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1 OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Dit is een individuele opdracht gebaseerd op deze film die zeker eens bekeken moet worden: 

https://www.thewildnetwork.com/inspiration/project-wild-thing 

https://vimeo.com/67763495  

Het is een voorbereiding op een mondeling examen waarbij je jouw antwoord op deze opdracht komt 
voorstellen:  

Verkoop een vernieuwend en aantrekkelijk recreatief product in ‘the outdoors’ voor een welbepaalde 
doelgroep. Dit product moet een welbepaalde VRAAG van een specifieke organisatie/groep mensen 
oplossen. Uiteraard geniet een ECHTE probleemstelling van een organisatie de voorkeur ten opzichte 
van een fictieve vraag.   

Jouw product moet een nieuw aanbod of een passende aanvulling op een bestaand aanbod zijn.  

De uitwerking van het product moet voldoen aan de eisen (die je verder in dit document zal vinden) 
maar de focus van je score ligt op de conceptvoorstelling en verkoopsargumenten. Je wordt 
hoofdzakelijk beoordeeld hoe goed jij bent als ‘marketeer van de natuur’.  

Deze opdracht is dus een oplossing voor een welomschreven probleem van de organisatie waarvoor je 
deze opdracht uitwerkt. Je start met het formuleren van een concrete ‘onderzoeks’vraag van deze 
organisatie. LET OP: de vraag die je zal beantwoorden moet ten laatste vrijdag 30 april 2021 
omschreven zijn! (invullen via deze link: 
https://studenthowest.sharepoint.com/:x:/s/staff/SB/Curriculummateriaal/EfrSp9J5iKlKv4PmZckSPJMBnxKEJXrwa1xiPZv_6Hg23A?e=ZRCLVX  

Je krijgt ook één van onderstaande vragen kiezen.  

• Voorstel 1:  
o Organisatie: Howest Sport en Bewegen 
o Vraag: Hoe organiseren we een succesvolle kennismakingsdag ‘openluchtrecreatie’ voor 

1ste jaars Sport en Bewegen in de maand april? 
• Voorstel 2: 

o Organisatie: Howest  
o Vraag: Hoe organiseren we een interessante natuursportdag voor het personeel van 

Howest?  
• Voorstel 3:  

o Organisatie: Vital Schools Howest 
o Vraag: Hoe organiseer je een immersieve en actieve natuursportactiviteit voor Brugse 

scholen tijdens ‘week van het bos’? 
• Voorstel 3:  

o Organisatie: Howest of project ‘Brugge Beweegt’ 
o Vraag: Hoe zorg je er voor dat personeel en studenten meer buiten én actiever leven? 

• Voorstel 4:  
o Organisatie: Sport Vlaanderen 

https://www.thewildnetwork.com/inspiration/project-wild-thing
https://vimeo.com/67763495
https://studenthowest.sharepoint.com/:x:/s/staff/SB/Curriculummateriaal/EfrSp9J5iKlKv4PmZckSPJMBnxKEJXrwa1xiPZv_6Hg23A?e=ZRCLVX


 

4 

Taakomschrijving module OPENLUCHTRECREATIE – Joktan Willem – Howest Sport en Bewegen 

o  Vraag: Hoe organiseer je meer buitenactiviteiten tijdens de sportklassen?  
• Voorstel 5: 

o Organisatie: Stad Brugge (project ‘Brugge Beweegt’) 
o Vraag: Hoe organiseer je een buitenspeeldag zonder eenmalige hoge kosten zoals 

springkastelen en andere opblaasbare attracties, dure installaties van 
teambuildingorganisaties, … en met een focus op ‘reconnect with nature’.  

Jouw antwoorden op de vraag mag uit zeer diverse zaken bestaan. Denk aan o.a.   

• Promotiecampagne  
• Wandelingennetwerk op een routeplatform 
• Workshops omtrent appgebruik, routering, survival, …  
• Draaiboek voor een evenement 
• Businessplan  
• …  

2 TESTFASE 

Een testfase is niet verplicht, maar uiteraard zal dit wel helpen tijdens jouw mondelinge presentatie. Het 
is nog beter indien het effectief getest werd door de organisatie zelf.  

  

Leg zo snel mogelijk een datum & een testgroep vast indien dit mogelijk is voor jouw concept.  

Bijvoorbeeld: Je maakt een routenetwerk voor gezinnen in een bepaalde wijk. Hierbij zit er ook een 
actieve citygame. Deze citygame speel je met jouw eigen gezin en je neemt er enkele passende foto’s die 
gebruikt kunnen worden op jouw website.  
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3 VEREISTEN EINDPRODUCT 

ALGEMEEN 

Jouw eindproduct zit in de fase waarin het voldoende uitgewerkt is om een organisatie te overtuigen om 
dit in productie te plaatsen. Het moet dus niet afgewerkt zijn (dit mag uiteraard wel indien je dit 
effectief wenst uit te rollen) maar er wordt een top productomschrijving, duidelijk plan van aanpak met 
een sterke visie op het outdoorleven en een passend uitgewerkt promotiewebsite verwacht.  

Dit element moeten – ongeacht de vraag die je zal oplossen - aanwezig zijn in opdracht:  

• ROUTERING/ORIENTERING (digitaal of niet digitaal) 

Hoe je ook tewerk gaat … je bedoeling is om een avontuur aan te bieden. De interpretatie van deze 
term moet je zeer doelbewust doen en zal uiteraard vertaald worden naar het eindproduct.  

Alle kennis die opgedaan werd in deze module kan dus een een inspiratiebron zijn tijdens de vormgeving 
van je opdracht.  

MAAK EEN WEBSITE 

Je creeërt jouw website via een tool naar keuze. Dit mag gemaakt worden met o.a. www.wix.com of 
Wordpress.  

Dit zijn de zaken die opgenomen moeten worden:  

• De homepage is de belangrijkste pagina.  Dit vormt de leidraad voor jouw mondelinge 
presentatie. Het voorziet je van alle info en visuele ondersteuning om jouw gesprekspartner te 
overtuigen van het concept. LET OP: toon duidelijk aan dat je de lessen omtrent 
belevingsmanagement en back to nature grondig begrijpt en kan toepassen. Gebruik wervend 
(eigen) beeldmateriaal.  

• Een tweede tabblad voor de monitoren/lesgever/begeleider met  
o Marktstudie met referentiebronnen (concurrentie, inspiratiebronnen, …), 

wetenschappelijke bronnen, …  
Websites, youtube video’s, … moeten met hyperlink genoteerd worden. 

o Route(s)  
 Link naar jouw route(s) op minimaal 1 relevant routenetwerk 
 Download knop om de gpx file + poi’s te downloaden met 1 klik  
 Google My Maps overzichtskaart (ingesloten in de website, niet gewoon een 

printscreen) 

Ook indien jouw concept geen routes omvat, zorg je er toch voor dat je kan 
aantonen dat je 3 bovenstaande zaken kan toepassen, door bijvoorbeeld de routes 
voor de begeleider op te nemen.  

Uiteraard maak je de website op in een passende huisstijl. Passend = aantrekkelijke & passende huisstijl 
(ifv doelgroep) 

http://www.wix.com/
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Voorbeeld van Thibault Denolf (Minecraft in de natuur) 

 

Voorbeeld Tine Jansegers (Aftrapweekend Kazou) 

 

Voorbeeld Lien Devreese (Op weg met de smartphone) 

 

Voorbeeld Robin Beernaert 
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MAAK EEN VERKOOPSPRESENTATIE (MONDELING EXAMEN) 

Vul ten laatste 24 uren voor jouw mondeling examen dit document verder aan: 
https://studenthowest.sharepoint.com/:x:/s/staff/SB/Curriculummateriaal/EfrSp9J5iKlKv4PmZckSPJMB
nxKEJXrwa1xiPZv_6Hg23A?e=ZRCLVX  

Je moet GEEN dossier indienen voor deze taak. Je maakt ook geen presentatie op ppt, prezi, … of andere 
dergelijke presentatietools.  Je presenteert gedurende 10 minuten deze taak terwijl je de website toont. 
De opdracht telt mee voor 30% van de score van de module openluchtrecreatie. 

Je presenteert aan de evaluerende docent die zich inleeft als aan de eindgebruiker (nl. de organisatie, 
vertegenwoordigd door de docent al dan niet bijgestaan door iemand van de organisatie zelf). Jouw 
score is gebaseerd op je mondelinge presentatie waarbij je de website als ondersteuning gebruikt.  

Let op: tijdens de presentatie moet je ook tonen dat je de markt / sector zeer goed kent en hier passend 
op kan inspelen. Tijdens deze presentatie maak je duidelijk dat je heel wat principes omtrent 
vrijetijdsbeleving & openluchtrecreatie begrijpt en kan toepassen. 

 

4 KEUZES EINDPRODUCT 

Dit zijn de zaken waaruit je zelf kan kiezen: 

• Doelgroep naar keuze 

 

• De inhoud van je product kies je volledig zelf, maar het moet een goed en grondig antwoord geven 
op de vraag van een organisatie. Je mag dus bijna alle parameters zelf kiezen, maar het moet 
wervend, origineel en innovatief zijn.  

• Thema, verhalen, spelletjes, tochttechnieken, … volledig vrij te kiezen.  
• Digitaal of niet-digitaal. Eindproduct hoeft niet met apps of digitale routes te zijn. Voor je taak 

moet je sowieso wel digitale routes maken (overichtskaart met poi’s, routes, …) en delen op 
minstens 1 routeplatform, ook al moet de deelnemers met kaart en kompas navigeren.  

https://studenthowest.sharepoint.com/:x:/s/staff/SB/Curriculummateriaal/EfrSp9J5iKlKv4PmZckSPJMBnxKEJXrwa1xiPZv_6Hg23A?e=ZRCLVX
https://studenthowest.sharepoint.com/:x:/s/staff/SB/Curriculummateriaal/EfrSp9J5iKlKv4PmZckSPJMBnxKEJXrwa1xiPZv_6Hg23A?e=ZRCLVX
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5 HOE MOET JE DIT DOEN? WELK STAPPENPLAN VOLG IK BEST?  

Hieronder vind je het te volgen stappenplan om tot een eindproduct voor openluchtrecreatie te komen. 
Er staan ook al heel wat bronnen in vermeld, maar dit is een zeer beperkt overzicht. De markt is groter 
dan dit en eigen onderzoek is een absolute must.  

OPSTARTFASE 

MET WIE?  

Organisatie / opdrachtgever kiezen  Sport Vlaanderen – Stad Brugge of andere gemeente - bepaalde 
sportvereniging – outdoor- en/of teambuildingorganisatie - … 

Praat met de opdrachtgever zodat je weet wat er verwacht wordt. Zorg ervoor dat dit ook strookt met 
de opdrachtvereisten voor deze module.  

VOOR WIE? 

Omschrijf de ideale persoon / personen waarvoor jij deze game maakt (zie lessen ‘sociale marketing’) 

Gebruik deze persona’s op je website en tijdens je mondeling examen. De doelgroepomschrijving is dus 
MEER dan de omschrijving van de leeftijd.  

WAAR?  

Locatie / regio kiezen. Uiteraard is een openluchtrecreatief product zeer omgevingsafhankelijk. Maak 
dus een goed doordachte keuze! 

WAT?  

FORMULEREN ONDERZOEKSVRAAG 

Formuleer dit grondig zodat je weet dat jouw product een ideaal antwoord is op een bepaalde nood.  

IDEEËN VERZAMELEN: ONDERZOEKSFASE 

• Maak een overzicht van de bestaande producten (doel: ontwikkel niets dat reeds ontwikkeld 
werd door iemand anders, maar laat je wel inspireren door bestaande concepten).  

• Zoek trends (uit de sector, maar ook andere relevante trends) die toepasbaar zijn op de vraag die 
je wenst op te lossen.  
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• Zoek goede voorbeelden omtrent storytelling! Dit mogen films, liedjes, boeken, 
gezelschapsspelen, routes, … zijn.   

• De resultaten van deze zoektocht moeten overzichtelijk opgenomen worden in je website (zie 
bovenstaande rubriek) 

IDEEËN VERZAMELEN: CREATIVITEITSFASE  

• Pas enkele brainstormtechnieken toe om tot een origineel concept te komen.  

IDEEËN VERZAMELEN: SELECTIEFASE  

• Creeër een COCD box voor jezelf en zoek naar goede NOW en HOW ideeën.    

IDEEËN VERZAMELEN: COMMUNICATIE  

• Omschrijf je idee voor je product in maximaal 50 woorden. 

WAAROM?  

Formuleer een krachtig USP (Unique Selling Proposition) 

• Toon aan hoe jouw product zich verhoudt tot de andere gelijkaardige producten. 
• Op basis van welke argumenten kan je dit concept verkocht krijgen?  

VOORBEREIDINGSFASE 

MAAK EEN GRONDIGE VOORBEREIDING  

• Schrijf een introductie voor de ontwikkelde product(en) (geschreven voor de gebruiker) 
• Omschrijf het globaal verloop 
• Bepaal de capaciteit (aantal deelnemers per activiteit) 
• Maak een locatieplan in Google MyMaps waarbij de POI’s opgenomen worden, alsook een route.  
• Gedetailleerde omschrijving van de opdrachten 
• Totale duur:  

o Introductie nodig? 
o Effectieve duur van activiteit op zich 
o Afronding nodig? 

• Activiteitsgraad (intensief of relaxerend? Met fiets of al lopend/wandelend?...)  
• Taal 
• Materiaallijst (enkel een app nodig of ook nog andere zaken?)  

ONTWIKKEL HET PRODUCT (AL DAN NIET MET HET GEBRUIK VAN APP(S)) 

Dit deel is optioneel.  

Maak alle fiches, eventuele QR codes, routes, … klaar voor gebruik.  

Bespreek met de docent in hoeverre ook het eventueel ondersteunende event uitgewerkt moet 
worden.  

MAAK EEN MINI MARKETINGPLAN  

• Doelgroepomschrijving (creeër een persona, zie opstartfase) 
• Doelstelling van de promotie  
• Verkoopsargumenten 
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o Concurrentieanalyse  hoe worden andere producten op de markt geplaatst? 
o Noteer goede titel / ondertitel / slogan  
o Goede verkoopstekst voor homepage waarbij ieder woord bewust gekozen werd. 

Bijvoorbeeld: indien je ‘avontuurlijke tocht’ gebruikt. Weet dan goed waarom dit 
avontuurlijk zou aanvoelen! Dit is zeer doelgroep afhankelijk.  

• Kanalen: netwerk van verdelers/partners om dit te verspreiden 
• Actieplan met enkele leuke voorbeelden.  

Dit hoef je niet in een apart document te tonen tijdens een presentatie, maar dit moet verweven zitten 
in je homepage en presentatie.  

MAAK EEN FINANCIEEL PLAN 

• Overzicht kosten 
• Overzicht inkomsten 

Dit neem je op in 2de tabblad. Zor dat dit zichtbaar is op de pagina zonder dat je document (Excel, …) 
moet downloaden.  

UITVOERINGSFASE 

TEST JE PRODUCT 

Dit deel is optioneel.  

Test je product(en) met iemand van je doelgroep en noteer de verbeterpunten.  

Nogmaals, het is een geode zaak indien je dit kan doen met de opdrachtgever.  

EVALUATIEFASE  

Dit deel is optioneel.  

Bespreek je product kritisch en finaliseer je product met behulp van de user feedback.  
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VEEL SUCCES! 
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