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Welkom in onze wijk 
       
 

                        
 
Met deze opdracht gaan jullie je verdiepen in de wijk. Jullie gaan in beeld brengen wat 
jullie goed en minder goed vinden in je wijk. Deze hotspots en notspots gaan jullie 
beschrijven. Vervolgens gaan jullie hiervoor een verbeterplan schrijven. Jullie nemen een 
interview af en bekijken de post, ook EHBO en de horeca in de wijk komen aan bod. Jullie 
zetten een speurtocht uit en lopen de speurtocht van je medeleerlingen. En jullie maken 
een krantenpagina van jullie wijk. Op deze manier ontdekken jullie de wijk en kunnen jullie 
de wijk laten zien door de bril van jongeren. Dit alles presenteren jullie in de projectweek. 
Deze zal plaats vinden in het Dag Activiteiten Centrum. 
 

De docent verdeeld de leerlingen in tweetallen en verdeeld de wijken. Er kan niet 
geruild worden. 

De gemeente van jullie wijk  doet heel veel dingen om de wijk leefbaar te houden. Mensen 
moeten zich er kunnen ontspannen, auto- en brommer rijden, fietsen en wandelen. Er 
moet nagedacht worden over de bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulance. Is 
er voldoende groen en wat doe je tegen achteruitgang van huizen? Ook veiligheid is een 
belangrijk onderwerp bij wijkbeheer. Waar moet jij nu allemaal aan denken als je het hebt 
over “Welkom in onze wijk? ”   
 
“Welkom in onze wijk”, een breed begrip met grote invloeden. Iedereen heeft er mee te 
maken, dus ook jij. Soms sta je niet stil bij wat er allemaal gebeurt in je eigen wijk. Iedere 
week wordt het vuil opgehaald, er rijdt geregeld politie langs, de postbode brengt de post, 
de schilder schildert de huizen, de parken worden onkruidvrij gehouden en in de lente en 
zomermaanden geregeld gemaaid. Maar ook jij hebt invloed op jouw eigen buurt.  
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Jullie gaan werken aan:  

1. Competenties 
2. Verdieping in jullie wijk 
3. Interview afnemen in jullie wijk 
4. 2 hotspots in jullie wijk en foto’s daarvan 
5. 2 notspots in jullie wijk en foto’s daarvan 
6. Post in jullie wijk 
7. Verbeterplan schrijven voor jullie wijk 
8. Speurtocht maken en uitzetten in jullie wijk 
9. Lopen van de speurtocht van medeleerlingen 
10. EHBO 
11. Een krantenpagina van jullie wijk maken 
12. Horeca in de wijk 
13. Presentatie 

 

Bekijk de film:  

-Almere Haven, de wijk 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5Yo8-2rbmFE 

-Een filmpje over Almere Haven, muziek met mooie beelden van de stad : 
http://www.youtube.com/watch?v=5Yo8-2rbmFE#t=52        

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5Yo8-2rbmFE
http://www.youtube.com/watch?v=5Yo8-2rbmFE#t=52
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Hoofdstuk 1: Competenties   
 
 

Competentieoverzicht  

 
 
  
 
Klassikaal: 
 
 
Bij het werken aan de module Welkom in onze wijk werken we aan competenties. 
Competenties zijn belangrijk  voor jouw functioneren op school en in een bedrijf. 
Competentie is een combinatiewoord voor: kennis, houding en vaardigheden.  
 
Kennis is wat je weet, de theorie.  
 
Houding is hoe je je gedraagt in een bepaalde situatie.  
 
Vaardigheden zijn de praktische handelingen die je kunt uitvoeren.  
 
Er zijn vaardigheden die met een speciaal beroep te maken hebben en vaardigheden die 
voor (bijna) alle beroepen gelden. De eerste noemen we beroepsgerichte competenties, 
de laatste basiscompetenties.  
De beroepscompetenties staan bij de start van iedere nieuwe taak aan gegeven. 
 
 
Hieronder zie je negen basiscompetenties die iedereen moet bezitten na twee jaar 
Intersectoraal Programma. 

 
 

Basiscompetenties 

1.Doelgericht en planmatig werken 

2.Onderzoeken en informatie verwerken 

3.Samenwerken 

4.Beslissen/acties kiezen en problemen oplossen 

5.Omgaan met veranderingen en tegenvallers 

6.Ondernemend en klantgericht werken 

7.Presenteren 

8.Reflecteren en evalueren 

9.Ethisch en integer handelen 
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Bij de module Welkom in onze wijk staan er drie basiscompetenties centraal, namelijk: 
 

1. Onderzoeken en informatie verwerken 
 

De leerling 

 Weet welke informatie hij nodig heeft. 

 Kan die informatie voor zichzelf verwerken. 

 Kan die informatie in een product verwerken 
 

2. Samenwerken 
 

De leerling 

 Neemt de (gespreks-)partner serieus. 

 Luistert goed. 

 Koppelt tijdig terug. 

 Kan in wisselende rollen een bijdrage leveren aan het groepsproces. 
 

3. Ethisch en integer handelen 
 

De leerling 

 Houdt rekening met de omgeving. 

 Behandelt mensen zoals hij/zij zelf behandelt wilt worden. 

 Respecteert andermans mening. 

 Is betrouwbaar (‘zeggen wat je doet, doen wat je zegt’). 
 
De vierde competentie is er één die overal terugkomt. Op school, op stage en in je 
toekomstige werk. Daarom staat deze er ook bij, omdat het goed is om nu al te leren in 
denken in oplossingen in plaats van problemen.  
 

4. Omgaan met veranderingen en tegenvallers 
 

De leerling  

 Past eigen gedrag snel en gemakkelijk aan veranderde omstandigheden aan. 

 Leert van feedback en fouten. 

 Komt met alternatieve oplossingen voor vraagstukken.  

Opdracht 1: 

Vul je kerncompetentie kaart op de achterste bladzijde in, zoals jij vindt hoe je nu 
functioneert. 
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Hoofdstuk 2: Verdiepen in jullie wijk 

A Voorzieningen 

Elke wijk is anders. Hoe fijn je woont in een wijk hangt bijvoorbeeld af van de 
voorzieningen: winkels, scholen, hangplekken enz. Sommige voorzieningen wil je graag in 
je eigen wijk hebben. Anderen mogen best wat verder weg zijn. 

Opdracht 1: 

Welke voorzieningen vind jij het belangrijkst om dichtbij te hebben? Kruis er vijf aan. 

0 School   0 Huisarts 
0 Speeltuin    0 Horeca 
0 Hangplek    0 Park 
0 Bibliotheek   0 Theater 
0 Bioscoop    0 Museum 
0 Sportclub   0 Skatebaan 
0 Winkelcentrum  0 Brievenbus 

Opdracht 2: 

Wat voor diensten vind je in de wijk? (Denk aan winkels, scholen, sportgelegenheden) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 3: 

Welke voorziening mis jij het meest in jouw wijk?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 4: 

Waarom mis je die voorziening het meest? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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B Veilig gevoel 

Voorzieningen zijn belangrijk in een wijk. Maar mensen willen zich ook veilig voelen op 
straat. In sommige wijken is dit een probleem. 

 

 Opdracht 1: 

Deze vrouw voelt zich niet veilig in dit tunneltje. Waarom niet denk je? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 2: 

Hoe zou je dit tunneltje prettiger kunnen maken om doorheen te lopen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 3: 

Welke dingen dragen bij aan een onveilig gevoel op straat? (Kies uit de woorden hieronder) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 4: 

Welke dingen dragen bij aan een veilig gevoel op straat? (Kies uit de woorden hieronder) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*Camera's   *Zwerfafval 
*Graffiti   *Hangjongeren 
*Vuilnisbakken  *Slechte verlichting 
*Straatmuzikanten  *Openbaar groen (bloemen/planten/bomen) 



8 

C Hangplekken 

Ook rondhangende mensen kunnen een onveilig gevoel geven.   

 

Hangouderen zijn minder bekend dan hangjongeren. Toch kunnen ze een probleem 
vormen.  

Opdracht 1:                                                                                                                
Waarom vormen hangouderen soms een probleem? Noem twee redenen. 

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 2:                                                                                                                    
Waarom vormen hangjongeren soms een probleem? Noem twee redenen. 

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 3:                                                                                                                      
Kun jij je voorstellen dat andere mensen zich bedreigd voelen door een groep 
mensen? Leg uit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 4:                                                                                                                        
Voel jij je eerder bedreigd door hangouderen of hangjongeren? Waarom?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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D Afval                                                                

Bekijk de film: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1105106  15 minuten 

 

 

Opdracht 1:                                                                                                                                   
Wat is voor jou de belangrijkste reden om iets tegen zwerfafval te doen? Kruis 

hieronder aan. 

o als ergens afval ligt, komt er vanzelf meer afval bij 
o het staat gewoon slordig 
o volwassenen zeuren erover 
o mensen voelen zich er onveiliger door 
o je kunt het beter gebruiken om te recyclen (hergebruiken) 
o het is slecht voor het milieu 
o zwerfafval is ongezond 

Zwerfafval 

Opdracht 2:                                                                                                                                        
Hoe lang duurt het denk je, voordat deze dingen zijn vergaan? 

Kauwgum:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klokhuis:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Plastic fles:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Krant:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peuk:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1105106
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Ga naar de site: www.nederlandschoon.nl 

Opdracht 3:                                                                                                                       
Hoe had je de afbraaktijden ingeschat? Kruis hieronder aan. 

veel te hoog 

te hoog 

ongeveer goed 

te laag 

veel te laag 

Opdracht 4:                                                                                                                      
Wat duurt het langst voor het is vergaan? Kruis hieronder aan. 

plastic beker 

bananenschil 

kauwgum 

blikjes 

Door afvalproducten opnieuw te gebruiken heb je minder grondstoffen nodig en hoef je 
minder te verbranden.                                                                                                                     

Opdracht 5:                                                                                                                       
Van welk afval kun je truien maken? Kruis hieronder aan. 

 

blik 

papier 

gft 

plastic 

glas 

http://www.nederlandschoon.nl/
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Kijk naar de foto's hieronder. 

1       2 
 

 

      

Opdracht 6:                                                                                                                        
Op welke plek gooi je niet zo gauw afval op de grond? Kruis hieronder aan. 

Foto 1 

Foto 2 
 
Waarom niet?----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 7:                                                                                                                         
Vind jij statiegeld op blikjes een goed idee? Kruis hieronder aan. 

ja 

nee 

Opdracht 8:                                                                                                                      
En boetes voor afval op straat gooien: vind je dat een goed idee? Kruis hieronder aan. 

ja 

nee 

Opdracht 9:                                                                                                                             
Welke oplossing lijkt jou het beste? Waarom? Of heb je zelf een beter idee? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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E Populatie  

 

Ga naar de site: http://haven.almere.nl/ 
 
Opdracht 1:                                                                                                                       
Wat voor soort bewoners zijn er in jullie wijk? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Opdracht 2:                                                                                                                      
Wat voor soort woningen zijn er in jullie wijk? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ga naar de site: 
http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/Sociale_Atlas_van_Almere_2011/Socia
le_Atlas_2012_H1_Bevolkingsopbouw.pdf 
 
 
Opdracht 3:                                                                                                                       
Wat is de gemiddelde leeftijd in jullie wijk? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opdracht 4:                                                                                                                       
Wat is de etniciteit in jullie wijk? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

http://haven.almere.nl/
http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/Sociale_Atlas_van_Almere_2011/Sociale_Atlas_2012_H1_Bevolkingsopbouw.pdf
http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/Sociale_Atlas_van_Almere_2011/Sociale_Atlas_2012_H1_Bevolkingsopbouw.pdf
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F Economie 

 

 
 
Economie kom je overal tegen, ook in de wijk. Er zijn wijken waar mensen wonen die heel 
veel geld verdienen zoals in de wijk de Velden. Maar er zijn ook wijken in Almere Haven 
waar mensen wonen die niet zo veel geld te besteden hebben. Deze wijken gaan dan 
achteruit of zoals het ook wel wordt genoemd, deze wijken verpauperen. 
 
 

Opdracht 1:                                                                                                                       

Wat betekent verpauperen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Opdracht 2:                                                                                                                       

Wat voor economie vind je in jullie wijk? (denk aan winkels, horeca, sport, industrie, recreatie) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Opdracht 3:                                                                                                                      

Hoe zou je in de wijk meer economie kunnen krijgen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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G Inburgeren 

Inburgeren in de wijk… 
Mensen die naar Nederland vluchten, in Nederland willen wonen, verblijven of gaan 
werken, moeten een inburgeringcursus doen. 
Wat is eigenlijk een inburgeringcursus? Moet iedereen dit doen? Waar moet je dit doen? 
 
Ga naar de site:  
http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/default.asp 
 
Opdracht 1: 
 
Schrijf in eigen woorden op wat “inburgeringcursus” zou kunnen betekenen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Opdracht 2: 

Welke 4 opties heb je om een examen af te leggen? 

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Van de gemeente waar je wil gaan wonen hoor je of je een inburgeringcursus moet doen. 
De kosten hiervoor zijn: 
Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) kost € 40,- 
Spreekvaardigheid (TGN) kost € 60,- 
 
Nieuwe examenonderdelen: 
Luistervaardigheid kost € 50,- 
Leesvaardigheid kost € 50,- 
Schrijfvaardigheid kost € 50,- 

 

http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/default.asp
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Opdracht 3: 

Zijn er als je dit niet kan betalen andere manieren voor? (Zo ja, welke?) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

In welke steden kan je de Inburgeringcursus doen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kan je vrijstelling krijgen voor de inburgeringcursus? (Zo ja hoe?) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kan je oefenen voor het examen? (Zo ja, hoe?) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Zoals je ziet komt er best wel veel bij kijken. Maar als je de taal niet vaardig bent, dan is 
het je zeer lastig verstaanbaar maken. Zeker om contact met elkaar te maken. 
Maar wij zullen onze medelanders ook hierin met respect moeten behandelen. Ze hebben 
tenslotte veel moeite gedaan om taal vaardiger te worden. Samen kunnen we elkaar 
helpen!!!! 
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Hoofdstuk 3: De wijk in 

 

 

Hoe gaat het in jullie wijk? 

Jullie gaan straks zelf op pad in jullie wijk. Jullie gaan onderzoeken wat goed en minder 
goed gaat in de wijk en jullie nemen een interview af. 

A Interview 

Opdracht 1: 

 Maak tweetallen. 

 Bereid van tevoren 10 vragen voor. 

 De vragen moeten gaan over het onderwerp (Hoe kunnen we de wijk verbeteren, 
denk aan: winkels, horeca, industrie, huizen, blikvangers, brievenbussen). 

 Stel duidelijke, zinvolle en het liefst open vragen. 

 Stel je netjes voor en vertel waar je mee bezig bent. 

 Schrijf je antwoorden tijdens het interview in het kort op. 

 Bedank na afloop degene voor zijn tijd/aandacht. 
 

 Ga niet aanbellen bij mensen! 

 Ga niet bij mensen naar binnen! 
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B Hotspot/ Notspot 

 

Wat vind je prettig, netjes of goed opgelost in jouw wijk? En wat is juist lelijk, vervelend, 
onveilig of saai?    

Jullie gaan 2 voorbeelden zoeken van je trots: de hotspots.                                                                                                                                       
En jullie gaan 2 voorbeelden zoeken van je ergernissen: de notspots.  

Als je de wijk in gaat neem je mee: 

 De kijkwijzer  

 Papier en pen  

 Een geprint kaartje van jullie wijk (Google Maps) 

 Een mobiele telefoon om de foto’s/filmpjes te maken 
 
 
Opdracht 1: 
 
Hotspots en notspots 
Zie je een voorbeeld van jullie ergernis of trots? Dan maak je een filmpje, foto of 
aantekening.  

 Denk goed na wat je met de foto wilt duidelijk maken. 

 Maak foto’s van dichtbij. 

 Maak liever te veel foto’s en aantekeningen dan te weinig. Je kunt ze altijd nog 
bewerken of verwijderen. 

 Zorg dat je straks de foto's op de computer of een usb-stick kunt zetten. 
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Kijkwijzer:  

 
 

 
Taakverdeling in jullie groep: 
schrijver: 
fotograaf: 
interviewer: 
filmer: 
kaartlezer: 
 
(één persoon kan meerdere taken hebben) 
 

 
 
1. Hotspots 
 
 

HOTSPOT 1 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 
 
 
Waarom is dit een goed voorbeeld?  
 
 
 
Maak aantekeningen bij de foto’s.  
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NOTSPOT 1 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 
 
 
Waarom is dit een goed voorbeeld?  
 
 
 
Maak aantekeningen bij de foto’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTSPOT 2 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 
 
 
Waarom is dit een goed voorbeeld? 
 
 
 
Maak aantekeningen bij de foto’s.  
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NOTSPOT 2 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 
 
 
Waarom is dit een goed voorbeeld?  
 
 
 
Maak aantekeningen bij de foto’s.  
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Waar zijn jullie trots op in jouw wijk? Noem twee redenen en schrijf ook op waarom 
jullie er trots op zijn. 

Onze trots in de wijk: 

 
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Waar ergeren jullie je aan in de wijk? Noem twee redenen en schrijf ook op waarom 
jullie je er aan ergeren.  

Onze ergernis in de wijk: 

1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Hoofdstuk 4: Post in de wijk 
 
We hebben al veel onderzoeken gedaan naar verschillende beroepen.                              
Er is in jullie wijk ook een belangrijk beroep die we niet mogen overslaan.  
De postbode, zonder posbode geen belangrijke brieven en pakketjes die bij de bewoners 
bezorgd worden.  
TNT Post heeft de laatste jaren veel bezuinigt en zo ook op personeel en de geplaatste 
brievenbussen. Het grote postkantoor in Almere Haven is al een tijdje weg. Hier in de 
plaats zijn er op verschillende plaatsen postagentschappen neer gezet. 
 
Opdracht 1: 
  
Bekijk in jullie wijk op welke punten er brievenbussen geplaatst zijn. (noteer deze hieronder) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Bekijk de film: pakketservice 15 minuten 
 
 http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1856/Pakketdienst 
 
 
Opdracht 2: 
 
Bij welke punten kan je in jullie wijk je postpakketjes afleveren. Welke winkel heeft een 
postagentschap? (noteer deze hieronder) 

 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post verwerken 
De receptioniste is misschien wel de belangrijkste persoon van een bedrijf of instelling. Het 
is de eerste persoon die een klant tegenkomt en het is dus belangrijk dat een receptioniste 
zorgt voor een prettige sfeer en een goede indruk.  

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1856/Pakketdienst
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Een receptionist is veelzijdig. Klanten ontvangen, binnenkomende post sorteren, 
uitgaande post klaarmaken, agenda controleren, enz. Het hoort allemaal bij het werk van 
een receptionist(e). 
Jullie gaan nu de post verwerken voor de receptionist. 
 
Aan het eind van de opdracht: 

 kun je een poststuk adresseren; 

 kun je een poststuk voorzien van postzegels (= frankeren). 
 

Benodigdheden: 

 brievenweegschaal; 
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Bij het versturen van post moet je altijd op een aantal zaken letten: 
 
1. Schrijf de naam, het adres, de postcode en de plaats (en evt. het land) van de 

ontvanger duidelijk op het poststuk.  

2. Schrijf de naam van de afzender op de achterkant van het poststuk.  

3. Weeg het poststuk op een speciale postweegschaal. 

4. Kijk in het tarievenoverzicht van het postbedrijf om te zien hoeveel ‘porto’ (= 

verzendkosten) er op het poststuk moet worden geplakt (meestal met postzegels). 

5. Plak de postzegels op het poststuk. Zie hieronder voor de juiste plaats van de 

postzegel(s). 

 
 Als er meer postzegels op een envelop moeten, kun je deze naast elkaar plakken. 
 

 
 
Voorkant envelop beschrijven: 
 
Bij het schrijven van de enveloppen moet je rekening houden met de volgende afspraken: 
a) Trek een potloodstippellijn op de helft van de lengte.  

b) Trek een potloodstippellijn op 1/2 van de breedte. 

c) Schrijf precies in de kruising de naam van de geadresseerde op de stippellijn 

d) Schrijf de overige adresgegevens eronder. Gebruik de verticale lijn om ervoor te 

zorgen dat alles netjes onder elkaar komt.  

e) Klaar? Gum de stippellijnen uit. 

 

 
 
Zorg dat er aan de onderkant van de envelop altijd minimaal 1,5 cm ongebruikt is. Hier kan PostNL een 
(streepjes)code plaatsen. 
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Achterkant envelop beschrijven: 
 
Vaak maken bedrijven gebruik van voorgedrukte enveloppen. Dan is het niet nodig de 
gegevens van de afzender te vermelden. 
 
Als dat niet het geval is, dan moet je dit op de manier zoals je hieronder kunt zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Situatie A 
 
Je bent aan het werk in de sportschool als receptionist. De manager, Kees de Jager, komt 
binnen. Hij vraagt of je wat post voor hem wilt versturen. 
Je gaat direct aan het werk om deze post snel op de plaats van bestemming te krijgen. In 
het overzicht hieronder zie je waar de poststukken naar toe moeten. 
 
 
 
 
  

Nr Geadresseerde T.a.v. Adres Postcode Plaats 

1 Brezand Auto’s Dhr. P. Endt Zandpad 23 3053 PL Rotterdam 

2 J.P. Ouweland  Chopinstraat 2 1689 AC Zutphen 

3 Janssen Schoonmaak Mw. Y. Smet Gruttosingel 87 7241 FA Lochem 

4 Farougi B.V. G. Larougi Polderlaan 1 3911 NG Rhenen 
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Opdracht 1: 
Noem minimaal drie zaken waarop je moet letten bij het versturen van post. 

1 
 
2 
 
3 
 

Opdracht 2:  

Schrijf op de poststukken de gegevens die nodig zijn om deze te kunnen versturen. 

Doe dat op de volgende pagina’s. Maak bij poststuk 1 gebruik van de hulplijnen. 
 
 

 
Voorkant poststuk 1:  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Achterkant poststuk 1:  
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Opdracht 3: 
 
Voorkant poststuk 2: 
 
Teken zelf eerst de hulplijnen en beschrijf dan de envelop. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achterkant poststuk 2: 
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Opdracht 4:  
 
Voorkant poststuk 3: 
 
Teken zelf eerst de hulplijnen en beschrijf dan de envelop. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achterkant poststuk 3: 
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Opdracht 5:  
 
Voorkant poststuk 4: 
 
Teken zelf eerst de hulplijnen en beschrijf dan de envelop. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achterkant poststuk 4: 
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Situatie B  
 
Terwijl je de volgende dag lekker aan het werk bent met verschillende dingen, komt de 
bedrijfsleider weer naar je toe met een stapeltje post. Hij vraagt of je dit wilt wegen en 
verzenden. De naam en het adres van de geadresseerden staan al op de poststukken. 
 
Opdracht 6: 

 

Zorg voor twee A4-blaadjes. Weeg deze blaadjes.  

a. Hoeveel wegen deze blaadjes samen? 

 
 
 
Als je deze brief wilt versturen, moeten ze in een envelop. Deze envelop heeft het 
gewicht van één A4-blad. 
b. Hoeveel weegt dan het totale poststuk? 

 
 
 

c. Wat moet je betalen voor het versturen van dit poststuk, als je deze aan je vriendin 

in Den Helder verstuurd? Kijk hiervoor in de tarievenwijzer hieronder. 
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Opdracht 7:  

Je moet een aantal poststukken versturen. 

Je collega heeft op elk poststuk al een stickertje geplakt. Hierop staat de geadresseerde 
en de bijzonderheden. Zoek in de Tarievenwijzer (op de volgend  
bladzijde) de goede tarieven op. Noteer deze in de tabel onder ‘kosten’.  
 
 
 

Nr Kosten 

1  

2  

3  

4  
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Terugkijken 
  
 
1. Wat ging er goed bij deze opdracht? 

 
 
 
2. Wat zou je de volgende keer anders doen? Leg uit. 

 
 
 
 

 

3. Je hebt gekeken hoe jouw klasgenoot deze opdracht uitvoerde. Welke tip geef je 

je klasgenoot? 

 
 Ik werkte samen met:  
 
 Tip:  
 
 
4.  Vul onderstaand schema in.  

Kruis twee beroepen aan 
die passen bij de 
opdrachten in deze 
opdrachtkaart. 

0 medewerker 
administratie 

0 
sportinstructeur 

0 medewerker 
technische dienst 

0 receptioniste 

0 manager 
sportschool 

0 boekhouder 

Welk beroep die bij de 
vorige vraag genoemd zijn, 
lijkt jou het leukst? 

  

Hoe beheers jij de 
competenties die aan de 
orde kwamen? 

 een goede 

beroepshouding 

 de juiste informatie 

opzoeken 

 nauwkeurig werken 

 samenwerken met een 

medeleerling  

 

 
 
 
0 onvoldoende 
0 onvoldoende 
 
0 onvoldoende 
 
0 onvoldoende 

 
 
 
0 matig 
0 matig 
 
0 matig 
 
0 matig 

 
 
 
0 voldoende 
0 voldoende 
 
0 voldoende 
 
0 voldoende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen en opdrachten 
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Hoofdstuk 5: Verbeterplan  

Verbeterplan 1   

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 

 

 

Wat moet hier anders? 

 

 

Waarom moet het anders?  

 

 

Hoe wil je het verbeteren? 

 

 

Wat moet er gebeuren om je plan 
echt te realiseren? 

 

 

Wat kun je er zelf aan doen? 

 

 

Beschrijf kort hoe deze plek er uitziet 
als het veranderd wordt zoals jij dat 
wilt. 

 

 

Maak een schatting: hoeveel geld is 
er nodig om jouw veranderingen uit 
te voeren? 

 

 

Hoe ziet jouw notspot eruit na 
uitvoering van jouw verbeteringen?         
Kies een van deze manieren: 

 Gebruik een foto van jouw 
notspot en bewerk deze met 
een foto 
bewerkingsprogramma.  

 Maak een tekening  
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Verbeterplan 2 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 

 

 

Wat moet hier anders? 

 

 

Waarom moet het anders?  

 

 

Hoe wil je het verbeteren? 

 

 

Wat moet er gebeuren om je plan 
echt te realiseren? 

 

 

Wat kun je er zelf aan doen? 

 

 

Beschrijf kort hoe deze plek er uitziet 
als het veranderd wordt zoals jij dat 
wilt. 

 

 

Maak een schatting: hoeveel geld is 
er nodig om jouw veranderingen uit 
te voeren? 

 

 

Hoe ziet jouw notspot eruit na 
uitvoering van jouw verbeteringen?         
Kies een van deze manieren: 

 Gebruik een foto van jouw 
notspot en bewerk deze met 
een foto 
bewerkingsprogramma.  

 Maak een tekening  
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Hoofdstuk 6:  Speurtocht       
 
 
 Bekijk de film: http://www.youtube.com/watch?v=StTzUjHWZbk   2.37 minuten 

 A Speurtocht uitzetten      

 

Opdracht 1:  

 

Maak een speurtocht door de wijk. Gebruik daarbij Google Maps om jullie wijk te 
onderzoeken. Als het poppetje links bovenin oranje is, kun je met streetview 
rondkijken in jullie wijk. De speurtocht moet 1 lesuur duren en minimaal 15 vragen 
hebben. 
 

Als je de wijk in gaat neem je mee: 

 De kijkwijzer  
 Papier en pen (om de 15 vragen op te maken) 

 Een geprint kaartje van jullie wijk (Google Maps) 

 Een mobiele telefoon om de foto’s/filmpjes te maken 
 

Het is leuk om tijdens de route vragen te stellen over bepaalde bezienswaardigheden 
in jullie wijk. Bijvoorbeeld, welke kleur is het logo van deze winkel. Bij dat beeld ga je 
rechts af de straat in. Of iets dergelijks. 
 
Opdracht 2:                                                                                                             

Welke ideeën hebben jullie tijdens de wandeling nog gekregen? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opdracht 3:                                                                                                                     

Wat vonden jullie van de wandeling? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

http://www.youtube.com/watch?v=StTzUjHWZbk
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B Het lopen van de speurtocht: 

Opdracht 4:  

Jullie gaan de speurtocht lopen van klasgenoten met een andere wijk. Tijdens het 
lopen van deze speurtocht beantwoord je de vragen en maak je notities met 
verbeterpunten. 

Als je de wijk in gaat neem je mee:  
 

 Vragenlijst van de speurtocht 
 Pen (om de 15 vragen op te beantwoorden) 

 Een geprint kaartje van de wijk (Google Maps) 

 Een mobiele telefoon om de foto’s/filmpjes te maken 
 

 

Jullie gaan nu de wijk in met je groepje. Voor de speurtocht heb je het volgende 
nodig: 

 de print van Google Maps 
 je verbeterplan  
 papier om aantekeningen te maken 
 een camera om foto's te maken van de wandeling 

 maak eventueel een filmverslag van de wandeling en zet je film op Weebly  

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Hoofdstuk 7: EHBO 
 
EHBO   
Tijdens je oriëntatie voor je speurtocht  zie je dat er een kindje van het klimrek valt. 
Het kindje heeft een behoorlijke snijwond die jij gaat behandelen. Voor dat je dit gaat 
doen gaan we eerst wat opdrachten maken en de EHBO regels opfrissen.  
 
Opdracht 1: 
 
Welke hulpposten, gezondheidcentra en huisartsen zijn er gevestigd in jullie wijk:           
Schrijf hieronder jullie antwoorden: 

________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Opdracht 2: 
 
Wat betekent de afkorting EHBO? 

________________________________________________________________ 
 
Opdracht 3: 
 
Noem  10 beroepen die je tegenkomt bij de gezondheidcentrum van jullie wijk die 
regelmatig EHBO moeten toepassen 

1_______________________________________________________________ 
2________________________________________________________________ 
3________________________________________________________________ 
4________________________________________________________________ 

5________________________________________________________________ 

6________________________________________________________________ 

7________________________________________________________________ 

8________________________________________________________________ 

9_________________________________________________________________ 

10______________________________________________________________ 
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Opdracht 4: 

Hoe zorg jij zo snel mogelijk voor hulp als het een ernstig ongeluk is? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Opdracht 5: 
 
Waar gebeuren de meeste ongelukken? 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 
Opdracht 6: 
 
Door onveilig gedrag gebeuren de meeste ongelukken. Bedenk nog 2 oorzaken van 
ongelukken. 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

Opdracht 7: 

Waarom leg je iemand in een stabiele zijligging. 
________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 
Opdracht 8: 
 
Zou jij een echte EHBO-er willen zijn?  Leg je antwoord uit. 
 
________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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Opdracht 9: 
 
Waar ongelukken gebeuren , moet ook hulp worden geboden. Het gaat dan om de 
eerste hulp. De basisregel is, Zorg dat de situatie niet verergert en zorg zo snel 
mogelijk voor hulp. 
Om hiervoor te zorgen zijn er de 5 belangrijkste EHBO regels. Deze zijn: 

 
Toelichting van de 5 Belangrijke EHBO regels 

1. Let op gevaar zowel voor jezelf als voor het kind of de volwassene. Zorg 
ervoor dat er niet meer ongelukken gebeuren. Trek bij bloederige wonden 
wegwerphandschoenen aan om jezelf tegen infecties te beschermen. Let ook 
op gevaar voor de omstanders en het slachtoffer 

2. Ga na wat er is gebeurd en wat het kind of de volwassene mankeert vraag 
aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd. Vraag het slachtoffer 
waar het pijn heeft of wijs het aan. Vraag het slachtoffer het getroffen 
lichaamsdeel te bewegen. 

3. Stel het kind of de volwassene gerust en zorg voor beschutting. blijf 
zelf rustig, ook als de verwonding ernstig lijkt. Probeer het slachtoffer te 
kalmeren, dan kun je ook makkelijker het slachtoffer behandelen. Zorg altijd 
voor beschutting van het slachtoffer. (Bescherming tegen regen, koude en 
zon) 

4. Zorg voor deskundige hulp laat iemand zo snel mogelijk een arts of 
ambulance bellen. Laat doorgeven wat er is gebeurd, hoeveel slachtoffers er 
zijn, wat ze mankeren en waar de hulpverleners naar toe moeten. Als je 
mobiel belt vraag dan naar de hulpverleningsdienst in de plaats waar je bent. 
Bedenk in ieder geval welke grote plaats in de buurt ligt.(Vooral bij kampen is 
dit belangrijk). Van belang is te noemen; *de naam van de melder *de 
provincie en plaats en straat waar de hulp moet komen *wat er is gebeurd 
*het aantal slachtoffers (let op: als het slachtoffer een kind is geef dan ook de 
leeftijd door) *Wat het slachtoffer mankeert. 

5. Help het slachtoffer op de plaats waar het ligt of zit. Til een gevallen kind 
nooit op, maar laat hem zelf aangeven wanneer hij op wil 
staan. Verplaats een slachtoffer alleen als dit met het oog op 
zijn veiligheid noodzakelijk is (bv. bij brand). Gebruik bij het 
verplaatsen de nood vervoersgreep van rautek of het     
ondersteunend verplaatsen.  
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Opdracht 10: 

 
Je gaat stage lopen bij het gezondheidscentrum van je wijk. 
Zij vragen of je vooraf een duidelijke instructiekaart wilt  
maken voor de stabiele zijgligging. 
 
Je kunt het nodige bestand vinden op www.simgronden.nl en open het bestand 
stabiele zijligging. 
 
Uitvoering: 
 
Maak de instructiekaart: 

 Klik op ‘wissel afbeelding”en plaats de afbeeldingen in de juiste volgorde op 
de juiste plaats in de instructiekaart 

 Klik daarna op de bijbehorende tekstblokken en zet deze naast de juiste 
afbeeldingen. 

 Let op: Er staan ook onjuiste tekstblokken tussen 
 

Je zet de juiste afbeelding in “Weebly”  de docent kijkt het op de afgesproken tijd na. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.simgronden.nl/
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Bekijk de film:Snijwond 

http://www.schooltv.nl/docent/project/1557661/ehbo/3352091/extra-informatie-
bij-de-aflevering/    10 minuten 
 

 

 

 

 

 

Opdracht 11: 

Bij deze opdracht ga je het kindje van het klimrek helpen. 
Je ziet dat het kindje een behoorlijke snijwond heeft aan de arm. Hoe ga je deze 
verbinden en welke materialen heb je hiervoor nodig? 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk de film:mitella       
http://marjaap.nl/mala/gezondheid/mitella.html 
 
 

Opdracht 12: 
 
Als de wond is afgedekt met een dekverband moet de arm rust hebben en brengen 
we een mitella aan. 
Hoe ga je deze aanbrengen en welke materialen heb je hiervoor nodig? 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.schooltv.nl/docent/project/1557661/ehbo/3352091/extra-informatie-bij-de-aflevering/
http://www.schooltv.nl/docent/project/1557661/ehbo/3352091/extra-informatie-bij-de-aflevering/
http://marjaap.nl/mala/gezondheid/mitella.html
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Opdracht 13: 
 

 Wonddrukverband aanleggen 

 
Wat ga je doen? 

Je gaat een wonddrukverband aanleggen om de arm. 

 

Voorbereiding: 

Leg al je benodigde materialen klaar. 

Denk aan de 5 belangrijkste punten van EHBO 

o Let op gevaar 

o Ga na wat er gebeurd is 

o Stel het slachtoffer gerust 

o Zorg voor professionele hulp 

o Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt 

Uitvoering: 

1. Leg het steriel gaasje op de wond. 

2. Leg op het gaasje een laag watten. 

3. Houd de hydrofiele zwachtel vast zodat je in de rol kunt kijken. 

4. Wikkel de slagen richting hart tot de elleboog. Zorg ervoor dat de tweede slag 

tweederde over de eerste heen gaat. 

5. Wikkel richting het hart, synthetische watten om de arm. 

6. Houd een nieuwe ideaal zwachtel vast zodat je in de rol kunt kijken. 

7. Wikkel de slagen richting hart tot de elleboog. Zorg ervoor dat de tweede slag 

tweederde over de eerste heen gaat. 

8. Zorg dat de synthetisch watten eruit blijven steken. 

9. Zet het zwachtel vast met een stukje kleefpleister of verbandklem. 

10. Controleer of het wonddrukverband goed zit. 

 
Nazorg: 

 Ruim alle materialen netjes op 



43 
 

Opdracht 14: 
 

Mitella aanleggen 

 
Wat ga je doen? 
Je gaat een mitella om de linkerarm aanleggen 
 
Wat heb je nodig? 
Stoel 
Driekanten doek 
Veiligheidsspeld     
 
Werkwijze 

1. Laat het slachtoffer zitten en ga voor hem/haar staan. 
2. Pak de driekanten doek bij de hoek en slip vast. 
3. Breng deze slip onder de gewonde arm door. 
4. Leg de slip, die tussen de arm en de romp doorgaat op de schouder. 
5. Breng de andere slip omhoog, voor de gewonde arm langs, achter de nek om 

tot op de schouder aan de gezonde zijde. 
6. Trek de slippen aan tot de arm ongeveer horizontale ligt. 
7. Knoop beide slippen met een platte knoop schuin achter het oor vast. 
8. Zorg ervoor dat pols en hand tot aan het begin van de pink in de doek rusten. 
9. Vouw de hoek naar voren en zet deze met een veiligheidsspeld vast. 
10. Vraag aan het slachtoffer of de mitella goed zit. 

 
Waar moet je op letten: 

1. Je kunt het slachtoffer nu opvangen als hij/zij dreigt te vallen. 
2. De slip is de korte zijde van de mitella, de hoek is het gedeelte waar de twee 

korte zijden samenkomen. 
3. De hoek komt bij de elleboog. 
4. Deze slip ligt op de gezonde schouder. 
5. Geen. 
6. De hand ligt iets hoger dan de arm. 
7. De platte knoop rust op de schouder, recht onder het oor. 
8. De vingertoppen moeten buiten de mitella steken, zodat de kleur kan worden 

gecontroleerd. 
9. Je kunt de hoek ook in elkaar draaien en in de doek terugstoppen. 
10. Zorg ervoor dat de elleboog en de onderarm voldoende worden gesteund. Het 

slachtoffer kan dit zelf het beste aangeven. 
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Hoofdstuk 8: Krant maken 
 
Bekijk de film: Krant drukken: Hoe maak je een krant: 
http://www.youtube.com/watch?v=xkNiTQMKqSA        6.10 minuten 
 
 
Jullie gaan een krant maken met daarin al jullie bevindingen in jullie wijk. Deze krant 
gebruiken jullie bij de eindpresentatie in de projectweek. 
 

Wat moet erin staan: 

 Competenties 

 Voorzieningen 

 Veiligheid 

 Hangplekken 

 Afval 

 Populatie 

 Economie 

 Hotspot/ notspot 

 Post 

 Verbeterplan 

 Speurtocht 

 EHBO 

 Foto’s 

 

Ga naar de site: http://www.zelfkrantmaken.nl/ 

 Kies standaardkrant 

 Alle ingevulde tekst moeten jullie gaan vullen met jullie eigen teksten 

 Sla op bij Opslaan & Delen 

 De link die je krijgt moet je bewaren om een andere keer weer je 

krant te kunnen openen en bewerken!! 

 Als je pagina vol is dan sla je het op en open je een nieuwe standaardkrant 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xkNiTQMKqSA
http://www.zelfkrantmaken.nl/
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Hoofdstuk 9: Horeca  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Almere zijn verschillende verzorging/verpleeghuizen, Buurthuizen en Activiteiten 
centra. Bij deze instellingen hebben we te maken met een grootkeuken en horeca. 
 
In deze opdracht spreken we niet in het algemeen over HoReCa, maar over een 
onderdeel binnen de HoReCa, namelijk over de “voedingsdienst”. Dit kunnen we 
natuurlijk heel breed zien. Je hebt voedingsdiensten in zorginstellingen, maar een 
restaurant of de keuken in een hotel is ook een voedingsdienst. 
 

 

 
Bekijk de volgende filmpjes: 
 
Film kok   
http://www.youtube.com/watch?v=ygyTJ-7uCHo    4 minuten 
              
Film facilitair medewerker 
http://www.youtube.com/watch?v=pkKUTzTojQg    4 minuten 
 
Promotie Film over de grootkeuken     
http://www.youtube.com/watch?v=Q22RVZY-UTA  2 minuten 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ygyTJ-7uCHo
http://www.youtube.com/watch?v=pkKUTzTojQg
http://www.youtube.com/watch?v=Q22RVZY-UTA
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Opdracht 1: 
 
Geef per filmpje aan wat je hebt gezien en wat je ervan vindt en welke opleiding je 
denkt nodig te hebben om werkzaam te zijn in dit beroep.  
 

Beroep Gezien/mening Opleiding nodig 

Facilitair 
Medewerker 

 
 
 
 

 

Grootkeuken  
 
 
 

 

Chef-kok  
 
 
 

 

 
 
Opdracht 2: 
 
Welke horeca gelegenheden bevinden zich in jullie wijk?.  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Opdracht 3: 
 
Zijn er ook andere horeca gelegenheden zoals b.v. een grootkeuken van  een 
verzorgingshuis, sportkantine, bedrijven enz. Schrijf hieronder de antwoorden. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Opdracht 4: 
 
Hoeveel restaurants zijn er in jullie wijk gevestigd? Welke zijn dit? 
Schrijf hier de antwoorden op. 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 5: 
 
 
a. Zoek in een krant of op het internet vacatures die bij deze taken horen. 
 
b. Hoeveel vacatures heb je kunnen vinden? 
     
 
 
Wat moet je kunnen en kennen? 

 
 
 
 
 

 
 
Opdracht 6: 
 
Schrijf zoveel mogelijk profit en non-profit bedrijven op. 
 

Profit bedrijven Non-profit bedrijven 

  

  

  

  

  

 



48 
 

Opdracht 7: 
 
Waar staan de letters HoReCa voor? 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Opdracht 8: 
 
Geef aan of de bewering waar of niet waar is. 
 

Bewering Waar/niet waar 

Facilitaire dienst wordt ook wel civiele dienst genoemd.  

Profitorganisaties maken altijd winst.  

Ziekenhuizen en verzorgingshuizen zijn voorbeelden van non-

profitorganisaties. 

 

Alle facilitaire diensten zijn hetzelfde.   

Non-profitorganisaties proberen soms door profit activiteiten geld 

te verdienen. 

 

 
 
Opdracht 9: 
 
Een menucyclus is een menuplan voor bijvoorbeeld vier weken. Leg in je eigen 
woorden uit wat een menucyclus is. 
 

 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Opdracht 10: 
       
Stel je eigen ontbijt samen. Maak gebruik van de assortimentsgroep. Vermeld eerst 
het product uit het assortiment en schrijf er de hoeveelheid achter (aantal stuks).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 11: 
 
Wat is de reden dat patiënten in een ziekenhuis niet in een menucommissie zitten? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Opdracht 12: 
 
Waarom denk jij dat de meeste mensen in instellingen het gezelliger vinden om         
’s avonds de warme maaltijd te gebruik? Noem drie punten. 

 
 
Opdracht 13: 
 
A: Leg uit wat de “hygiënecode” is. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B: Wat is een ander woord voor hygiënecode. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ONTBIJT VSE 

Assortiment  

 
Ontbijtkoek 
Bruin brood 
Wit brood 
muesli 
Hagelslag 
Jam  
Boter 
Kaas 
beschuit 
Yoghurt 
Melk 
Thee 

 

1  

2  

3  
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Opdracht 14: 
 

Boterkoek    

 
We gaan nu een boterkoek maken. Jullie 
gaan deze boterkoek uitdelen tijdens jullie 
presentatie in de projectweek met als 
toeschouwers ouders en/of 
buurtbewoners. 
 
Recept: 

 1 ei 

 150 gram bloem 

 130 gram koude boter 

 100 gram witte basterdsuiker 

 Mespunt zout 
 
Materialen 

 Vorm van 18 cm doorsnede 

 Oven 
 

Bereiding: 
1. Zet de oven aan op 175 graden 
2. Bestrijk de vorm dun met boter 
3. Klop  het ei los. Doe de helft van het ei, de boter, de bloem, de basterdsuiker 

en het zout in een kom 
4. Snijd met twee messen de boter in kleine stukje en schud steeds om 
5. Wanneer alles klein gesneden is dan kneed je met 1 dichte hand een deegbal 
6. Druk het deeg in de vorm 
7. Strijk met een mes glad 
8. Doe een uitlepel water bij het resterende ei, en roer het door 
9. Bestrijk het deeg en maak met een mes ruitjes in het deeg 
10. Zet de vorm op het ovenrooster, iets onder het midden van het oven 
11. Bak de boterkoek in 30 minuten lichtbruin 
12. Laat de koek in de vorm afkoelen 
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Opdracht 15: 
 

Reflecteren 

 
Bij deze opdracht kijken jullie terug op wat jullie gedaan hebben . Vul de 
onderstaande vragen in. Doe dit zo volledig mogelijk. Geef dus aan als iets 
bijvoorbeeld goed ging en waarom datgene juist goed ging. 
            
 
Datum:   
 
Wat heb ik gedaan: 
  
             
 
             
 
 
Met wie heb ik dat gedaan? Welke materialen heb ik gebruikt? 
 
             
 
             
 
Hoe gingen de werkzaamheden vandaag: 
 

omdat: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

omdat: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

omdat: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Wat ga ik de volgende keer anders doen: 
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Presentatie          
  
Bekijk de film: 
Tips en trucs >> http://www.youtube.com/watch?v=y-jlcTMi1Qc   
http://www.youtube.com/watch?v=vdGa2LUW6x4  2.5 minuut 
 

Jullie gaan een presentatie geven. Hierin presenteren jullie al jullie items uit jullie 
krant. Ook laten jullie de vernieuwde notspot zien die door jullie een hotspot is 
geworden. Dit kan door een bewerkte foto of een tekening. 

 Jullie presentatie moet voldoen aan: 

 Zorg ervoor dat de  presentatie niet langer dan 10 minuten duurt 
 Zorg dat iedereen evenveel inbreng heeft 
 Zorg ervoor dat alle items van jullie krant moeten aan de orde komen 
 Zorg ervoor dat jullie gemaakte hotspot duidelijk naar voren komt 

 

 Daarna kan het publiek vragen stellen. 

 

 

  

   

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=y-jlcTMi1Qc
http://www.youtube.com/watch?v=vdGa2LUW6x4

