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TAAK 1
KENNISMAKEN MET HET ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT
OF EVENEMENT
Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.
In deze taak:
1. maak je een poster over (het organiseren van) activiteiten en evenementen.
In deze taak leer je:
1. wat een activiteit is
2. wat een evenement is
3. wat het verschil tussen (het organiseren van) een activiteit en een evenement is.

Opdracht 2 Activiteiten
Het organiseren van een activiteit komt in veel beroepen voor.
Lees Tekstbron 9 Activiteiten en evenementen.
Wat is een activiteit?

Opdracht 3 Foto's
Bekijk de foto's. Op welke foto's zie je een activiteit?
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Opdracht 4 Wat organiseerde jij?
a. Wat voor soort activiteit heb jij weleens georganiseerd?

b. Vond je het leuk werk om te doen? Leg je antwoord uit.

c. Voor welke doelgroep zou je het liefst een activiteit organiseren? Leg je antwoord uit.

Opdracht 5 Schminken
Op campings en vakantieparken verkleden en schminken medewerkers zich soms om voor kinderen
op te treden.
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a. Heb jij je weleens verkleed en geschminkt om op te treden voor kinderen?
Ja / Nee
b. Als je 'ja' hebt ingevuld: hoe reageerden de kinderen toen op jou?

c. Als je 'ja' hebt ingevuld: hoe vond je het om dit te doen?

Opdracht 6 Doelgroep
Het soort activiteit dat je organiseert, hangt onder andere af van je doelgroep: de groep mensen voor
wie je de activiteit organiseert. Voor kinderen organiseer je andere activiteiten dan voor ouderen.
Lees Tekstbron 54 Doelgroepen.
a. Geef drie voorbeelden van activiteiten die je organiseert op een feestje van een vijfjarige.
1.
2.
3.
b. Geef drie voorbeelden van activiteiten die je organiseert voor het feest ter ere van het vijftigjarig
huwelijk van opa en oma.
1.
2.
3.
c. Welke onderdelen regel je bij een verjaardag van een vijfjarige?
Er zijn meerdere antwoorden goed.
Beveiliging
Catering (eten en drinken)
EHBO
Geluids- en lichtapparatuur en geluids- en lichttechnici
Locaties of ruimten
Spullen die je nodig hebt
Vergunningen
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Opdracht 7 Evenement
Als evenementenorganisator help je mee met het organiseren van evenementen.
Lees Tekstbron 9 Activiteiten en evenementen.
a. Wat is een evenement?

b. Hoe heet een evenement dat voor iedereen toegankelijk is?

c. Wat is een voorbeeld van een evenement dat voor een bepaalde groep mensen toegankelijk is?

d. Hoe heet een gebouw dat speciaal gebouwd is om evenementen in te organiseren?

e. Een evenement kan binnen of buiten zijn. Welke van de volgende evenementen worden buiten
gehouden?
Vakantiebeurs
Jaarmarkt
Verzamelbeurs
Bloemencorso
Carnaval

Opdracht 8 Evenementen in Nederland
Lees Tekstbron 9 Activiteit en evenementen.
In Nederland worden het hele jaar door evenementen georganiseerd.
a. Noteer drie voorbeelden van evenementen in Nederland.
1.
2.
3.
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b. Om welk evenement gaat het op de foto's? Zet het eronder.

c. Bij welk evenement ben jij weleens geweest?

d. Naar welk evenement zou je graag willen gaan?

Opdracht 9 Activiteiten en evenementen
Lees Tekstbron 9 Activiteiten en evenementen.
Wat is het verschil tussen een activiteit en een evenement?
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