARK, 2018

http://www.translate.google.com/
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Datum:

 

ONDERWERP:

WEGWIJS 
IN JE EIGEN PARK

B.4

HOORT BIJ: 
RE CRE ATIE ACTIV ITE ITE N IN HE T PA RK

 Tijdsduur: 3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: Je werkt in tweetallen om een gesprek te 

kunnen voeren met een ouder

 Je leert: luisteren en samenvatten, open vragen stellen, 

klantgericht en oplossingsgericht  handelen

 INLEIDING 
Van elke medewerker in de recreatiebranche wordt verwacht 

dat je op elk moment goede antwoorden kunt geven op vra-

gen van de bezoeker (die ook je salaris betaalt). Dat is niet 

alleen achter de receptie, maar ook op het terrein van het 

park. De bezoekers zijn jouw klanten en die zorgen ook voor 

reclame voor jouw park. Dus je toont respect en je bent bereid 

om te helpen (dat verwachten bezoekers van jou). Om goed 

te kunnen helpen kun je je inleven in de klant en moet goed 

kunnen luisteren en doorvragen. En tot slot is het belangrijk 

om een goed antwoord te geven op de klantvraag. Dus de 

klant/bezoeker is tevreden met jouw houding en oplossing. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Je weet wat pictogrammen zijn en je kunt een klantgericht 

gesprek voeren met een goede afronding. 

 VOORBEREIDING 
Je hebt met z’n tweeën nagedacht over wat met voor vragen 

de verschillende doelgroepen kunnen komen als het gaat om 

jullie themapark. Welke vragen zullen jongeren hebben? Waar 

zullen ouders mee zitten? En waar kunnen ouderen tegenaan 

lopen? Maak hier een overzicht van met de mogelijke ant-

woorden. Lever dit overzicht in bij je leraar en bespreek de 

vragen en antwoorden. 

 OPDRACHT 
Je staat bij de ingang van je park. Er komt een gezin met twee 

jonge kinderen naar je toe. Een van de kinderen zit in een rol-

stoel. De moeder stelt je de vraag: “Wat is voor ons de leukste    

route? 

 BEOORDELING 
Je gaat straks een advies aan deze moeder geven. Oefen dit 

gesprek een keer met elkaar door de ene keer de moeder te 

spelen en de andere keer als medewerker van jullie thema 

park.

Je maakt een kort overzicht over hoe jullie denken dat het 

gesprek gaat verlopen en wat je op jullie plattegrond hebt ge-

schreven. De leraar kan de situatie met de moeder moeilijker 

maken, door ook de kinderen en de vader aan het woord te 

laten. Je kunt 20 punten krijgen voor het goed voldoen van 

deze opdracht. 

 BRONNEN  

‘DE KLANT IS 
KONING EN MAG 
DUS ROYAAL 
BETALEN’

Mogelijke vragen Mogelijke antwoorden

Jongeren

Ouders

Ouderen

 www.noa.nl/kenniscentrum/een-klantgericht-verkoopgesprek/

 www.carrieretijger.nl/functioneren/commerciele-vaardigheden

/klantgerichtheid
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 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 1-3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in tweetallen. Wel met iemand uit 

een ander park

 Je leert: samenwerken, presenteren en onderzoeken, 

oplossingsgericht handelen, organiseren

 INLEIDING 
In de recreatiebranche is veel werk te vinden omdat de vraag 

naar recreatie steeds meer toeneemt. In deze opdracht ga je 

onderzoeken wat voor werk er allemaal te vinden is op een 

recreatiepark. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Vacature, facilitaire dienstverlening, onderhoudsdienst, recep-

tioniste, sociale hygiëne, eerste hulp bij ongelukken.

 

 VOORBEREIDING 
Bespreek met elkaar welke diensten er allemaal op jullie par-

ken aanwezig zijn. Te denken valt aan onderhoud uitvoeren, 

nieuwe dingen bedenken, gasten ontvangen, informatie ge-

ven, eten op het park, overnachten op het park, letten op de 

veiligheid op het terrein. 

Teken waar die diensten zich allemaal bevinden in jullie park 

en help elkaar aan ideeën waar dat het beste kan. Je gaat nu 

terug naar je eigen groep en bespreek wat het beste is en 

maak een nieuwe plattegrond met gebouwen en kantoren. 

Daarna begin je zelfstandig aan de opdracht. 

 OPDRACHT 
Je gaat voor je zelf op zoek naar vacatures in de recreatie-

branche. Om die vacatures te vinden is de site werken in de 

recreatie www.werkeninderecreatie.nl handig om die eerst te 

bekijken. Bekijk de site www.werkenbijroompot.nl en kies een 

vacature die het beste bij jou past of straks gaat passen. Vul 

het sollicitatieformulier in en probeer dat te downloaden en 

te printen. Denk er aan dat je ervaring en motivatie heel be-

langrijk zijn.

 BEOORDELING 
Je bespreekt met de leraar de aangepaste plattegrond en het 

ingevulde en geprinte sollicitatieformulier. De leraar gaat zeker 

vragen hoe het komt dat je juist voor deze vacature hebt ge-

kozen. Het kan ook zijn dat je helemaal niet in deze branche 

wil werken. Dan leg uit wat je niet aanspreekt. Bewaar het 

formulier in je map want dit heb je later nodig om tijdens het 

oudergespreksavond uit te leggen waar je straks je beroep in 

wilt vinden. Je kunt 10 punten verdienen voor de aangepaste 

plattegrond en het ingevulde sollicitatieformulier. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.werkeninderecreatie.nl

 www.recron.nl

 www.werkenbijroompot.nl

Datum:

 

ONDERWERP: 
WAAR KUN JE OP SOLLICITEREN 
BIJ JULLIE PARK? 

C.1

HOORT BIJ: 
DIENSTEN IN HET PARK

‘BIJ ONS MOET JE HANDS-ON ZIJN, 
BREED INZETBAAR EN FELXIBEL’ 
ROOMPOT VAKANTIES, 2017➢ 
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ONDERWERP:

VEILIGHEID OVERAL 
EN ALTIJD

C.2

HOORT BIJ: 
DIE NSTE N IN HE T PA RK

 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 1-3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in je themawerkgroep met nadruk 

of jullie met elkaar oplossingsgericht kunnen handelen 

als het gaat om veiligheid in jullie park

 Je leert: met gasten kunnen omgaan, oplossingsgericht 

handelen, kunnen communiceren

 INLEIDING 
Daar waar sprake is van veel mensen en veel activiteiten kun-

nen soms onveilige situaties ontstaan. Denk aan speeltoestel-

len, vieze toiletten, beknellingen bij recreatieve activiteiten, 

schaafwonden op het pad, enzovoort. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Sociale hygiëne, omgaan met agressie, assertief zijn, veilig-

heidseisen in een recreatiepark

 VOORBEREIDING 
Als groep brainstormen jullie met elkaar over wat voor onvei-

lige situaties zich allemaal kunnen voordoen op jullie thema-

park. Denk aan je doelgroepen en wat er zou kunnen gebeuren. 

Onder een onveilige situatie rekenen we alle situaties waarbij 

iemand gevaar loopt, zich niet prettig voelt, pijn heeft en raar 

gedraagt. 

 OPDRACHT 
Je vult onderstaand schema in voor onveilige situaties die zich op 

jullie park kunnen voordoen. Verdeel de taken door elk een blok 

voor je rekening te nemen. Bespreek daar na elkaars antwoor-

den en bedenk met elkaar ook de oplossingen voor jullie situatie.

 

 BEOORDELING 
Je wordt als groep gewaardeerd op de manier waarop je de 

taken hebt verdeeld en hoe jullie samen het schema hebben 

ingevuld. Er wordt ook gekeken of jullie originele oplossingen 

hebt weten te bedenken. De leraar geeft ieder van een voor-

beeld van een onveilige situatie met de vraag hoe je dat gaat 

oplossen. Met elkaar verdeel je 40 punten. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 

‘GEEF GASTEN 
ALTIJD MEER DAN ZE 
VERWACHTEN’

Onveilig is Oplossingen Hoe ziet dat er uit

a. Met gasten

b. Met medewerkers

c. Met activiteiten

d. Op het terrein

 www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/

omgaan-met-agressie

 www.hoedoe.nl/familie-relaties/sociale-vaardigheden/hoe-ga-ik-om-

met-agressie

 www.svh.nl/sociale-hygiene.html



26

?

?

?

C.
 S

ER
VI

CE
 E

N 
VE

IL
IG

HE
ID

 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 1-3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in je vaste themagroep

 Je leert: communiceren, organiseren, ondersteunen 

 INLEIDING 
In een park werk je in een team en moet je elkaar kunnen 

vertrouwen. Dit bevordert de duidelijkheid maar ook voor bui-

tenstaanders de herkenbaarheid. Een uniform helpt daarbij 

maar ook het maken van afspraken over hoe je met elkaar 

en met de gasten omgaat. Elk bedrijf heeft daarvoor bedrijfs-

richtlijnen waar iedereen zich aan te houden heeft. Een goed 

bedrijf heeft daarvoor ook een motto of slogan. Bijvoorbeeld 

is die van De Efteling: “We zorgen voor verwondering”. Bij De 

Lakens gaat het om te onthaasten aan het strand. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Bedrijfsrichtlijnen, wat teamwerk is, wat een motto is en de 

veiligheidseisen voor een recreatiebedrijf.

 VOORBEREIDING 
Ga bij de verschillende recreatiebedrijven op zoek naar voor-

beelden van motto’s die ze gebruiken. Onder het kopje “wie 

zijn wij?” of “contact” vind je vaak wel waar zo’n bedrijf voor 

staat. De bedrijfsrichtlijnen krijg je meestal te horen als je er 

werkt. Dat betekent dat je met elkaar afspraken maakt over 

wie welke bedrijven gaat bezoeken of gaat opbellen om er 

achter te komen van de bedrijfsrichtlijnen zijn. Meld bij elk 

contact waarom je dit weten wilt en wat je er mee gaat doen. 

Je mag pas bellen of een bezoek afleggen als je toestemming 

hebt van je leraar. 

 OPDRACHT 
Met de gevonden informatie gaan jullie je eigen bedrijfsricht-

lijnen opstellen en bedenken een sterke slogan of motto. Ver-

werk je motto in een WordArt ontwerp. Probeer een verbin-

ding te leggen met jullie thema. 

 BEOORDELING 
Je wordt als groep gewaardeerd met maximaal 40 punten op 

de opdracht en de manier van samenwerken en inzet. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN  
 www.google.nl

Datum:

 

ONDERWERP: 
WAAR HEB JE 
JE AAN TE HOUDEN?  

C.3

HOORT BIJ: 
DIENSTEN IN HET PARK

‘NOOIT HEB IK HET 
DRUKKER DAN WANNEER 
IK VRIJE TIJD HEB’
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Datum:

 

ONDERWERP:

MAAK JEZELF 
BEKEND

D.1

HOORT BIJ: 
PROMOTIE  E N RE CL A ME /DE SIGN

 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 1-3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in tweetallen aan een flyer voor jullie 

themapark

 Je leert: communiceren, ondernemen

 INLEIDING  
Elk bedrijf heeft wel een manier om zich bekend te maken met 

als doel om klanten te werven. Dat kan op heel veel manie-

ren: sociale media, website, reclame blaadjes, in het nieuws 

komen, mond op mond reclame, brochures en folders. Je gaat 

in deze opdracht een flyer maken van jullie park. Een flyer 

geeft in korte tijd net genoeg informatie om een mogelijke 

gast nieuwsgierig te maken en net die informatie te geven 

waardoor hij/zij op bezoek wil komen. 

 WAT WEET JE ER AL VAN  
Promotie, reclame, mogelijkheden voor reclame op sociale 

media, ontwerpen van een flyer. 

 VOORBEREIDING  
Je zoekt van te voren of er sites zijn die je aan ideeën kunnen 

helpen. In de kast staan ook genoeg voorbeelden. Bedenk wat 

er ongeveer in moet staan en maak een eerste ontwerp dat je 

vooraf bespreekt met de leraar. Die kan je nog tips geven over 

wat er nog meer bij moet of juist niet. 

Een paar tips volgen nu: pakkende titel, je slogan, foto’s, wat 

maakt jullie park uniek, waarom moeten mensen komen, wat 

is je doelgroep, wat kost het (in kleine letters), waar ligt het, 

hoe te bereiken, waar nog meer informatie?  

 OPDRACHT 
Je maakt met z’n tweeën een drieslag folder in word (zie on-

derstaande website).

 BEOORDELING 
De folder wordt gewaardeerd met 20 punten op onderdelen 

als deze: 

 nieuwsgierig maakt

 aantrekkelijk is

 informatief is

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN  

‘HET GAAT ELKE 
KEER OM IEMAND  
VERRASSEN’

 www.nickypent.nl/tips-gratis-reclame-maken-naamsbekendheid-

vergroten/

 www.computeridee.nl/workshop/drieslagfolder-met-word/

 www.gomdesign.nl/designtips/18-tips-voor-het-maken-van-een-flyer

 Folders
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 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in willekeurig tweetal

 Je leert: te denken in beelden, symbolen herkennen, 

symbolen gebruiken, communiceren

 INLEIDING 
De mens onthoudt het beste van beelden en het minste van 

geschreven teksten. En als iets snel duidelijk gemaakt moet 

worden zijn kleine bordjes met eenvoudige tekeningen in felle 

kleuren vaak de beste manier om iets duidelijk te maken. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Wat is een symbool, pictogram, gebodsbord, verbodsbord en 

aanwijzingsbord, 

 VOORBEREIDING 
Zoek op verschillende websites voorbeelden van pictogram-

men en bespreek met elkaar welke je duidelijk vindt en je aan-

spreken. Maak een top 5 van de beste en download ze op 

een A-4. 

 OPDRACHT 
Jullie maken vier borden met een korte tekst in 4 verschillende 

talen. Eén in het Nederlands, één in het Engels, één in het 

Duits en één in het Italiaans. De borden moet iemand waar-

schuwen voor “loslopende vossen op het terrein” en “voor 

overstekende kinderen”. 

Van beiden maak je ook een ontwerp voor twee pictogrammen. 

 BEOORDELING 
De vier borden (A-4) en de twee pictogrammen worden ge-

waardeerd op de juiste teksten, de duidelijkheid en originali-

teit. Bij elkaar goed voor 20 punten. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.pictogrammenwinkel.nl

 www.veiligwinkel.nl/pictogrammen

 www.nl.freepik.com/vectoren-gratis/pictogrammen

Datum:

 

ONDERWERP: 
BEELDEN ZEGGEN 
ALTIJD MEER  

D.2

HOORT BIJ: 
PROMOTIE EN RECLAME/DESIGN

‘GEEF DE GAST EEN BETOVERING 
DIE DE MOEITE WAARD IS OM 
DOOR TE VERTELLEN’

http://www.nl.freepik.com/vectoren-gratis/pictogrammen
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Datum:

 

ONDERWERP:

JE HEBT MOOIE 
EN LELIJKE EENDJES

D.3

HOORT BIJ: 
PROMOTIE  E N RE CL A ME /DE SIGN

 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt alleen 

 Je leert: kritisch kijken door de ogen van een klant

 INLEIDING 
Je bent langzamerhand expert op het gebied van recreatie.  

Dus kun je ook naar de concurrent kijken. Meestal kijkt iemand 

eerst naar de website van het park waar de interesse naar  

uitgaat. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Reclame, websites en feedback geven

 VOORBEREIDING 
Je gaat naar een website van een recreatiepark waarvan je 

vindt dat er nog wel wat aan verbeterd kan worden. 

 OPDRACHT 
Maak een afdruk van een website die niet duidelijk is of echt 

beter kan. Zet je verbeterpunten op papier en geef aan hoe 

dat beter kan. Je moet minstens vijf punten van kritiek hebben 

gevonden. 

Je zoekt een website op die speciaal gericht is op gezinnen. 

Geef punten aan die op die website moeten worden veran-

derd om ook de doelgroep ouderen te kunnen interesseren. 

 BEOORDELING 
Voor je verbeterpunten kun je 10 punten krijgen als je in een ge-

sprek goed kunt uitleggen waarom je daar voor gekozen hebt. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.google.com

‘DOCENTEN ZOUDEN 
MEER MEE MOETEN LOPEN 
IN DE PRAKTIJK’
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 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in tweetallen uit hetzelfde thema-

park

 Je leert: commercieel handelen, onderzoeken

 INLEIDING 
Je wilt natuurlijk weten hoe de klanten/gasten jouw park heb-

ben ervaren. Niet alleen of je nog kunt verbeteren, maar ook 

of ze jouw park gaan aanbevelen aan anderen. Je wilt natuur-

lijk meer gasten in je park en mond-tot-mond reclame is nog 

steeds het beste en levert het meeste op. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Wat is een tevredenheidsonderzoek, wat is het doel en hoe 

maak je een vragenlijst. Op welke manier verspreid je die on-

der de gasten. 

 VOORBEREIDING 
Denk met elkaar na over welke vragen je zou willen stellen in 

jullie tevredenheidsonderzoek. Zet die op papier en overleg 

met de leraar of die goed zijn. Misschien krijg je nog goede 

tips. Nu krijg je van de leraar een ingevulde en verwerkte vra-

genlijst die gaat over jullie themapark. 

 OPDRACHT 
Je krijgt een verwerkte vragenlijst over ongeveer 140 gasten 

tijdens het voorjaar 2017. Wat valt je op, wat moet je direct 

gaan verbeteren en hoe ga je dat doen. Schrijf dit advies aan 

de directie op. 

 BEOORDELING 
De voorbeeld vragenlijst uit de voorbereiding en jullie advies 

aan de directie kan worden gewaardeerd met 20 punten. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 TERUGBLIK 
 www.google.nl (zoekwoord: tevredenheidsonderzoek)

Datum:

 

ONDERWERP: 
TEVREDEN?   

D.4

HOORT BIJ: 
PROMOTIE EN RECLAME/DESIGN 

‘VAN KLANTEN DIE HET 
MINST TEVREDEN ZIJN, KUN 
JE HET MEESTE LEREN’
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BIJLAGE: INGEVULDE VRAGENLIJST

Voorbeeld voor de docent (zelf te voorzien van %): 

 1.  BENT U TEVREDEN MET DE SERVICE DIE U HEEFT ONTVANGEN? 
  a) Zeer tevreden

  b) Tevreden

  c) Enigszins tevreden

  d) Helemaal niet tevreden

 2.  HOE ZOU U DE KWALITEIT VAN DE SERVICE OMSCHRIJVEN? 
  a) Uitstekend

  b) Goed

  c) Gemiddeld

  d) Slecht

  e) Verschrikkelijk

 3.  BENT U HET ER MEE EENS DAT DE SERVICE AAN UW VERWACHTINGEN HEEFT VOLDAAN? 
  a) Helemaal mee eens

  b) Mee eens

  c) Enigszins eens

  d) Oneens

  e) Zeer mee oneens

 4.  WAT ZIJN VOLGENS U DE STERKE PUNTEN VAN HET PARK? 

 6.  WAT ZIET U ALS DE NADELEN OF MINDERE KANTEN VAN HET PARK? 

 7.  WAT ZIJN VOLGENS U VERBETERPUNTEN? WAT STELT U VOOR? 
 

 8.   HOE WAARSCHIJNLIJK IS HET DAT NOG EEN KEER TERUGKOMT? 
  a) Jazeker

  b) Misschien

  c) Nee

 9.  ZOU U ONS PARK AAN IEMAND ANDERS AANBEVELEN? 
  a) Ja

  b) Misschien

  c) Nee
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 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 12 uur

 Leerjaar: 2/3/4ge

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in viertallen uit jullie eigen thema-

park

 Je leert: ontwerpen, inleven in de doelgroep, onderne-

men en organiseren

 INLEIDING 
Elke toeristische attractie heeft wel een winkel waarin souve-

nirs worden verkocht. Vaak is het een leuke herinnering maar 

ook een goede manier om extra geld te verdienen. Jonge kin-

deren en buitenlandse toeristen zijn de belangrijkste doelgroe-

pen. Je verdient er niet alleen lekker aan, maar het geeft je ook 

naamsbekendheid en daarmee meer bezoekers. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Wat is een souvenir, etalage, winkelinrichting, groothandel, 

inkoop- en verkoopprijs, transportkosten en het maken van 

winst.

 VOORBEREIDING 
Je verdeelt in de groep de verschillende taken: bijvoorbeeld 

het opzoeken van voorbeelden van leuke souvenirs, het vin-

den van verschillende groothandels voor souvenirs, het bekij-

ken van de verschillende inrichtingen van souvenirwinkels en 

het in kaart brengen van belangrijke doelgroepen voor jullie 

themapark waar je jullie souvenirs aan wilt gaan verkopen.

 OPDRACHT 
Maak een etalage voor jullie souvenirwinkel door op drie aan 

elkaar geplakte flappen een collage te maken van souvenirs 

die je wilt gaan verkopen. Bij de meeste souvenirs heb je ook 

de verkoopprijs aangegeven. Maak een overzicht van minstens 

drie groothandels waar je je souvenirs gaat inkopen. 

Overleg met elkaar hoe jullie souvenirwinkel er ongeveer uit 

komt te zien. Maak een ontwerp voor de plattegrond en de 

etalage. Laat je ontwerp aan de leraar zien voor dat je de col-

lega op drie flappen gaat maken. Je mag tekenen, plakken en 

kopiëren uit voorbeelden. 

Maak een overzicht van hoe je aan je verkoopprijs bent ge-

komen om winst te kunnen maken. Denk wel aan zaken als 

personeelskosten, de huur, onverkoopbare producten, enz. 

Vergeet niet een foto te maken van jullie ontwerp van de in-

richting van de souvenirwinkel!

 BEOORDELING 
Als groep worden jullie gewaardeerd met 40 punten op on-

derdelen als: zijn de souvenirs passend bij jullie doelgroepen 

en het thema van het park, het originaliteit van jullie inrichting 

van de etalage en het overzicht van jullie groothandels. 

De kostprijsberekening met winst en verlies.

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.google.nl (trefwoorden souvenir en souvenirgroot

handel)

 Leraar economie en ondernemen

Datum:

 

ONDERWERP: 
SOUVENIRS HERINNEREN AAN 
EEN LEUKE ERVARING  

E.1

HOORT BIJ: 
SHOP/KIOSK/ZALENVERHUUR

‘ALS JE GASTEN EEN GEWELDIGE 
ERVARING HEBBEN MEEGEMAAKT, 
VERTELLEN ZE DAT DOOR’
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Datum:

 

ONDERWERP:

LET’S PARTY

E.2

HOORT BIJ: 
WAT IS E R A L L E MA A L  TE  DOE N? 

 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 6 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt samen in een groep van vier (door 

de leraar samengesteld)

 Je leert: organiseren, ontwerpen, ondernemen en onder-

zoeken

 INLEIDING 
Een beetje park heeft op het terrein ook mogelijkheden om 

een feest te geven. Soms zijn er vaste zalen of gehuurde ten-

ten. Deze ruimtes bieden de mogelijkheid om groepen men-

sen te laten vergaderen of een evenement of een feest te or-

ganiseren. Dat is niet alleen goed voor je naamsbekendheid 

maar ook voor de inkomsten. Vooral in de periode als er niet 

veel parkbezoekers zijn, biedt het ook werkgelegenheid aan 

de medewerkers die anders thuis moeten zitten. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Wat is een conferentie, een vergadering, een evenement, een 

intake, een draaiboek, seizoensgebonden, een offerte en defi-

nitieve kostprijsberekening. 

 VOORBEREIDING 
Je hebt in een park de beschikking over een vaste zaal van on-

geveer 100 m2 met een bar, een restaurant met kleine keuken, 

tafels en stoelen en vast scherm aan de wand. Er zijn open-

slaande deuren naar een terras van ongeveer 25 m2. 

 OPDRACHT 
Het docententeam van HBR (ongeveer 25 personen bestaan-

de uit de leraren en hun aanhang) wil graag een supriseparty 

organiseren voor een collega die 50 jaar is geworden en al 12 

jaar in het team werkt. Ze willen graag op vrijdag 25 mei 2018 

op de middag en de avond een leuk feest hebben rond een 

thema dat bij hen past en ook bij jullie park. Het is aan jullie 

om een offerte uit te brengen met een eenvoudig draaiboek 

en een voorstel voor de zaalinrichting. De offerte bestaat uit 

een schatting van alle kosten die nodig zijn voor het feest, een 

draaiboek waaruit blijkt wie, wat wanneer doet en een collage 

en/of schets over hoe jullie denken de zaal in richten. 

Je legt dit voorstel voor aan de teamleider voor HBR. Hij/zij zal 

het beste voorstel uiteindelijk bekend maken in de groep.

 BEOORDELING 
Je wordt gewaardeerd met maximaal 40 punten om de inge-

leverde onderdelen: de goedgekeurde offerte, het draaiboek 

voor de parkmedewerkers en het ontwerp voor de inrichting 

van de zaal.

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.puurfeesten.nl/feestthemas/

 www.allesvooreenfeest.nl/organisatietips-themafeesten

‘GEEF DE GAST HET 
GEVOEL UNIEK TE ZIJN’
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 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 6 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: in een willekeurige groep van drie tot vier 

leerlingen

 Je leert: inleven in een doelgroep, organiseren, ontwer-

pen en ondersteunen

 INLEIDING 
Een zich uitbreidende doelgroep is die van ouders die graag 

een feestje organiseren voor hun jarige zoon of dochter, maar 

dat liever niet thuis doen of geen zin hebben om het te re-

gelen. Om aan die vraag tegemoet te komen gaan jullie een 

aanbod maken voor twee verschillende doelgroepen. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Wat is een kidsparty, draaiboek en kostprijsberekening met 

winstmarge.

 VOORBEREIDING 
Zoek op internet websites op die al een aanbod en program-

ma hebben van kinderpartijen. Overleg met elkaar wat je wel 

en niet aanspreekt als het gaat om de doelgroep. Wat zijn 

leuke buiten en binnen activiteiten? Waar moet je rekening 

mee houden als het gaat om de catering, de veiligheid en de 

begeleiding? 

 OPDRACHT 
Je maakt met elkaar een aanbod voor een feestparty voor 5-7 

jarigen én een aanbod voor 10-12 jarigen in jullie park. Voor 

de jongere gasten gaat het om een woensdagmiddag en voor 

de ouderen kinderen om een zaterdagmiddag en -avond. Zet 

de beide aanbiedingen op een A-4 en lever dat in bij de leraar. 

Houd rekening met transport, ontvangst, programma, bege-

leiding, eten en drinken, gebruik van recreatieactiviteiten, sou-

venirs en de rol van de ouders. 

 BEOORDELING 
De beide aanbiedingen worden besproken met de leraar. Elk 

lid van de groep moet antwoord kunnen geven op vragen over 

de de beide aanbiedingen. Dus bereid je daar goed op voor. Er 

vallen maximaal 40 punten te verdienen.

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.google.com

 www.1001activiteiten.nl/kinderfeestje

Datum:

 

ONDERWERP: 
KIDSPARTY  

E.3

HOORT BIJ: 
WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN VOOR KINDER E N? 

‘GEEF DE GAST EEN BETOVERING 
DIE DE MOEITE WAARD IS OM DOOR 
TE VERTELLEN’
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Datum:

 

ONDERWERP:

EFFE D’R TUSSENUIT (1): 
ZELF INSCHRIJVEN

F.1

HOORT BIJ: 
RE CE PTIE

 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt weer in je eigen themagroep

 Je leert: onderzoeken en ontwerpen

 INLEIDING 
Als je van plan bent om er even tussen uit te gaan, dan ga je 

eerst op zoek naar wat de mogelijkheden zijn die passen bij 

wat je wilt. Het bekijken van internetsites is dan meestal de 

eerste stap. Je zet eerst alle mogelijkheden op een rijtje om 

dan met elkaar een besluit te nemen over wat het uitje gaat 

worden. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Midweek, arrangement, plan van eisen, reserveren, borg, in-

schrijfformulier, digitaal inschrijven en afrekenen. 

 VOORBEREIDING 
Aan jou wordt gevraagd om voor een familie bestaande uit 

zes personen in de maand april een midweek te zoeken. Er 

liggen wel een paar eisen op tafel waar het verblijf aan moet 

voldoen. 

 OPDRACHT 
Je werkt eerst voor jezelf en komt later weer bij elkaar om 

te bespreken waar de inschrijving voor jullie park aan moet 

voldoen. Je gaat eerst op zoek naar een park in Nederland 

waar je met je familie kunt verblijven. De familie bestaat uit: 

opa en oma, de beide ouders, jij en je jongere broertje van 3 

jaar. Als het kan mag je ook een vriendin of vriend meenemen. 

Jullie willen ergens in de maand april van dit jaar een midweek 

doorbrengen in een leuk park. 

Het park moet wel voldoen aan de volgende eisen: 
 het ligt in de buurt van de zee

 het heeft een zwembad

 er is een restaurant en een bowlingbaan

 er is ook de mogelijkheid voor een openhaard en/of BBQ

 het moet rolstoeltoegankelijk zijn

 en goed bereikbaar met openbaar vervoer (je tante komt 

een dagje langs)

Elk lid van de groep heeft een park gevonden en zich inge-

schreven met de familie tot aan de knop ‘betalen’. Probeer 

een uitdraai te maken en bespreek die met elkaar. Met jullie 

ervaringen maak je een eigen leeg inschrijfformulier in Word 

en levert de uitdraai in bij de leraar. 

 BEOORDELING 
Maximaal 40 punten voor de vier uitdraaien van de inschrij-

vingen en het zelf gemaakte inschrijfformulier voor jullie the-

mapark. 

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.google.com

‘ONDERSCHEIDEND, 
DAT ZIJN WE’
EUROPARCS, 2018
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 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in een tweetal

 Je leert: ondersteunen, risico’s inschatten en oplossingen 

bedenken. Frontoffice en backoffice en klantvriendelijk 

handelen

 INLEIDING  
Meestal gaan mensen voor hun ontspanning naar een va-

kantiepark. Dat kunnen gezinnen zijn maar ook wel groepen 

mensen waarvan je denkt: is dat nu slim om die in het park 

te hebben?. Echt weigeren kun je ze niet, tenzij de boekings-

voorwaarden er duidelijk iets over vermelden. 

 WAT WEET JE ER AL VAN  
Boekingsvoorwaarden, lang weekend, frontoffice en klant-

vriendelijk handelen.

 VOORBEREIDING  
Ga op zoek naar vier verschillende bungalowparken die be-

paalde boekingsvoorwaarden stellen aan de inschrijving. De 

zogenaamde kleine lettertjes. Je krijgt ook vier verschillende 

inschrijfformulieren binnen waarop je actie moet gaan onder-

nemen in de vorm van een email die je gaat versturen aan 

de persoon die heeft ingeschreven. Dit om later in het park 

problemen te kunnen voorkomen. 

 OPDRACHT  
 Welke ‘kleine lettertjes’ voegen jullie aan je inschrijffor-

mulier toe? 

 En hoe ziet jullie email er uit aan elk van de vier verschil-

lende inschrijvingen: 

 a. een voetbalelftal van 12 jongens heeft zich inge-

schreven in twee bungalows voor een lang weekend;

 b. een niet zo duidelijke inschrijving van zes personen, 

waarvan je een van de namen herkend. Deze naam 

heeft in de krant gestaan en blijkt een lid van een 

motorclub. Ze willen drie dagen boeken;

 c. een gezin waarvan de man vorig jaar in een dronken 

bui nogal veel overlast heeft gegeven door lawaai te 

maken en vernielingen in een huisje aan te richten. 

Hun boeking is voor een week; 

 d. een groep meisjes uit Engeland die een vrijgezellen-

feest willen vieren in drie bungalows voor een over-

nachting in het weekend. 

 BEOORDELING 
Jullie voorstel voor de kleine lettertjes en de teksten van de 

email worden besproken en kunnen maximaal 20 punten op-

leveren. Er wordt ook opgelet of jullie antwoord klantvriende-

lijk genoeg is. 

 BEOORDELING 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

Datum:

 

ONDERWERP: 
EFFE D’R 
TUSSENUIT (2)   

F.2

HOORT BIJ: 
RECEPTIE

‘JE KLANTEN WILLEN PASSIE 
VOOR JE WERK EN JE BEDRIJF 
ZIEN, DAN KOMEN ZE TERUG’
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Datum:

 

ONDERWERP:

OP BEZOEK BIJ
DE RECEPTIE

F.3

HOORT BIJ: 
RE CE PTIE

 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 3 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in tweetallen

 Je leert: onderzoeken en waarnemen

 INLEIDING  
Werken bij de receptie is een belangrijke functie omdat je 

letterlijk en figuurlijk het gezicht bent van het park. Je zorgt 

niet alleen voor de inschrijvingen, maar je moet vooral klant-

vriendelijk zijn. Daar zitten leuke en minder leuke dingen aan. 

Meestal krijg je, voor dat je gaat werken een training in klant-

vriendelijke handelen en inzicht in de regels waar je je aan 

moet houden in het bedrijf. 

 WAT WEET JE ER AL VAN  
Representatief, front- en backoffice, klantvriendelijk zijn, ta-

ken van een receptioniste en de bedrijfsregels. 

 VOORBEREIDING  
Je bereidt je samen voor op een werkbezoek aan de receptie 

van een vrije tijdspark. Als het goed is mag je meekijken bij het 

werk van een receptionist(e) en een interview houden over het 

werk, de geschreven en ongeschreven regels en natuurlijk ook 

bijzondere situaties waar hij/zij tegenaan loopt in het werken 

met gasten aan de balie. 

 OPDRACHT  
Maak een lijstje met vragen die aan de receptioniste wilt stel-

len en zaken waar je op gaat letten bij je werkbezoek. Be-

spreek dit eerst met je leraar en ga dan langs bij het adres 

dat je van de leraar (of misschien zelf hebt geregeld). Je hebt 

ongeveer twee uur de tijd voor het bezoek. 

Op school verwerk je je resultaten in een overzicht van mini-

maal 10 leerpunten. Stel dat je het beroep van receptioniste 

iets lijkt. Welke opleidingen moet je dan doorlopen om dat te 

kunnen worden.

 BEOORDELING 
 Maak een overzicht (minimaal tien) van die dingen die 

je te weten bent gekomen en waar je iets van geleerd 

hebt. 

 Geef in het gesprek antwoord op de vraag of het werk 

van een receptionist(e) je wel of niets lijkt. En waarom je 

dat wel/niets lijkt. 

 Overzicht van je schoolloopbaan om uiteindelijk als 

receptionist te gaan werken. 

 Er zijn maximaal 20 punten te verdelen. 

 BEOORDELING 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN 
 www.roc.nl/default.php?fr=details&id=3634

 www.nti.nl/mbo/volledige-mbo-opleidingen/

mbo-medewerker-secretariaat-en-receptie/?gclid=C-

j0KCQiAvrfSBRC2ARIsAFumcm8xbg9OOuJlqQ-

cA1XkyGEsIOuCtqMNFXeHmXbCBjGtW-t75Jusk0sAaAl-

bHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

‘HET MOMENT OM TE 
ONTSPANNEN, IS WANNEER JE 
ER GEEN TIJD VOOR HEBT’

http://www.roc.nl/default.php?fr=details&id=3634
http://www.nti.nl/mbo/volledige-mbo-opleidingen/mbo-medewerker-secretariaat-en-receptie/?gclid=Cj0KCQiAvrfS
http://www.nti.nl/mbo/volledige-mbo-opleidingen/mbo-medewerker-secretariaat-en-receptie/?gclid=Cj0KCQiAvrfS
http://www.nti.nl/mbo/volledige-mbo-opleidingen/mbo-medewerker-secretariaat-en-receptie/?gclid=Cj0KCQiAvrfS
http://www.nti.nl/mbo/volledige-mbo-opleidingen/mbo-medewerker-secretariaat-en-receptie/?gclid=Cj0KCQiAvrfS
http://www.nti.nl/mbo/volledige-mbo-opleidingen/mbo-medewerker-secretariaat-en-receptie/?gclid=Cj0KCQiAvrfS
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 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 2 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt in drietallen

 Je leert: communiceren en klantvriendelijk handelen

 INLEIDING 
Als gezicht van het bedrijf heb je te maken met veel situaties 

aan de balie maar ook aan de telefoon. En in alle gevallen 

moet je klantvriendelijk blijven, want je wil graag dat ze tevre-

den zijn en nog een keer terugkomen. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Frontoffice, klantvriendelijk zijn, telefoongesprek voeren, op-

lossingen bedenken. 

 VOORBEREIDING 
Er bestaan heel veel sites en cursussen waar je kunt vinden wat 

er verstaan wordt onder klantvriendelijk handelen of klantge-

richt zijn (zie bronnenoverzicht). Bekijk die sites en elk groeps-

lid maakt voor zichzelf een lijstje van vijf punten waar hij/zij 

vindt dat dat een absolute must is klantgericht handelen is. 

Vergelijk de gemaakte lijstjes met elkaar en kom tot een top 7 

van wat jullie onder klantgericht handelen verstaan. 

 OPDRACHT 
Je gaat met elkaar verschillende situaties oefenen waarbij je 

van iedereen een filmpje maakt van het gesprek. Er is dus een 

receptioniste, een gast met een vraag en iemand die een film-

pje maakt. Dus iedereen heeft een keer een rol gehad als re-

ceptioniste, een gast en filmer. 

Tip: oefen eerst een paar keer tot dat je zeker weet dat je wel 

volgens jullie top 7 hebt gehandeld. Bewaar deze filmpjes tot 

de beoordeling. Let op: het filmen van personen is verboden!. 

Na afloop delete je dan ook het gemaakt filmpje. Het versprei-

den kan je op een schorsing komen te staan.  

Je mag kiezen uit een of meer van de volgende situaties 
om na te spelen: 
a. een vader belt je op dat zijn dochter op het terrein stevig 

is gevallen en een paar schaafwonden heeft;

b. iemand uit een huisje belt op met de klacht dat gisteren 

de buren ‘s nachts veel lawaai maakten;

c. een collega belt op en heeft een probleem met een 

vader die vindt dat zijn dochter best in achtbaan mag, 

terwijl dit verboden is voor die leeftijd;

d. er komt een gast aan de balie en meldt dat er op de 

toiletten van het restaurant gerookt wordt;

e. er komt een gast aan de balie om af te rekenen maar 

merkt dat zijn portemonnee is gestolen;

f. er komt iemand aan de balie die zijn huisje niet in kan om-

dat de schoonmaakdienst erg achter loopt op het schema; 

g. een jongetje is zijn ouders kwijtgeraakt en wordt door 

een onbekende bij jou afgeleverd;

h. _______________________________________________________

 BEOORDELING 
Iedereen laat eigen filmpje zien van een baliegesprek waarvan 

hij/zij vindt dat de jullie top 7 van klantvriendelijkheid er wel 

inzit. Er zijn maximaal 30 punten te verdelen.  

 TERUGBLIK 
Wat zou jij de volgende keer anders doen? En wat zou je nog 

willen aanvullen of verbeteren aan deze opdracht? 

 BRONNEN  
 www.patrickschriel.nl/2012/05/19/klantvriendelijk

heid-tips-klantgerichtheid-en-klanttevredenheid/

 www.carrieretijger.nl/functioneren/commerciele-vaardig

heden/klantgerichtheid

 www.dezaak.nl/2626/top-8-voor-klantgerichtheid.htm

 www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/

telefoneren/

 Leraar economie en ondernemen

Datum:

 

ONDERWERP: 
HOE HEURT HET 
EIGENLIJK?  

F.4

HOORT BIJ: 
RECEPTIE 

http://www.patrickschriel.nl/2012/05/19/klantvriendelijk heid-tips-klantgerichtheid-en-klanttevredenheid/
http://www.patrickschriel.nl/2012/05/19/klantvriendelijk heid-tips-klantgerichtheid-en-klanttevredenheid/
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Datum:

 

ONDERWERP:

JE BENT GESCHIKT OM IN 
DE RECREATIE TE WERKEN

G.1

HOORT BIJ: 
RE CE PTIE

 Tijdsduur (minimaal en maximaal): 2 uur

 Leerjaar: 2/3/4

 Niveau: vmbo bbl/kbl (de kader leerlingen doen ook de 

schuin gedrukte onderdelen van de opdracht)

 Werkvorm: je werkt met zijn vieren samen in het thema-

park dat jullie gekozen hebben

 Je leert: jezelf presenteren en gastgericht handelen

 INLEIDING 
Als je alle opdrachten gedaan hebt zou je voor jezelf moeten 

weten of je geschikt bent voor het werken in de recreatiebran-

che. Kies je er voor om door te gaan of ga je met de opgedane 

ervaringen een andere kant op? Dat zijn keuzes die je voor 

jezelf en met je ouders gaat maken. Aan de andere kant ben 

je natuurlijk ook trots op wat je allemaal met elkaar gedaan 

en gemaakt hebt. Er komt nu een moment dat anderen, dan 

de leraar, gaan bepalen of je geschikt ben voor het werken in 

de recreatie. 

 WAT WEET JE ER AL VAN 
Representatief, gastgericht, oplossingsgericht, ondernemend 

en teamwerker.

 VOORBEREIDING 
Met jouw teamleden ga je jouw themapark presenteren aan 

een tafel. Je haalt alles uit de kast waarvan jij vindt dat je ie-

mand moet overtuigen van jouw geschiktheid als medewerker 

bij jullie themapark. Richt de tafel in met een receptie, folders, 

plattegronden, souvenirs, enz. 

Er komt een onbekende gast naar jullie park/receptie en die 

gaat jullie een aantal vragen stellen over het verblijf in jullie 

park. Het is verstandig om de rollen een beetje te verdelen. 

Bijvoorbeeld de receptionist, de winkelverkoper, de directeur, 

activiteiten begeleider, de onderhoudsman, de ontwerper, de 

administrateur, enzovoort. Je bent vrij om zelf een of meer 

rollen te vervullen. 

 OPDRACHT 
De onbekende gast komt binnen en begint een gesprek over 

wat er allemaal ligt en wat jullie doen. Geef een zo duidelijk 

en klantvriendelijk mogelijk antwoord. Het gesprek duurt on-

geveer een kwartier. De onbekende gast kan zijn: een leraar, 

een ouder, een bedrijfsleider of een gastacteur. 

 BEOORDELING 
De onbekende gast vult een tevredenheidsvragenlijst in geeft 

aan wie er zeker, misschien of minder geschikt is en waarom 

hij/zij dat vindt. Bij de gasttevredenheidslijst wordt gelet op: 

 ben je representatief voor je bedrijf;

 ben je gastgericht/klantvriendelijk;

 ben je oplossingsgericht;

 ben ondernemend/zakelijk;

 ben je een echte teamwerker. 

Op grond van deze waardering verdeelt de leraar 40 punten 

(die als schoolonderzoekscijfer meetellen). 

 BRONNEN 
Al je opdrachten en resultaten

‘DE BESTE GASTHEER/-VROUW 
VOELT PRECIES AAN WAT DE 
GAST WIL’

GESCHIKT

ONGESCHIKT

BEPAAL IK ZELF



7_NOG MEER IDEEËN
Gedurende de verschillende werkbijeenkomsten met de vak-

docenten zijn veel ideeën en voorbeelden van opdrachten naar 

voren gekomen. We hebben deze verzameld en samengevat 

in een opsomming van voorstellen voor nog uit te werken op-

drachten. Bij de selectie is wel gelet of de opdrachten te verbin-

den zijn met de kernbegrippen van recreatie zoals: ontspanning, 

vrijetijdsbesteding, gastgerichtheid, oplossingsgericht, team-

werk en ondernemend. 

Het ligt voor de hand dat dit overzicht nog verder is aan te vullen. 

We hopen dat vakcollega’s die ideeën en uitwerkingen willen de-

len tijdens nog te organiseren netwerkbijeenkomsten. 

 WERKVORMEN 
 loop een dag mee met een mbo-student;

 doe een bedrijfsonderzoek;

 gastlessen uit het bedrijfsleven;

 organiseer een kortlopende stage;

 breng het lesmateriaal onder in een E-learning traject;

 laat bepaalde kritische beroepssituaties uitbeelden;

 werk met een binnen- en buitencirkel als werkvorm;

 vertel en verhaal en laat de fouten er uithalen;

 werk met acteur-trainers uit het HBO (opleiding drama);

 werk met externe opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, het 

personeel en de ouders;

 zorg voor verkleedmogelijkheden om een rol uit te beelden;

 werk samen met AVO-docenten op gebied van ontwerpen, 

communiceren en evenementen;

 fouten maken mag en laat ze daar van leren;

 maak gebruik van specifieke feesten en/of thema’s in het 

seizoen en in de omgeving van de school (buurtfeesten, 

zoveel-jarig bestaan, zomermarkt, Sinterklaas, open dagen, 

kampen, basisschoolontvangst, catwalk, enz.);

 zorg dat er iets te kiezen valt voor de leerlingen;

 bied vooraf gestructureerde draaiboeken/formulieren/

 folders aan. 

 OPDRACHTEN 
 bedenk een nieuw spel voor een bepaalde doelgroep en 

voer dit uit;

 zorg voor een vrolijke aankleding van een feest/evene-

ment;

 werk een toeristische route uit in de omgeving voor een 

bepaalde doelgroep;

 vergelijk verschillende dierenparken en stel voor één park 

een dagprogramma samen voor een gezin met kinderen;

 maak een activiteitenkalender voor een week met recrea-

tiemogelijkheden in jouw provincie;

 organiseer een recreatiemiddag op een basisschool en voer 

die uit;

 los de volgende situaties op: kind van 4 jaar is haar lieve-

lingsknuffel kwijtgeraakt, boze ouder waarvan haar doch-

ter erg geschrokken is van het parktreintje, een jongen is 

te klein voor zijn lievelingsattractie, drie jongens misdragen 

zich bij een attractie; enz. ;

 maak een webshop voor souvenirs uit jouw themapark;

 organiseer een bedrijfsuitje voor een bepaalde doelgroep;

 zorg voor de aankleding en het programma van ouder-

avond, diploma uitreiking, verjaardagsfeest, groep 7 van 

de basisschool, enzovoort;

 maak een plattegrond van de school waar voor alle leerlin-

gen meer en leuke dingen te doen zijn; 

 organiseer een fancy-fair voor een goed doel;

 organiseer een memorytoernooi voor basisschool leerlingen; 

 organiseer een gameparty voor ouders/ouderen;

 zet een fietspuzzeltocht uit voor een bepaalde doelgroep 

in de omgeving (van een bepaald park);

 zet een fotopuzzeltocht uit voor een bepaalde doelgroep 

in de omgeving (van een bepaald park);

 maak voor € 1000,00 euro een dagrecreatieprogramma 

voor een familiereünie van 16 personen in de leeftijd van 

 4 tot 67 jaar;

 onderzoek welke recreatieactiviteiten aanwezig zijn in een 

basisschool;

 houd een “pitch” (korte presentatie van maximaal 

 3 minuten over een activiteit naar keuze;

 hoe ziet jou ideale vakantie er uit? 

 bedenk een recreatieactiviteit om de opleiding HBR te 

promoten tijdens het open huis;

 enzovoort! 
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 Agressief gedrag

 Assertief gedrag

 Bedrijfsdoelstelling

 Bedrijfsrichtlijn

 Betalingsverkeer

 Borg

 Budget

 Competitieschema

 Dagrecreatie

 Draaiboek

 Digitale nieuwsbrief

 Doelgroep

 Entertainmentbureau

 Faciliteit

 Facilitaire dienst

 Flyer

 Folder

 Inschrijfformulier

 Meerdaagse recreatie

 Nacalculatie (rekening)

 Organisatiebureau

 Recreant

 Recreatieactiviteit

 Promotionele activiteit

 Sociale hygiene 

 Toerist

 Uurrecreatie

 Veiligheid (wet- en regelgeving) 

 Voorcalculatie (offerte)

9_WAAR VIND IK 
HANDIGE BRONNEN? 

 B.   WEBSITES 
 www.nritmedia.nl

 www.cbs.nl

 www.s-sb.nl

 www.kwalificaties.s-bb.nl

 www.beroepeninbeeld.nl

 www.nieuwvmbo.nl

 www.pleisureworld.nl

 www.dagtripper.nl

 www.dagjeweg.nl

 www.recreatief.nl

 www.leren.nl

 www.carrieretijger.nl

 

 A.   PUBLICATIES 
 Trendrapportage toerisme, recreatie en 

vrije tijd (CBS 2017)

 Trendrapportage toerisme, recreatie 

en vrije tijd 2016 en 50 trends (NRIT 

2016)

 Acht trends in toerisme en recreatie 

(Misset-Horeca, 2016)

http://www.kwalificaties.s-bb.nl
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Deze handreiking is tot stand gekomen vanuit drie 
invalshoeken: 
 wat vraagt het werkveld; 

 wat is relevant voor een goede doorstroom naar aanslui-

tend vervolgonderwijs; 

 wat moeten leerlingen voor het profielvak kennen en 

kunnen. 

De publicatie is bedoeld om vakdocenten recreatie te inspire-

ren en ondersteunen in het verzorgen van aantrekkelijk on-

derwijs. Met als einddoel dat de leerlingen na het doorlopen 

van een onderwijsprogramma een juist beeld hebben en zich 

bewust worden van wat werken in de recreatie betekent. 

Het keuzedeel evenementen is wel in de bijeenkomsten aan 

de orde geweest maar niet expliciet in de handreiking ver-

werkt. De belangrijkste vaardigheden om te kunnen kiezen 

verdienen wellicht nog meer specifieke aandacht. 

Omdat deze handreiking een eerste versie is, hopen we dat er 

initiatieven ondernomen worden om docenten uit te dagen 

om zelf ideeën en lesmateriaal te delen. Het is dan mogelijk 

om in een eventuele heruitgave nog meer en beter lesmateri-

aal op te nemen. 
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