
 

D&P G/T leerjaar 3 2022 
2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

T3 oaog301 P/D&P/1.1  
een opdracht bespreken met de 
opdrachtgever, onderzoek doen 
naar de te organiseren activiteit 
en uitkomsten presenteren aan 
de opdrachtgever 
 
P/D&P/1.3  
facilitaire werkzaamheden  
uitvoeren  

Tip de kok 
- Onderzoek recepten 
- Recept samenstellen 
- Onderzoek inkoopprijzen  
   Ingrediënten 
- Hygiënisch werken 
- Koken 
- Foodfotografie 
- Video maken en monteren 
- Herkennen van symbolen 
- Deadlines halen 

 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 

T3 mmpm301 P/D&P/4.4  
een applicatie ontwerpen en 
maken 

P/D&P/4.3  

een website ontwerpen en 
samenstellen 

App-website maken 
- Onderzoek doen naar 

websites/apps 
- Navigatiestructuur maken 
- Website/app ontwerpen  
- overleggen met een 

opdrachtgever 
- Website/app bouwen 
- Website/app testen 
- Website/app presenteren aan 

opdrachtgever 
- Deadlines halen 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 

T3 mmpm302 P/D&P/4.1 

Informatie verwerken en 
vormgeven in een lay-out  

 

Pak ontwerpen 

- Werken voor een opdrachtgever 
- Uitwerken van een schets  
- Digitaliseren van een ontwerp 
- Prototype uitwerken en maken 
- Deadlines halen 
 
 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 



 

 

T3 oaog302 
 

P/D&P/1.2  
een activiteit organiseren 

 

P/D&P/1.4  

regelgeving op het terrein van 
veiligheid en milieu met 
betrekking tot de organisatie 
van activiteiten herkennen, 
benoemen en toepassen 

Activiteit organiseren 
- Samenwerken en overleggen 
- Wensen en verwachtingen van de 

opdrachtgever inventariseren 
- Onderzoek doen 

Kosten- en batenanalyse maken 
- Promotiemateriaal maken 
- Draaiboek maken 
- Vergunningen aanvragen 
- Zakelijke brief schrijven 

- Presenteren aan de 
opdrachtgever 

- Plattegrond maken 
- Deadlines halen 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 

T3 mmpm303 
 

P/D&P/4.2  
een film maken 
 
 

Film maken 
- Werken voor een opdrachtgever 
- Onderzoek naar filmgenres 
- Script schrijven 
- Storyboard maken 
- Shotlist maken 
- Filmen met verschillende 

technieken en standpunten 
- Monteren 
- Deadlines halen 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 

Berekening eindcijfer leerjaar 3: (Tip de kok + App maken + Pak ontwerpen + Festival organiseren + Film maken)/5 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3 + leerjaar 3 + KV1 + KV2 /4  = Eindcijfer CE 

 
 


