
Vacatures Dromen & Doen 

Gezond met granola: Ontwikkel je eigen gezonde mueslireep 

 

Ben jij ook zo benieuwd hoe de productie van de 

repen die je in de supermarkt ziet verloopt? Of ben jij 

ook geïnteresseerd in het spelen met smaken? Dan 

is dit de perfecte challenge. Je leert in vijf dagen hoe 

je tot het juiste product moet komen en wat deze 

productie allemaal van je vraagt. Hoe leuk is dat?! 

 

 

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

Save the bees: Ontwerp een duurzaam schoolplein 

 

Heb jij gevoel voor ruimtelijk inzicht, heb je groene 

vingers en vind je het leuk om een tuin te 

ontwerpen? Dan zit je hier goed! Je gaat deze dagen 

op zoek naar de juiste manier om de schooltuin zo 

duurzaam mogelijk in te richten. Dit doe je met 

aandacht voor de klimaatbestendigheid, 

waterhuishouding en biodiversiteit. Jullie plan voor 

de duurzame schooltuin kan zelfs in het echt 

uitgewerkt worden! 

 

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

Vlogger: Maak een vlog van de Dromen & Doen-week 

 

Je ziet vast wel eens een vlog voorbij komen op het 

internet. Hoe leuk is het om voor een week in de 

schoenen te staan van een vlogger en de Dromen & 

Doen-week vast te leggen voor het nageslacht? Je 

leert hoe je een vlog monteert en komt alle ins and 

outs van dit vak te weten. En wie weet haalt jouw 

vlog wel 10.000 views!! 

 

  



Spetterende finale: Organiseer de eindmarkt 

 

Ben jij een echt feestbeest? En ben jij goed in het 

organiseren van een evenement? Dit is de 

challenge voor jou! De hele week zijn alle 4HAVO 

leerlingen druk bezig met hun challenge en jij gaat 

samen met de rest van jouw groep een zo 

spetterend mogelijke finale neerzetten, waarop alle 

challenges en opdrachten worden gepresenteerd.  

 

 

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

4 mei: Zorg dat er meer jongeren naar de herdenking komen 

 

Vind jij vrijheid ook zo belangrijk? En dat niemand 

vergeet hoeveel er geleden is en nog steeds wordt 

voor onze vrijheid? Op 4 mei herdenken we de 

Nederlandse slachtoffers van WO2 en van 

oorlogssituaties en vredesmissies die daarna zijn 

gevoerd. Er wordt steeds meer opgemerkt dat er 

steeds minder jongeren aanwezig zijn bij de 

herdenking en daarom aan jou en jouw groepje de 

taak om een oplossing hiervoor te vinden!  

 

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

Boekenfreak: Motiveer jongeren om weer te gaan lezen 

 

Ben jij gek op boeken en oplossingsgericht? Dan is 

dit de challenge voor jou. Al enkele jaren is het 

lezen onder jongeren gedaald. Onze bedoeling is 

dat er een middag wordt georganiseerd die 

jongeren kan laten zien hoe leuk lezen is. Je mag 

zelf kiezen hoe je dit gaat doen, alles is mogelijk..! 

 

  



Heel Fio maakt Chocola: Breng een nieuwe chocoladereep op de markt 

 

Kan je overdag niet van chocolade afblijven? En 

droom je er in de nacht nog steeds van? Voor de 

echte chocoladefreak, die creatief is en goed in 

economie, is er een challenge waarbij je zelf een 

chocoladereep gaat maken en gaat verkopen. 

Doe het zo goed mogelijk en wie weet ligt er 

binnenkort een Dromen & Doen-reep in de 

supermarkt!  

 

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

Step je rot: Ontwerp een escape route op de step 

 

Ga de uitdaging aan een ontwerp de allereerste 

“Escape route” op de step van de Bollenstreek! 

Er is al een leuke route langs bos, duin en strand 

met o.a. een oud psychiatrisch ziekenhuis, 

bunkers en wildlife op de route. Jullie gaan 

daarbij uitdagende raadsels, opdrachten en/of 

puzzels ontwerpen om een escape route samen 

te stellen van ongeveer 2 uur. Daag de 

gebruikers uit om de Bollenstreek op tijd te 

ontsnappen door jullie zelf ontworpen puzzels, 

raadsels etc. op te lossen! 

 

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

Museumfilmer: Maak DE promotiefilm voor de Zwarte Tulp 

 

Wil jij meer weten over het runnen van een 

museum? Over de bloembollenteelt in de 

Bollenstreek? En heb je al ervaring met filmen, 

editen en fotografie? Dan zit je hier goed! 

Samen met je groepje maak jij een promotiefilm 

over het museum en haar collectie. Je doet dit 

zo creatief en out-of-the-box mogelijk. Doe het 

zo goed mogelijk en wie weet staat jullie 

promotiefilmpje binnenkort op de website!  

 

 



De Oude Pastorie: Run een Bed & Breakfast 

 

Lijkt het je leuk te werken met toeristen? 

Verschillende soorten ontbijt te koken voor 

toeristen uit verschillende culturen? Test je 

gastvrijheid en kookskills en wie weet leer je 

ook nog een nieuwe taal!  

 

Let op! Deze challenge begint vroeg in de 

morgen, maar vroeg beginnen is ook vroeg 

naar huis. 

 

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

Juf of meester: Geef les op een basisschool 

 

Een leven lang naar school. Wie wil dat nou 

niet?! Bij de challenge juf of meester voor een 

week ga je ervaren hoe het is. De eerste dag 

kijk je mee met de les en vervolgens neem je 

zelf de rol over van de leraar of lerares. Je gaat 

zelf een les ontwikkelen en geven. Kun jij je 

staande houden voor de klas?  

 

Let op! Dit kan in Lisse of Hillegom. Je mag je 

voorkeur opgeven! Dit is echter een voorkeur 

en geen zekerheid! 

 

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

Bloembeleving 3.0: Bedenk een leuke activiteit tussen de bollen 

 

Heb jij een creatieve geest en bedenk je altijd 

wel iets nieuws? Kan je goed plannen en 

organiseren? Dan kan je zo aan de slag bij 

deze challenge! Het bloemencorso 

Bollenstreek trekt elk jaar bijna een miljoen 

bezoekers. In de weken voor de corso en 

daarna is er ruimte voor leuke, nieuwe 

evenementen rondom de bloemenbeleving. Jij 

gaat met je groepje deze activiteiten verzinnen 

en werkt het beste idee uit. Wie weet wordt 

jouw idee volgend jaar echt uitgevoerd! 

 



Makelaar voor een week: Verkoop een (fictief) huis 

 

Ben jij een echte ondernemer en altijd al willen 

weten hoe je een huis verkoopt? Dan is dit je 

kans. Je krijgt vijf dagen om een koper te 

vinden voor een huis. Je mag helemaal zelf 

bedenken hoe je het doet. Maak bijvoorbeeld 

een website, zet het op marktplaats, alles is 

mogelijk zolang het huis aan het einde van de 

week maar is verkocht. Hoe pak jij dit aan?  

 

 

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

Weet de Wet: Win een rechtszaak 

 

Ben jij een geboren advocaat? Jullie worden 

verdeeld in twee teams, krijgen een rechtszaak 

en moeten deze voorbereiden als advocaten van 

één van beide partijen. Lukt het jou om de beste 

argumenten te bedenken? Aan het eind van de 

week vindt de rechtszaak plaats en voeren jullie 

de rechtszaak uit voor een echte rechter.  

 

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

Sims in het echt: Styleer een woning 

 

Was jij ook altijd een sims verslaafde? Kon je dit 

uren aan één stuk spelen? Of doe je dit nog 

steeds? Als woningstylist voor een week krijg je 

de opdracht om voor twee mensen met een 

verschillende stijl, een passende woning te 

styleren. Vraag beide partijen goed uit, wees 

creatief en probeer te combineren, want alleen zo 

lukt het jou om het ideale huis te ontwerpen.   



Leven in de Brouwerij: Organiseer een evenement voor bejaarden 

 

Lijkt het jou ook saai om als bejaarde alleen 

maar in een bejaardentehuis te zitten? Help ze 

daarom eens uit hun kamer te komen. Bij deze 

challenge maak je kennis met het leven in een 

bejaardentehuis of zorginstelling. Organiseer je 

samen met je groepje een spelletjes activiteit en 

help je bij het organiseren, klaarzetten en 

uitvoeren van andere activiteiten.  

 

 

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

Stroopwafel event: Loop mee met het evenemententeam 

 

Kan jij geen genoeg krijgen van pannenkoeken 

en poffertjes? Hou je van stroopwafels en ook 

nog eens van evenementen? Kan je goed 

organiseren, plannen en draaiboeken opstellen? 

Dan is dit iets voor jou! Je loopt mee met een 

evenemententeam en zorgt dat gasten met een 

glimlach bedient worden. Je mag onbeperkt 

stroopwafels en poffertjes eten. En je 

onderzoekt hoe het beste nieuwe medewerkers 

aangetrokken kunnen worden en welke training 

zij kunnen krijgen.  

Wie weet hou je hier zelfs een (bij)baan aan over!  

 

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

Generatiekloof: Bedenk een evenement voor jonge en oude 

ondernemers 

 

Wil jij leren ondernemen en ben je geïnteresseerd in het 

organiseren van evenementen? Bedenk een business 

event waar jonge en oudere ondernemers van elkaar 

leren op het gebied van vernieuwing en ervaring. Hoe 

kunnen oudere ondernemers de jonge ondernemers 

helpen om een vliegende start te maken met hun bedrijf? 

En hoe kunnen jonge ondernemers aan ouderen leren 

om vernieuwend te zijn en blijven? 

 



 Topchef: Kook een professioneel diner voor een grote groep 

 

Hou jij van eten en kan je omgaan met 

hectiek? Ga het avontuur aan om achter de 

schermen in een restaurant mee te werken! 

Leer de fijne kneepjes van het vak en ga aan 

de slag met je team om een super 

hoofdgerecht te bedenken. Je draait mee in de 

keuken van inkoop tot eind en kookt een diner 

voor meer dan 20 man! 

 

Let op: Bij deze challenge ben je ook op 

donderdagavond bezig.  

 

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

Reclame in een notendop: Ontwerp een pakkende reclame 

 

Aan de slag als grafisch ontwerper? en wil je 

alles leren over reclames? In twee groepen ga je 

aan de slag met het ontwikkelen van een 

reclameboodschap. Deze ga je bedenken, 

ontwerpen en uiteindelijk ga je de reclame in 

stickers printen. Probeer je van je creatiefste 

kant te laten zien en wie weet zie jij binnenkort 

een reclame voorbij komen die jij hebt helpen 

bedenken.  

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

Rocketman: Bouw je eigen raket 

 

Ben jij een techneut die het leuk vindt om te 

klussen? En hou je ervan om dingen te 

verkopen? Dan is dit echt iets voor jou! Je kruipt 

in de huid van een rocket scientist en bouwt 

een echt werkende raket! Deze probeer je ook 

zo goed mogelijk te verkopen.  

 

  



Held in de horeca: Run je eigen restaurant 

 

Hoe is het om in een restaurant te werken? 

Wat doe je als chefkok en hoe kan je gasten 

het best bedienen? Hoe maak je een 

draaiboek, doe je inkopen en maak je een 

heerlijk gerecht? Als je hier enthousiast van 

wordt is dit je kans om deel uit te maken van 

een ècht horecateam. Draai drie dagen mee in 

de standaard routines en ga de challenge aan!  

 

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

Combi challenge: Verbind de dagbesteding met commerciële activiteiten 

 

Ben jij die echte allrounder, een duizendpoot die 

alles bij elkaar brengt? En ben je creatief en niet 

vies van een complexe uitdaging? Bij deze 

challenge werk je samen met jongeren met een 

verstandelijke uitdaging, op een locatie die een 

kookstudio en bed & breakfast runt. Je denkt na 

over mogelijkheden om de dagbesteding uit te 

breiden met commerciële activiteiten, zoals de 

verkoop van streekproducten. Breng jij de 

dagbesteding, kookstudio en B&B samen tot 1 

aantrekkelijk pakket voor toeristen? En zorg jij voor meer bekendheid? Kom maar op met die 

challenge!  

 

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

Duurzaamheid: Maak je eigen woning groener 

 

Help jij een hele straat te verduurzamen? In het 

klimaatakkoord van Nederland staan afspraken 

om de opwarming van de aarde te beteugelen. 

Jij kunt je steentje bijdragen dicht bij huis, of 

zelfs ín huis! Bij deze challenge leer je over wat 

je in huis kunt verduurzamen. Isolatie en elektra 

bijvoorbeeld. Ook ga je op huisbezoek, wie weet 

kijken we wel hoe jóuw huis verduurzaamd kan 

worden!  

 

 



Fio D’Huez: Strijd mee tegen kanker 

Ben jij strijdlustig ingesteld? En wil je je inzetten voor het goede doel? Bij deze challenge zet 

jij een super succesvolle inzamelactie op om 

geld in te zamelen voor de Alpe d’HuZes. 

Alpe d’HuZes is een uniek sportief 

evenement waarbij geld wordt ingezameld 

voor onderzoek naar kanker. Op één dag 

beklimmen 5000 deelnemers fietsend, 

hardlopend, of wandelend maximaal zes keer 

de Alpe d’Huez, onder het motto ‘opgeven is 

geen optie’. Jij kent vast ook iemand in je 

directe omgeving die kanker heeft of heeft 

gehad. Zet je in tegen kankerbestrijding en 

steun het goede doel!  

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

Uitzenden als een koning: Maak het uitzendbureau populair onder 

jongeren 

 

Steeds minder afgestudeerden gaan naar 

een uitzendbureau, omdat ze denken dat hier 

alleen maar korte horeca- en straatverkoop 

baantjes te vinden zijn. Dat is zeker niet het 

geval, je kan er ook naartoe voor langere 

goedbetaalde banen. Jouw challenge is een 

manier bedenken om van het imago af te 

komen en jongeren enthousiast te maken 

over het uitzendbureau. Je leert bij deze 

challenge ook solliciteren als een PRO! 

 

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

Viervoeterchallenge: Verzorg honden in een hondenkennel  

 

Zijn honden jouw grote passie? Altijd al een 

hond willen hebben? Nu kan je er werk van 

maken. Er is namelijk een hondenchallenge! 

Bij deze challenge leer je alles over honden. 

Je gaat ze uitlaten, ermee spelen, voeren, 

verzorgen, trimmen en natuurlijk mag je ze 

ook aaien. Altijd al willen weten hoe je van je 

viervoeter je beroep kan maken? Kies dan 

voor de viervoeterchallenge!  

 

  



Activiteit aan de waterkant: Organiseer een activiteit voor je eigen 

doelgroep 

 

Ben jij een held in organiseren en heb jij 

mega leuke ideeën? Bij deze challenge ga je 

een activiteit bij de Waterkanten bedenken 

die aansluit op je eigen doelgroep. Dit doe je 

door eerst een onderzoek te doen naar wat 

jouw doelgroep leuk lijkt. Je maakt hierna een 

draaiboek en aan het einde van de week voer 

je de activiteit ook uit!   

 

Let op!  Voor het uitvoeren van deze challenge ben je een keer op donderdagavond of 

vrijdagavond bezig. Je krijgt deze uren wel vrij op een ander moment. 

 

 


