
Informatie en educatie

Werkboek

Serienummer:

Licentie:

Voor het activeren van deze licentie kijk je op
de volgende pagina.

Te activeren tot:



Inloggen op de methodesite
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van Tendens Toerisme & Recreatie:
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maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
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Aan de slag

Over dit werkboek

Eén van de vijf activiteitengebieden is ‘Informatie en educatie’. Zowel kinderen als volwassenen
vinden het leuk om tijdens een vakantie of een kort verblijf iets te ondernemen waarvan ze ook
nog iets leren.

Het activiteitengebied Informatie en Educatie bevat drie hoofdgebieden: kunst, cultuur en natuur.
Een excursie naar een museum is een voorbeeld van een kunstactiviteit, een tocht door een stad
waarbij de bezienswaardigheden worden bekeken, valt onder een culturele activiteit. Natuurgerichte
activiteiten zijn alle activiteiten die in de natuur plaatsvinden of over de natuur gaan: een
boswandeling met uitleg over planten en dieren, of een bezoek aan een informatiecentrum van
Natuurmonumenten.

Bij alle activiteitengebieden is het voor de beleving van je gasten belangrijk dat je het programma
op een juiste manier introduceert en uitvoert. Jouw enthousiasme speelt daarbij een grote rol.

Een voorbeeld van een kunstactiviteit is een excursie naar een museum.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je informatieve en educatieve activiteiten organiseert. Je
doet dat aan de hand van deze leereenheden, gepresenteerd in hoofdstukken:
1. Organiseren van informatieve en educatieve activiteiten
2. Eigen vaardigheid
3. Uitvoeren van informatieve en educatieve activiteiten
4. Eindopdracht Informatie en educatie.

De leereenheden zijn gebaseerd op kerntaak 1 van het profieldeel Zelfstandig medewerker leisure
& hospitality uit het kwalificatiedossier Travel, Leisure & Hospitality: Organiseert en voert activiteiten
uit.
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