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Introductie Toerisme     

 

De ISP MODULE voor deze periode staat in het teken van: "Toerisme". 

 

We gaan een kijkje nemen in de toerisme wereld en jullie gaan daarbij projectmatig leren werken. Zo 

gaan we kijken naar welke verschillende type banen er zijn in de toerismebranche, wat er nog 

allemaal bij komt kijken als je kiest voor een carrière in de toerisme branche, een reis en 

verschillende landen onderzoeken, en een landenmarkt organiseren. 

 

Je gaat de hele module samenwerken in een groepje van 2 leerlingen. De groepjes worden door de 

docenten samengesteld. Ook wordt jullie een land toegewezen waar je de komende 11 weken aan 

gaat werken. 

Week 12 gaan jullie je reis in de vorm van een PowerPoint presenteren op jullie eigen gemaakte 

landenmarkt. 

 

Waarom is het belangrijk om actief mee te doen in de lessen? 

- na het 4e jaar ga je een richting kiezen  

- de meeste schooluitval ontstaat doordat leerlingen te weinig weten over de      

  branche die ze uiteindelijk gekozen hebben 

 

- Alle filmpjes kun je vinden op de site www.Simgronden.nl  bij de knop “links” 

 

  

Bekijk de film: Marokko Dalstra reizen vakantie (1e deel) 

 

 

 

http://www.simgronden.nl/
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Deze les: 

 

- in deze les gaan wij het hebben over een goede samenwerking 

- hoe moet het project en de Power Point eruit zien die jullie zullen gaan laten zien op     

  de landenmarkt voor je docenten en voor je familie. 

 
- Alle informatie die jullie opzoeken en opslaan in je persoonlijke map moet je goed bewaren.  
  Deze informatie kan je straks weer gebruiken voor je folder, Weebly en PowerPoint. 

 

Inleiding project Toerisme 

 
Je gaat met je groepje werken aan een reis. Deze reis gaat naar het land dat je is toegewezen. Aan de 

hand van de opdrachten ga je steeds meer informatie verzamelen en kom je uiteindelijk tot een mooi 

geheel. 

Je hebt verschillende opdrachten en je gaat met de verzamelde informatie aan het einde van de 

module Toerisme een reis presenteren op de landenmarkt aan je familie en docenten. Wel zó dat wij 

allemaal warm lopen voor jouw land en deze wel als reis zouden willen boeken. 

Een PowerPoint gaat je presentatie ondersteunen. 

 

Je gaat werken aan: 

 
 Vakantiesoorten 

 Culturen 

 Eetgewoonten 

 Klimaat 

 Inentingen  

 Ziekten 

 Steward/stewardess 

 Kleding 

 Uiterlijke verzorging 

 Een folder 

 Een PowerPoint    

 Presenteren 

    
Lees alle opdrachten eerst goed door voordat je begint. Probeer, als dat nodig is een taakverdeling te 

maken met je medeleerling. Je leest per opdracht wat er van jullie wordt verwacht.  

 

Verbaas ons allemaal met je verpletterende en originele reis. 

 

Veel plezier en succes! 
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Het logboek: 

 Laat dit logboek aan de docent zien. We kunnen zien wie welke taak uit gaat voeren en hoe de 

werkzaamheden verlopen.  

 

 

Naam: 

 

Groep: 

 

Klas: 

 

 

 

Datum: 

 

Tijd: Wat heb ik gedaan: Wat heb ik geleerd: Wat ging goed en 

minder goed 

  Informatie opgezocht 

 

 

  

  Uitvoering 

 

 

  

  Oriënteren 

 

 

  

  Leerdoel 
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 Opdracht 1: vakantiesoorten 

1. Bespreek met je groepje wat voor soort vakantie jullie gaan uitzoeken voor het land dat jullie is 

toegewezen.  
Ga je kamperen, op het strand liggen bakken of familie opzoeken in het buitenland? Doe 

je avontuurlijke dingen of houd je meer van rust…cultuurreis, fietsvakantie. 

 

2. Kruis aan welke vakantie jullie gaan onderzoeken in onderstaande tabel. 

 

 

 

Soort vakantie 

 

 

 

Strandvakantie, vooral op het strand liggen  

Cultuurvakantie, vooral musea en  

historische gebouwen bekijken 

 

Uitstapjesvakantie, vooral uitstapjes maken naar toeristische 

attracties 

 

Kampeervakantie, in een tent of caravan op een camping staan  

Fietsvakantie, vooral fietstochten maken  

Bungalowvakantie, vooral in een bungalow in een park verblijven  

Uitgaansvakantie, vooral uitgaan en overdag uitslapen  

Sportvakantie, vooral sporten als surfen, diepzeeduiken, 

waterskiën, roeien, paragliden, enzovoort 

 

Anders 

 

 

 

 

Bekijk de film: Marokko Dalstra reizen vakantie (2e deel)
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3. Beschrijf welke vakantie jij het liefste zou willen doen als je zelf mocht beslissen. 

 

 

Droomvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

4. Houd o.a. rekening met de volgende gegevens: 

 

Duur van de reis 8 dagen (7 overnachtingen)  

Prijs Maximaal € 1.500,-  

Welke vakantiereis wordt het?  

Verzekering afsluiten Ziektekostenverzekering en reisverzekering 

Programma opstellen Werk voor iedere dag van vertrek tot aankomst 

een programma per dag uit 

Budget maken Maak in Excel een kostenoverzicht van de reis  

Vervoersmiddelen uitzoeken Denk aan trein, metro, bus, vliegtuig etc. 

Extra stof  Vertel iets over de bijzonderheden van het 

land/de stad (geschiedenis en heden) 

 Vakantiesoort 

 Godsdienst 

 Klimaat  

 Inentingen 

 Ziekte  

 Eetgewoonte 

 Kleding 

 Uiterlijke verzorging 
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Opdracht 2: Reiswereld 

 
In de reiswereld werken mensen in verschillende beroepen. Er zijn nogal wat beroepen die vallen 
onder de sector toerisme. Zo is er de stewardess, hostess, de chauffeur van de touringcar, de 
douanier, de baliemedewerkster in het reisbureau of de webmaster voor de site. 
In deze taak gaan jullie onderzoeken welke beroepen betrokken zijn bij de organisatie, verkoop en 
uitvoering van vakantiereizen.  
 

1. Noteer welke beroepen onder de toerisme branche vallen met daarbij de behorende 
werkzaamheden.  
 

Beroep Werkzaamheden 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Noteer beroepen in de reiswereld, waarbij mensen “achter de schermen” werken, met 
daarbij de behorende werkzaamheden. 
 

Beroepen  Werkzaamheden 
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3. Wat betekent toerisme? Vul hieronder je antwoord in. 

Toerisme: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Geef een eerste indruk: in welk beroep zou jij willen werken? Vul hieronder je antwoord in 

Mijn beroep is:  

Omdat: 

 

 

 

5. Verwerk van alle bovenstaande beroepen een afbeelding in jullie PowerPoint. Sla al je 

informatie op in je weebly “toerisme”. 

 

 

Voor deze taak nodigen jullie, in overleg met jullie docent, een 

gastdocent uit op school. Denk hierbij aan familie of vrienden die werkzaam zijn in de reiswereld.  
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Opdracht 3: culturen 
Zoek de verschillen en overeenkomsten in de cultuur van 

jullie toegewezen land en ons eigen land. Een ander land 

heeft vaak andere gewoonten dan wat jij gewend bent in 

Nederland. Beschrijf uitvoerig je antwoorden in een Word 

bestand en sla het op. Sla het ook op in Weebly onder het 

kopje toerisme en in je PowerPoint. 

Beantwoord: 

1. De belangrijkste godsdienst van jullie land? 
2. Hoe is dit geloof tot stand gekomen in jullie land? 
3. Hoe begroet men elkaar in dit land en waarom?  
4. Wat zijn de rechten van man en vrouw?  
5. Welke feestdagen heeft jullie land?  
6. Wat is het belangrijkste exportproduct van jullie land? 
7. Wat is het aantal inwoners van jullie land? 
8. Wat is de hoofdstad van jullie land? 
9. Welke kleuren heeft de vlag van jullie land 

 
Bekijk de film: De Chinese cultuur, 10 minuten 
 
 
 
 

Opdracht 4: vlag en decoratievlaggetjes 
 
Alles moet in het teken van jullie land staan. Hiervoor gaan jullie een grote vlag maken van 
jullie land voor op je kraam tijdens de landenmarkt. Ook maken jullie 5 kleine vlaggetjes per 
persoon in de kleuren van jullie land. Je kan het maken op Word Art of zelf tekenen en 
inkleuren. Bevestig het kleine vlaggetje aan cocktailprikkers. Deze gaan we gebruiken voor je 
traktatie te versieren. 
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Opdracht 5: eetgewoonten 
Ieder land heeft zijn eigen eetgewoonten. Waarschijnlijk heeft jullie 

land niet dezelfde eetgewoonten als Nederland Beschrijf  uitvoerig  

je antwoorden in een Word bestand en sla het op. Sla het ook op in 

een word bestand en Weebly onder het kopje Toerisme.  Deze 

documenten kunnen jullie gebruiken voor in je PowerPoint en de 

landenmarkt. 

Beantwoord: 

1. Zoek uit wat de mensen eten voor ontbijt, lunch en avondeten.  

ontbijt lunch avondeten 

   

   

 
2. Hoe laat eten ze meestal  ’s avonds en waarom.  

tijd waarom 

  

 
3. Schrijf op wat voor soort tussendoortjes er gegeten of gedronken worden in jullie land. 

eten drinken 

  

  

 
4. Zoek een, voor jullie totaal onbekend recept uit van jullie land en maak er een mooi recept 

van. Zet de antwoorden in een Word bestand en sla het op. Sla het ook op in Weebly onder 

het kopje toerisme. Bewaar dit recept en presenteer dit later in jullie power point. 

 

Bekijk de film: Jochem Myer kroepoek, 1.30 min  

Opdracht 6: klimaat 
Zoek uit wat een klimaat is en temperatuur is van jullie land.  Beschrijf  uitvoerig  je antwoorden in 

een Word bestand en sla het ook op  in een word bestand en Weebly onder het kopje Toerisme  

Deze documenten kunnen jullie straks gebruiken voor de PowerPoint en de landenmarkt. 

 Denk hierbij aan zeeklimaat, landklimaat etc.  

 Heeft het land seizoenen.  

 Is de maand juni daar zomer of winter. 

 Wat zijn de gemiddelde tempraturen per maand  
  

 Bekijk de film: klimaat in beeld,  
Onder invloed van een woestijnklimaat 20 minuten 
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Opdracht 7: inentingen 
Zoek uit of je voor jullie land nog bepaalde inentingen moet hebben voordat je op vakantie gaat. 

Beschrijf uitvoerig je antwoorden in een word bestand en Weebly onder het kopje Toerisme.  Deze 

documenten kunnen jullie straks gebruiken voor de  PowerPoint en de landenmarkt. 

 welke inentingen moet je halen   

 hoe lang van tevoren 

 waar je die inentingen kunt halen 

 wat kosten de inentingen 
 

Bekijk de film: Helft Turkije-gangers reist zonder vaccinatie 

Opdracht 8 : ziektes 
Wat te doen bij ziekten op vakantie? De malariamug kan behoorlijk veel problemen geven. Je kunt 

hoge koorts krijgen en nog altijd sterven er mensen aan 

deze ziekte.  

1. Laat de leerlingen opzoeken welke  

voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen om geen 

malaria te krijgen. Daarnaast moeten ze opzoeken 

welke voorzorgsmaatregelen ze kunnen of moet 

nemen tegen:  

Deze opdracht geldt voor alle landen. 

 UV straling      

 uitdroging 

 diarree  

 slangen  

Ziekten Voorzorgsmaatregelen 

Malaria   

 

UV straling  

 

Uitdroging  

 

Diarree  

 

Slangen  

 
 

2. Beschrijf uitvoerig je antwoorden in een Word bestand en sla het op. Sla het ook op in 

Weebly onder het kopje toerisme en bewaar het voor in je power point. Maak op een  A4 

papier van al je gevonden gegevens een Veilig Reizen Wijzer. Kijk voor ideeën op Google 

afbeeldingen “wat te doen bij” … 
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Opdracht 9:Thee met traktatie 
 

Ieder land heeft zijn eigen eet en drink gewoontes.  
Hieronder enkele voorbeelden: 

 Brazilië is echt een koffieland 

 Amerika, cola 

 Suriname, ice tea 

 Japan , groene thee 

 China, Chinese thee 

  Marokko, muntthee 

 Turkije, appelthee 

 Engeland, Engelse  thee 

 Nederland, Dutch tea.  
 

 

 

 

Bekijk de film: klokhuis,  thee 15 minuten 

 

 

1. Zoek een theerecept uit van jullie land en sla het recept op in je persoonlijke map 

2. Zoek een speciaal zoet gerecht (koekje) voor bij de koffie/thee en sla het recept op in je 

persoonlijke map. Denk hierbij aan klein budget! 

3. Appelflappen maken. Lees het recept hieronder goed door en volg de instructies van je 

docent op. 
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Werkkaart appelflappen: 
Benodigdheden: 

 ½ appel     * Aardappelschilmesje 

 2 blaadjes bladerdeeg   * Diep bord 

 1 eetlepel rozijnen   * Kwastje 

 ½ eetlepel suiker   * Bekertje water 

 Kaneelpoeder    * Bakpapier 
*Bakplaat 
* Eetlepel 
* Vork 

Werkwijze: 
1. Schil de appel 
2. Haal het klokhuis eruit 
3. Roer de appel, rozijnen, suiker en kaneel met een eetlepel in een diep bord door 

elkaar 
4. Leg de helft van het mengsel op een blaadje bladerdeeg 
5. Vouw het bladerdeeg in de vorm van een driehoek over het mengsel 
6. Druk de randjes dicht met een vork 
7. Bestrijk de appelflap met een kwastje water over de appelflap 
8. Strooi een beetje suiker over de appelflap 
9. Leg beide appelflappen op bakpapier op de bakplaat en schrijf je naam op het papier 
10. Bak de appelflappen in ongeveer 20 minuten op 225 graden 
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Opdracht:10 Steward/stewardess… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steward/stewardess 
Werken in de luchtvaartsector heeft een romantisch imago: reizen naar verre landen, kennismaken 
met andere culturen. Het werk van een steward of stewardess is echter ook uitermate 
verantwoordelijk en veeleisend. 
Werken in de luchtvaart betekent werken in een internationale sector, die non-stop 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar doorgaat. Als toekomstig luchtvaartdienstverlener houd je natuurlijk van reizen, 
heb je een dienstverlenende instelling, ben je flexibel en sta je stevig in je schoenen. Je hebt geen 
bezwaar tegen onregelmatige werktijden.  

Op weg naar je vakantie krijg je in het vliegtuig drankjes en eten van een stewardess. Er zijn ook wel  
mannen die dat werk doen. Die noem je stewards. Een stewardess brengt niet alleen maar eten en 
drinken rond. Een stewardess moet ook zorgen voor de veiligheid van de passagiers in het vliegtuig. 
Maar ook wat je moet doen als er iets misgaat onderweg. Een vliegtuig moet soms een noodlanding 
maken en dan moeten de passagiers geëvacueerd worden. Ze moeten de mensen in geval van nood 
goed kunnen uitleggen hoe een zwemvest of een zuurstofmaker werkt. Sommige stewardessen 
liggen soms ’s nachts wakker en willen overdag eigenlijk naar bed. Dat heet een jetlag. 
 

Er zijn ook grondstewardessen. Die controleren de kaartjes, regelen een plaatsje voor je in het 
vliegtuig en zorgen voor je bagage. 
 
 
 
 
Bekijk de film: klokhuis stewardess 15 minuten  
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Opdrachten:       
 
 

1. Verschil Business class en First class? 
 

 

 

 

 

 
2. Wat is een jetlag? 

 

 

 

 

 

 
 

3. Wat is de pantry? 
 

 

 

 

 
 

4. Wat is een inflight magazine? 
 

 

 

 

 
 

5. Wat betekent evacueren? 
 

 

 

 

 
6. Wat is een uniform? 
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7. Wie doet wat? Zet een kruisje in de goede kolom. Beide kolommen kunnen ook. 

 Grond stewardess stewardess 

begeleiden van de check-in   

verkopen van producten   

omgaan met conflicten   

zorgdragen voor de veiligheid   

communiceren in de 
moderne vreemde talen 

  

afhandelen van zoekgeraakte 
en gevonden bagage 

  

voorbereiden van een vlucht   

Wegen van de bagage   

Uitdelen maaltijden   

Controleren van de 
zwemvesten 

  

 
 

8. Maak in het Engels een instructiekaart voor in het vliegtuig: Safety instructions 
 

9. Maak een instructiefilmpje voor in het vliegtuig 
 

 

Bekijk de film: Najib Amhali: vliegangst, 7 minuten  
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Opdracht 11 Flyer 
 
Maak op een A4 papier een flyer over jullie land. Met de flyer wil je laten zien wat je in jouw land kan 
ondernemen. Is het een doe-cultuur-zomer-bagpack-sport-outdoor- of wintersport vakantie? 
 

1. Als je de flyer ziet moet het meteen duidelijk zijn over welk land het gaat 
2. Wat voor soort vakantie het is 
3. Vlag van het land moet erop 
4. Hoe kun je vanuit Nederland in het land komen en welke maatschappijen bieden dit vervoer 

aan? 
5. Geef enkele voorbeelden van plaatsen waar je kunt verblijven (slapen); 
6. Wat voor leuke/bijzondere dingen kun je in het land doen; 

 
- Actief (wandelen, fietsen, ...) 
- Cultureel ( musea, kasteel, monumenten, ...) 
- Winkelen (markt, uitgaan, restaurants, ...) 
- Grote evenementen (feesten, rommelmarkten, tradities, ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. De flyer moet 1 A-4  dubbelzijdig zijn.  
2. De flyer maak je in Word. 
3. De flyer maak je in groepsverband en het belangrijkste is een goede 

samenwerking. 
4. Als je klaar bent print je het 2 keer uit, 1 voor je docent en 1 in je map. 

 



 Toerisme                                                            Pagina 19 van 35 

 

Opdracht 12: Kleding/klederdracht… 
Het maakt verschil van welke stof je kleding is gemaakt. 
Katoen heeft bijvoorbeeld als eigenschap goed vocht opnemen. 
Nylon, weinig vocht opnemen, houdt je niet warm en is erg brandbaar. 
Wol houdt je juist weer lekker warm.  

1. Kijk in je kleding etiketten en schrijf op van welke stof 
jouw kleding is gemaakt met daarbij de juiste 
eigenschap. 

Kledingstuk Stof Eigenschappen 

   

   

   

   

 
Je hebt natuurlijke en synthetische stoffen. Natuurlijke stoffen worden door de natuur gemaakt en 

synthetische stoffen door de fabriek. 

2. Schrijf hieronder welke stoffen natuurlijk zijn en welke door de fabriek gemaakt 

worden. Wol-Nylon-Katoen-Polyester-Linnen 

Natuurlijk Synthetisch 

  

  

  

 

3. Op deze pagina zie je plaatjes met kledingstukken. Schrijf onder elk plaatje de functies van 

het kledingstuk. Functies kunnen zijn bescherming, mooi maken, herkenning, cultuur, ergens 

bij horen, godsdienst. 
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Kopen en verzorgen van kleding… 

Om lang plezier te hebben van je kleding is het juiste onderhoud ervan erg belangrijk. De kleding die 

je in de winkel koopt is allemaal voorzien van een etiket. Op dit etiket zie je verschillende 

onderhoudssymbolen staan. Ook kun je lezen uit welke stoffen de kleding is gemaakt. Op het etiket 

kun je de volgende symbolen aantreffen… 
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4.Symbolenkaart 
Gebruik voor deze opdracht de symbolenkaart hieronder. 
Schrijf op wat deze symbolen betekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de film: Groen doen, duurzame kleding 4,47 minuten 
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5. Hieronder zie je 3 labels. 
Ieder label hoort bij een kledingstuk. 

Vul in hoe je de kledingstukken moet behandelen bij het wassen, drogen en strijken. 

 Wassen Drogen Strijken 
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6. strijken 
Vaak kunnen strijkplanken in hoogte versteld worden. 
Bekijk de drie foto’s hieronder. 
Bij welke foto is de strijkplank goed ingesteld? 
Schrijf je antwoord erbij en geef aan waarom je voor dit antwoord kiest. 
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Opdracht 13 strijken 
 

 

Vaardigheid: Strijken en opvouwen. 

Wat ga je doen? Je gaat één poloshirt, één schort en 
twee theedoeken strijken en daarna opvouwen. 
 
Hoeveel tijd heb je? 20 minuten. 

Voorbereiding: 

Zet al je benodigde materialen klaar. 

 

Uitvoering: 

1) Zet de strijkplank aan de juiste kant op de juiste hoogte neer 
2) Doe de stekker van het strijkijzer in het stopcontact 
3) Stel de gewenste temperatuur in 
4) Bevochtig zonodig de textiel 
5) Strijk met langzame, heen-en-weer gaande bewegingen  
        van buiten naar binnen 

6) Strijk eerst alle dubbele delen aan de binnenkant 
7) Strijk daarna de rest van de textiel 
8) Zet het strijkijzer uit 
9) Haal de stekker uit het stopcontact 
10) Leg het snoer over de strijkplank heen 
11) Vouw de textiel op 
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Opdracht 14  Vouwen  
 
Alles mooi strijken, heeft natuurlijk weinig zin als je het op de verkeerde manier opbergt.  
Een goede opbergtechniek bespaart tijd en helpt bij het welzijn van je kleding. 

Theedoek: 1 Vouw de doek dubbel 
  2 Vouw de doek nog een keer dubbel 
  3 Vouw de doek nu over je hand dubbel 
  4 Vouw de doek nu nog een keer dubbel 

 
 
 
 
Overhemd: 1 Knoop het overhemd dicht       
  2 Leg het overhemd met de sluiting onder 
  3 Vouw een derde naar voren en de mouw naar achteren 
  4 Vouw de andere kant naar voren en de mouw naar achteren 
  5 Vouw het overhemd dubbel over je hand 

 
 
 
 
 
 
Schort:  1 Leg het schort neer met de binnenkant (zoom) naar boven 
  2 Leg de banden horizontaal naar binnen 
  3 Vouw de bovenkant vanaf het armsgat naar beneden 
  4 Vouw de halsband plat terug naar boven 
  5 Leg de onderkant er over heen 
  6 Vouw een derde deel van links naar rechts 
  7 Vouw een derde deel van rechts naar links 

Presenteer alles met dichte kant naar voren 
        Laat je werkplek schoon en netjes achter 
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Opdracht:15 Sport en conditie  
Bekijk de film: EHBO verstikking en flauwte sporten, 15 minuten  

Fit zijn in de lucht 

Ook als je kiest voor een beroep in de toerisme branche hoor je conditioneel fit te  

zijn. Zo is het bekend dat de nationale norm voor gezond bewegen ligt 

op 30 minuten iedere dag matig intensief bewegen. 

Maar wat houdt dat in voor iemand die in het toerisme wereld werkt?  

Je zou denken, dat mensen die werken in dit wereldje al in ieder geval bezige bijen zijn. Daarom is 

het belangrijk dat je als toerisme medewerker een top conditie hebt. 

Hieronder een opdracht om jouw basis conditie te meten. 

 

1. Fit test 

Benodigdheden: stopwatch, touwtjes, deodorant, extra shirtje, handdoekje 

Er worden tweetallen en stationnetjes gemaakt. Per station worden de opdrachten 

uitgevoerd. 

Doe zoveel mogelijk Push ups in 1 minuut, noteer je score in onderstaande tabel 
Doe zoveel mogelijk Sit ups in 1 minuut, noteer je score in onderstaande tabel 
Doe zoveel mogelijk Squats in 1 minuut, noteer je score in onderstaande tabel  
Rope test (zo lang mogelijk touwtje springen) in 1 minuut, noteer je score in onderstaande tabel 

Oefening  Aantal in 1 minuut 

Push ups  

Sit ups  

Squats  

Rope  

 

2. We hebben nu aan onze eigen fit zijn gewerkt. Met sporten kan je ook blessures oplopen. 

Noteer hieronder wat er gebeurd bij een verstuiking van je enkel en wat je moet doen bij 

een verstuiking van je enkel. 

Verstuikte 

enkel 

Wat gebeurt er? Wat te doen? 
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3. Maar hoe zit het als passagiers of mede reizigers onwel worden. Hier gaan we werken 

aan een stukje EHBO. 

Wat ga je doen als er iemand bewusteloos valt; Benoem hier de volgende handelingen. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Als bijvoorbeeld reisleider moet je creatief zijn. Tijdens het toerisme module heb je al 

geleerd hoe je activiteiten begeleider moet zijn. Hier tijdens deze module gaan wij een stapje 

verder. 

Jij gaat met een groepje een sport uurtje organiseren voor een groep mensen. 

4. Bedenk in 2 tallen een sport uurtje om reizigers bezig te houden. 

Verplichte criteria: 

- minimaal 5 verschillende sport lessen en onderdelen 

Werk alle sport activiteiten duidelijk uit, met spelregels en verwachtingspatroon. 

- Tijdsplanning 

- Elk groepslid moet betrokken zijn bij een of meerdere activiteiten 

- Origineel bedachte spelletjes 

- Welke materialen denk je nodig te hebben 

- Wie regelt wat? Wie is verantwoordelijk waarvoor? 

- Vertel hoe je de EHBO gaat verzorgen 

- Worst case scenario, mocht iets fout gaan 

 

Bekijk de film; Sportlab conditie 15 minuten 
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Voorbeeld van de opbouw en een tijdsplanning.  

Tijdsplanning 
07.00 uur Start opbouw sporthal  
Inrichten van het horeca punt (koffie/thee)  
Inrichten van de testonderdelen en aanvullend testmateriaal, stoelen, tafels en dranghekken (met vilt eronder) 
08.00 uur Plaatsen van materiaal buiten voor atletiek onderdelen 
08.00 uur Briefing begeleiding over doel van Beweeg ABC en de werkwijze waarbij accent op uniformiteit wordt gelegd 
08.15 uur Deel coördinatoren instrueren 
08.45 uur Alle onderdelen gereed 
08.45 uur Klassen ontvangen en doorverwijzen naar kleedkamers 
08.55 uur Alle klassen verzamelen in grote zaal 
09.00 uur Korte introductie, voorstellen van de medewerkers, uitreiken van borst nummers en score formulieren 
09.15 uur Start eerste testronde (wisselen op centraal teken) 
09.45 uur Start tweede testronde (wisselen op centraal teken) 
10.15 uur Start derde testronde (wisselen op centraal teken) 
10.45 uur Start vierde testronde (wisselen op centraal teken) 
11.15 uur Einde actief programma aansluitend gezamenlijke afsluiting in grote zaal 
11.30 uur Einde ochtend programma  
Vertrek klassen richting school 
11.45 uur Lunch pakketten aanwezig voor medewerkers 
12.10 uur Alle klassen verzamelen in grote zaal 
12.15 uur Korte introductie en voorstellen van de medewerkers 
12.30 uur Start eerste testronde (wisselen op centraal teken) 
13.00 uur Start tweede testronde (wisselen op centraal teken) 
13.30 uur Start derde testronde (wisselen op centraal teken) 
14.00 uur Start vierde testronde (wisselen op centraal teken) 
14.30 uur Einde actief programma aansluitend gezamenlijke afsluiting in grote zaal 
14.45 uur Einde middag programma  
Vertrek klassen richting school 
15.00 uur Afbouwen sporthal en testonderdelen  

 

 

 

Bekijk de film: Epke Zonderland sport, 20 minuten  
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 Opdracht 16:Nail art 
 

 

1. Jullie gaan een nail art behandeling geven. 
Wat denk je nodig te hebben voor  nail art? 

Schrijf de woorden die je weet om het rondje heen. 

 

 

 

 

 

2. Hieronder staan alle handelingen die je moet  verrichten  bij een nail art.  

Ze staan door elkaar. Zet alles in de goede volgorde  

 

Handelingen Goede volgorde 

Kleurlak  

Toplak  

Basislak  

Stripes  

Nagels in model vijlen  

 

3. In de linker kolom zie je een aantal materialen die je gebruikt bij het lakken van de nagels. In de 

rechter kolom zie je een aantal functies. Welk materiaal heeft welke functie? Zet een pijl van het 

materiaal naar de functie die daarbij hoort. 

Materiaal Functie 

kleurlak Afhalen oude nagellak 

basislak Beschermen nagelplaat 

remover Beschermen nagellak 

toplak versieren nagel 

stripes Kleuren nagelplaat 
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4. In onderstaande tabel staan een aantal uitspraken over nagels lakken. Kloppen deze uitspraken? 

Zet een kruisje in de juiste kolom. 

 

uitspraak waar Niet waar 

Voordat je gaat lakken gebruik je basislak   

Nagellak is altijd roze of rood   

Toplak laat je nagels mooi glanzen   

Je mag tot aan je nagelriem lakken   

Je begint te lakken bij de pink   

Basislak is hetzelfde als nagelverharder   

Terwijl de kleurlak droogt kan je alles opruimen   

Nagellak remover gebruik je om oude nagellak te verwijderen   

Kleurlak breng je in 3 streken aan   

Basislak beschermt de nagelplaat   

Met nagellak kun je de vorm van de nagels “veranderen”   

 

 

5. Praktijk nail art 

Versier de nagels met de vlag van het land waaraan jullie werken. 

1. Begin met de nagels in model te vijlen 

2. Breng de basislak aan 

3. Breng een kleurlak aan 

4. Maak de vlaggetjes op de nagels 

5. Breng een toplak aan 
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Opdracht 17:Haarverzorging     
In deze les gaan we aan de slag met het verzorgen van het haar. Kijk eens naar de mensen om je 

heen. Naar hun haar. Wat zie je? Kort, middellang en lang haar. Verschillende kleuren. Steil haar, 

krullend, kroezend. Strak gekamd of de net uit je bed look. Schoon en verzorgt of vet. Kale koppen? 

Als je al die verschillende kapsels bekijkt, denk je daar vast iets bij. Van tof, wat leuk of hij mag zijn 

haar wel eens wassen. Jouw gedachten over iemands haar verklappen al meteen twee belangrijke 

functies van het haar. Het zijn de functies van het haar die voor het beroep haarstylist de 

belangrijkste zijn namelijk: 

 De functie 

 De sieraadfunctie. 

Met een goed verzorgd kapsel kun je laten zien wie je bent en hoe je je voelt.  
Met deze les gaan we aan de slag met wat je met het haar kan doen. 
We gaan eerst een paar theorie vragen beantwoorden. Als je het niet uit het hoofd 
weet zoek je het op het Internet op. 
 

1. Welke kappersbehandelingen zijn er? 

Behandeling Voor welk haarsoort 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

2. Met welke materialen werk je in het kappersvak, bedenk tien voorbeelden 

Materialen Voor welke behandeling? 

1  

2  

3  

4  
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5  

 6  

7  

8  

9  

10  

 

3. Welke shampoos heb je voor verschillende haarsoorten?  

Welke shampoo  Voor welk haar? 

1  

2  

3  

4  

5  

 

4. Wat betekenen deze woorden in het kappersvak? 

 
Ergonomisch 

 

 
Permanenten 

 

 
Contourlijn 

 

 
Modeleren 

 

 
Chemisch 

 

 
Silhouet 

 

 
Negenvakafdeling 
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Vlechten en Stylen 

 
 
Als je als hostess of vakantiebegeleider(ster) gaat werken kom je met veel mensen  
in aanraking. Je moet er dan verzorgt uitzien. Haren, nagels, handen en kleding is hier een voorbeeld 
van. 
Nu gaan we aan de slag met; verschillende vlechttechnieken en stylen van het haar. 

 
 
Wat heb je hiervoor nodig? 

 Kapmantel  

 Borstel     

 Kam  

 Stijltang 

 Föhn 

 Elastiekjes 

 Haarlak 

 Gel 
 

Je docent heeft heel veel voorbeelden klaar liggen. Bespreek met je docent met welk model je wilt 

gaan werken en vraag je docent om de desbetreffende werkkaart. 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

Bespreek het eindresultaat klassikaal en leg uit waarom je voor deze werkvorm hebt gekozen. Was 

het moeilijk, leuk of zelfs erg moeilijk om te doen. Deel deze ervaring met elkaar. 

Ruim aan het eind van de les alle materialen op en geef de werkkaarten en voorbeelden terug aan de 

docent. 
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Opdracht 18:Brochure van jullie land 

1. Maak op A4 papier een folder over het land waar je mee bezig bent. In de folder zet je alle 

informatie die jullie in de voorgaande lessen verzameld hebben op een rij. Denk hierbij aan… 

 

 

- Korte geschiedenis 

- Taal 

- Geloof 

- Klimaat 

- Cultuur 

- Eetgewoontes 

- Etc.  

 

2. Zorg dat de folder dubbelzijdig is. 

 

3. Zoek ook mooie plaatjes op die bij de tekst horen. 
 

Kijk voor meer informatie over het land op:  http://www.landenweb.net/  

 

 

 

 

http://www.landenweb.net/
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Opdracht 19:PowerPoint  
Jullie hebben in de voorgaande opdrachten als tweetal veel informatie over jullie land verzameld. Nu 

moeten  jullie voor de presentatie opdracht een reis gaan bedenken die je wilt verkopen aan de klas. 

Waar moet je reis aan voldoen? 
 

- De reis duurt minimaal 8 dagen;  
- De reis is volledig verzorgd (vliegreis, vervoer, overnachtingen, eten en drinken); 
- Er moeten minimaal 4 culturele uitstapjes zijn;  
- Een aantrekkelijke prijs die waarheidsgetrouw is (geen verzonnen prijs, waar heb je die 

gevonden en bij welke site). 
 
De presentatie 
 
Je houdt de presentatie met behulp van een PowerPoint. Zorg dat alle informatie uit voorgaande 
opdrachten wordt verwerkt in je PowerPoint! Zorg er ook voor dat het overzichtelijk is. Gebruik ook 
plaatjes en evt. filmpjes om je reis goed te promoten. 
 
De opbouw van de presentatie 
 

 Inleiding 
- Onderwerp/land  
- Deelonderwerpen die je gaat bespreken/opdrachten 

 
 Middenstuk  

- Verdeel je onderwerp in hoofdstukjes zodat je de informatie goed ordent.  
- Probeer een opbouwend verhaal te maken, ga stap voor stap je opdrachten uit de 

module door  
 

 Slot 
- Een passend slot, denk eraan dat jullie de reis aan ons moeten verkopen! 

 
 Vragen 

- Leerlingen en de docent mogen vragen stellen 
 
 
Waar let de docent oa. op tijdens de spreekbeurt 
 

 Opbouw; 

 Taalgebruik; 

 Houding; 

 Gebruik van media (plaatjes, dingen die je meeneemt). 
 

 

 


