
Inleiding 
 
Walibi 
Walibi is een Nederlands attractiepark in Biddinghuizen. Het park richt zich op bezoekers 
van alle leeftijden, op scholen en op bedrijven, op groepen en op individuen. 
Kortom, Walibi  is geschikt voor een dagje uit voor iedereen! 
Walibi heeft ook regelmatig stageplaatsen voor vmbo’ers, mbo’ers en 
hbo’ers. 
Voor deze opdrachten moet je voorstellen dat je stage loopt bij Walibi. Tijdens 
deze stage zul je kennis maken met een aantal werkzaamheden die de 
medewerkers van de verschillende afdelingen uitvoeren. 
Je begint de opdrachten met een opdracht waarbij je oriënteert op de website 
van het park. 
 

Taak 1 introductie 
 
 1 Oriënteren op de website van Walibi 
Je stage bij Walibi is vandaag begonnen. Tijdens de stage ga je veel 
verschillende soorten werkzaamheden uitvoeren. Om goed voorbereid te zijn, 
bekijk je eerst de site van Walibi. 
Voor deze opdracht heb je de link van Walibi nodig 
 
Uitvoering van de opdracht 

 Open de website van Walibi ( www.walibi.nl ) 

 Beantwoord de vragen a tot en met d  bij taak 1. 

 

 

 

http://www.walibi.nl/


Opdracht  1: Inleiding Walibi 
 
a Welk thema staat centraal bij het Walibi? 
...................................................................................................................... 
b Wat zijn de openingstijden van Walibi? Kun je daar het hele jaar terecht? 
...................................................................................................................... 
c Noem drie namen van  horeca-gelegenheden in Walibi? 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
d Een basisschool wil in 2014 met de leerlingen een schoolreis maken naar 
het Walibi. Op welke dagen is het mogelijk Walibi te bezoeken met 
de basisschool? Gebruik de kalender op de website. 
 
Plaats bij elke datum een kruisje in de juiste kolom. 
 
 

datum in 2014  schoolreisje is wel 
mogelijk 

schoolreisje is niet 
mogelijk 

2 mei   

9 mei   

11 juni   

17 september   

21 oktober   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht 2 Offerte maken  

Voor deze opdracht heb je de website van Walibi en het invulformulier hieronder nodig.  

Vanochtend is op de administratie van het Walibi dit mailtje van een  

basisschool binnengekomen.  

 

In deze opdracht moet jij de offerte voor de Meergronden maken.  

Het Walibi heeft een standaardformulier voor de offerte voor scholen. Dit  

formulier vind je hieronder.  

 

Uitvoering van de opdracht : 

 Vul het offerteformulier in.  

 Neem de dag van  05 juli  2014 als datum voor de offerte.  

 Maak gebruik van de gegevens van de website van Walibi waar dat nodig is. 

  



 
 
 
 
Datum opmaak offerte: ____/____/____ (dd-mm-jjjj) 
Offerte voor: _______________________________________________ 
Contactpersoon: _______________________________________________ 
Adres: _______________________________________________ 
Postcode: _________ Plaats: _______________________________ 
Telefoonnummer _______________________________________________ 
Datum parkbezoek: ____/____/____ (dd-mm-jjjj) 
Tel: 0321-329925 Fax: 0321-329988 
Internet: www.walibi.nl E-mail: info@walibi.nl 
 

 
 
 

Onderdeel Aantal Prijs per 
eenheid 

 Totaal Prijs 

Schoolreisarrangement 
Walibi Leerlingen 
 

   

Schoolreis Walibi 
Begeleiders 
Per 20 leerlingen 1 gratis 
begeleider. Alle overige 
begeleiders dienen te 
betalen. 
 

   

 
 
V.I.P Backstage Tour 

   

Lunch Walibi 

 Snack menu 

 Hamburger Menu        

 Frites Menu 
 

   

Consumpties Walibi 

 Ijslolly’s 

 Koffiebekers 

   

Totaal: 
 

mailto:info@walibi.nl


Opdracht 3 : Excel 
 
Opdracht Factuur opstellen 
 
Voor deze opdracht heb je het digitale bestand factuur Walibi.xls nodig. De overige 
informatie staat onderaan de opdracht. 
 
De klassen V3DC EN K3LC van de Meergronden heeft op 19 maart 2014 een schooluitje 
gehad in Walibi. Het uitje werd afgesloten met een lunch. De leerlingen en begeleiders 
kiezen allemaal een hamburger menu.  
Alle bonnen (zie bijlage 1) van de verschillende afdelingen zijn ontvangen op de 
administratie. 
Op de bonnen staan de gegevens die nodig zijn om de factuur op te stellen, 
Zoals: 

 de aantallen personen 

 het aantal consumpties 
 

 
Voordat je met de opdracht begint 
Voor de entree en de lunch gelden de volgende afspraken: 
 

 mogelijke korting: als de klant binnen 8 dagen na de factuurdatum de factuur 
betaalt, geeft het Walibi 2% korting. 

 de factuur moet je maken in Excel; de prijzen moet je zelf opzoeken op de website 
van Walibi.  
Tip: Sommige gegevens heb je al bij de vorige opdracht opgezocht 

 
Uitvoering van de opdracht 

1. Open het bestand factuurWalibi.xls [jouw eigen naam].xls. 
2. Sla het bestand op als factuurWalibi.xls [jouw eigen naam].xls. 

 (bijv. factuurWalibiMaria.xls) 
3. Verander de naam van het werkblad ‘Factuur’ in ‘Meergronden’. 
4. Maak de factuur en gebruik als factuurdatum 24 maart 2014. 

 
Gebruik de volgende aanwijzingen: 

• vul alleen de witte cellen in 
• vul de juiste aantallen in op het werkblad 
• bereken de korting met behulp van de juiste formule 

            voor de Meergronden. 
• geef aan vóór welke datum de Meergronden moet betalen om in 

            aanmerking te komen voor de korting 
• geef aan hoeveel de Meergronden moet betalen als zij de factuur 

            betaalt binnen de betalingstermijn van 8 dagen 
• maak een afdruk van de factuur. 
• Bekijk goed waar de school allemaal gebruik van maakt 

 
Als je klaar bent met de opdracht 

 Lever de afdruk in bij je docent. 

 Bewaar en sluit het bestand factuurWalibi.xls [jouw eigen naam].xls 

intersectoraal CSPE BB 2011 
 
 
 



 
Taak 3 
Overzicht van de kosten gemaakt op 19 maart 2014 door de Meergronden, 
Marktgracht 65, 1300 AB Almere 
 

Bon receptie/kassa entree 
 

Entree Walibi          Aantal 
 
Leerlingen       34 
Begeleiders       4 

 

Bon keuken 

Lunchmenu          Aantal 
Leerlingen        34 
Begeleiders                    4 

 

Bon bar 

Consumpties          Aantal 
Ijslolly’s         34 
Koffiebekers           4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


