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Instructie kandidaat: 
 

 

Wat ga je doen? 
 
• Je gaat nu examennummer 2 en 3 doen: 

o B2-K2 Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten 
o P2-K1 Organiseert evenementen 

• Lees deze instructie goed door. Dit alles is ook terug te vinden op de website. 

• De examenperiode duurt 10 weken. Hierin voer je 8 examenopdrachten uit zoals opgenomen in dit exa-

men.  

• Op de website staat alle ondergenoemde informatie in een systematisch overzicht. Neem de website goed 
door. Hier staan nogmaals de 8 examenopdrachten genoemd. Hier is de link naar de website: 
 

• Surf naar www.pvb25147.com 

• Wachtwoord: Wentink3 
 

• Deze examenopdrachten vind je onder dezelfde nummers in dit document. 

• Maak het examenstartdocument met een tijdsplanning waarin alle opdrachten opgenomen zijn, laat deze 
tijdsplanning aftekenen door school (de examencommissie). Een voorbeeld van de tijdsplanning vind je 
verder in dit document. 

• Verzamel de uitwerkingen van de examenopdrachten op OneDrive. Aan het eind van de examenperiode 
kom je op school om samen met iemand uit de sub- examencommissie te controleren of alles goed en af-
getekend op jouw OneDrive-map staat. Zorg ervoor dat je zelf een kopie van de schriftelijke uitwerkingen 
van de examenopdrachten bewaart. Zie document checklist portfolio voor de criteria van opslaan op 
OneDrive. 

• Tijdens de examenopdrachten werk je zelfstandig. Je overlegt alleen met collega’s (mensen waarmee je in 

het echt ook overlegt tijdens het werk). 

• Je kunt gebruik maken van alle toegestane benodigde materialen en hulpmiddelen die in het bedrijf aan-

wezig zijn. 

• De beoordelaars kunnen tijdens een observatie vragen stellen aan jou over wat je aan het doen bent. Zij 

stellen deze vragen om een goed oordeel te krijgen over je handelen. Ga niet uit jezelf uitleg geven aan de 

beoordelaars over wat je aan het doen bent als ze bij je werk staan. Geef alleen antwoord op vragen. 

• Heb je problemen? Heb je vragen? Kun je iets niet vinden? Los het dan rustig en goed op. Dit kan in overleg 

met de organisator van de opdracht. Dit kan zijn de praktijkbegeleider of je docent van school. 

  

https://avandenberge.wixsite.com/pvb25147
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Jouw verantwoordelijkheden 
 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van de nodige voorbereidingen om de opdrachten te kunnen uit-

voeren. Daarbij gaat het om: 

 

• Je hebt inzicht in de procedure, de planning en de beoordelingscriteria van de examenopdrachten. 

• Je bereidt je (met je praktijkbegeleider) voor op de opdracht. Deze geeft aan wanneer je klaar bent voor 

het examen. 

 

Beoordelingscriteria 
 

• Iedere examenopdracht is afgeleid van de kerntaken en werkprocessen. Deze kerntaken en werkprocessen 

zijn landelijk vastgesteld door middel van een kwalificatiedossier op basis waarvan jouw opleiding is vorm-

gegeven. Bij elke examenopdracht zijn één of meerdere beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn 

gebaseerd op de kerntaken en werkprocessen uit het dossier. Deze beoordelingscriteria vind je in de exa-

menmatrijs (bijlage 1). Raadpleeg deze criteria ter voorbereiding op je examenopdrachten, zodat je weet 

waarop je beoordeeld wordt. 

 

Wanneer slaag je? 
 

• Je ontvangt per examenopdracht (werkproces) een waardering. Je moet per opdracht voldoen aan de 
meerderheid van de beschreven criteria. Aan het eind worden alle waardering opgenomen in een beslis-
model. 

 

Herkansing 
 

• Mocht je voor een examen niet slagen dan kun je een herkansing krijgen. Kijk voor je herkansingsmogelijk-

heden in de OER (Onderwijs- en Examen Regeling). 
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Verantwoordingsdocument 
 

 

Inhoud van de Proeve van Bekwaamheid 
 

Opdracht Omschrijving Werkprocessen 

 

Examenopdrachten B1-K2 Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten  

1 Beschrijving marketingvraagstuk B1-K2-W1 

2 Oplossingen voor het Marketingvraagstuk en feed-

back collega’s 

B1-K2-W2 

3a* Het (marketing)projectplan B1-K2-W3 + hulpformulier 

3b* De presentatie van het (marketing)projectplan  

3c* De video-opname van de presentatie van 3b  

4 Verzameling van bewijzen van de uitvoering van het 

marketingprojectplan en het gebruikte promotiema-

teriaal. 

B1-K2-W4, B1-K2-W6, B1-K2-W7 

5 Evaluatierapport inclusief feedback opdrachtgever B1-K2-W5 

 

Examenopdrachten P2-K1 Organiseert evenementen 

6 Het projectplan van het evenement P2-K1-W1/W3/W4/W5/W7  

7a*  Het productieprogramma incl. draaiboek en een per-

soneelsplanning en de bespreking van dit programma 

met toeleveranciers/ personeelsleden (personeels-

briefing) 

P2-K1-W2 

P2-K1-W6 

+ hulpformulier 

7b*  Het video-opname van de personeelsbriefing uit 7a.  

8 Het evaluatieverslag incl. bewijsmateriaal. P2-K1-W8 

 
* Bij deze opdrachten beoordeelt ook een externe beoordelaar. (opdracht 3 en 7). 

 
Jouw docent zal je bij aanvang van de examenopdrachten informeren over het verloop van het examen. Als een 
aantal opdrachten tegelijkertijd (op hetzelfde moment) worden geëxamineerd moet je voor alle opdrachten 
individueel minimaal een voldoende halen. Bij een onvoldoende van 1 of meer opdrachten tijdens dit examen 
hoef je alleen het werkproces te herkansen welke met onvoldoende is beoordeeld. 
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Globale tijdslijn examenperiode 
 

Week 1 - 5 • Inwerken op BPV bedrijf 

• Huisregels en werktijden afspreken 

• Oriëntatie examenopdracht 

• Formuleren examenopdracht 

• Maken en laten goedkeuren van het Examenstartdocument van examen 2 en 3. 

• Maken examenplanning 

Week 5 - 9 • Voorbereiding evenement 

• Uitwerken examenopdracht 1-6 

Week 5 - 9 • Inleveren examenopdrachten1-7 (behalve opdracht 5) volgens deadline examenstart-

document 

Week 10  • Maken evaluatie examenopdrachten 5 en 8 

• Inleveren opdracht 5 en 8. 

Week 12 • Uitslag resultaat B1-K2 en  P2-K1. 
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De hierna beschreven examenopdrachten 1 t/m 5 zullen allemaal betrekking hebben 
op B1-K2 Verzorgt on- en offline marketing- en communicatievraagstukken. 
 

Opdracht 1 
 

 
B1-K2-W1 : Brengt een marketing- en communicatievraagstuk in kaart 

  

Situatie 
De beroepsbeoefenaar gebruikt informatiebronnen en/of benadert personen/instanties voor (extra) informatie 
om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het marketing- of communicatievraagstuk. 
Hij toetst de gegevens uit verschillende informatiebronnen op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en 
actualiteit, legt relaties tussen gegevens, trekt conclusies en legt deze voor aan zijn leidinggevende. 
De beroepsbeoefenaar registreert de gegevens/informatie en de getrokken conclusies. 

 

 Resultaat 
- Gegevens over de vraagstukken zijn beschikbaar en gecontroleerd. 

- Conclusies m.b.t. de verschillende aspecten van het marketing- of communicatievraagstuk zijn getrok-
ken. 

 

Gedrag 
- Gebruikt adequate informatiebronnen en/of benadert de juiste personen/instanties om extra informatie te 

verkrijgen over het marketing- of communicatievraagstuk. 
- Trekt correcte conclusies. 

 

Uitvoering (examenopdracht) 
A. Je maakt een beschrijving van de marketingbehoefte/wensen vanuit de organisatie door notulen te ma-

ken van een mondelinge briefing of schriftelijke informatie (bijvoorbeeld beleidsplan of marketingplan-
nen uit het verleden) te analyseren. 
 
PS.  Liefst zijn is de marketingbehoefte/wens gekoppeld aan het examenevenement wanneer dit niet 
mogelijk is, overleg dan graag met de docent van school. 
 

B. Noteer alle informatiebronnen en beschrijf alle informatie die je tijdens je analyse hebt gebruikt. 
 

C. Schrijf een conclusie. Gebruik hiervoor maximaal 1 A4’tje. 
 

D. Beschrijf het marketingvraagstuk.  

 
E. Beschrijf de SMART omschreven doelstellingen behorend bij het vraagstuk. 
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Opdracht 2 
 

 
B1-K2-W2 : Bedenkt een oplossingen voor marketing- en communicatie-
vraagstukken 
 

 
 

Situatie 
De beroepsbeoefenaar plaatst het marketing- of communicatievraagstuk in een breder perspectief, onderzoekt 
bijvoorbeeld hoe anderen/andere organisaties zo'n vraagstuk opgelost hebben en bedenkt (een) mogelijke 
oplossing(en). Hij ontwerpt een conceptvoorstel voor het ontwikkelen van een concreet product of een con-
crete activiteit om het vraagstuk op te lossen, komt met (een) creatieve oplossing(en) die aansluit(en) op de 
wensen van de opdrachtgever en onderbouwt zijn voorstel. 
Hij raadpleegt zijn collega’s en leidinggevende (indien nodig) over zijn oplossing(en), vraagt naar hun mening en 
ideeën en stemt opties met hen af, zodat hun inbreng meegenomen kan worden in het conceptvoorstel. 
 

 Resultaat 
- Een oplossing die goed aansluit op het vraagstuk en de wensen van de opdrachtgever. 

- Collega's en leidinggevende zijn zo nodig geraadpleegd. 

 

Gedrag 
- Let op de effectiviteit en haalbaarheid van zijn voorstellen. 

- Zorgt voor een heldere toelichting en onderbouwt de voorstellen met plausibele argumenten. 

 
Uitvoering (examenopdracht) 
A. Onderzoek en analyseer hoe concurrenten/eerdere edities van het evenement het marketingvraagstuk 

hebben opgelost en maak hiervan een samenvatting door middel van een concurrentieanalyse van 4 
concurrenten op maximaal 1 A4’tje.  

B. Bespreek de samenvatting met collega’s. 
C. Laat op papier de input zien van collega’s.  

D. Maak een beschrijving van 3 verschillende oplossingen voor het marketingvraagstuk waarbij oplossing 1 

en 2 zijn samengesteld uit de informatie verkregen uit input van concurrenten en collega’s en oplossing 

3 minimaal 1 door jou zelf bedachte (deel)oplossing voor het marketingvraagstuk bevat.  

E. Maak een argumentatie waarom er 2 oplossingen afvallen en er 1 oplossing gekozen wordt op maxi-

maal 1 A4’tje. 
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Opdracht 3 
 

 
B1-K2-W3 Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en com-
municatievraagstukken (marketingprojectplan) 
 

 

Situatie 
De beroepsbeoefenaar werkt in het plan de doelstelling van het project uit, kiest ter realisatie materialen en 
middelen, stemt de noodzakelijke activiteiten op elkaar af en plant ze in. 
Hij verzamelt de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een begroting en/of budget en stelt deze ver-
volgens op. Hij legt het (marketing)projectplan ter goedkeuring voor aan zijn leidinggevende en past het zo no-
dig aan. Hij presenteert het (marketing)projectplan aan de opdrachtgever, licht de opbouw en inhoud toe en 
vraagt om akkoord. Hij stelt het plan zo nodig bij. 
Zie “hulpformulier B1-K2-W3”.  

 

Resultaat 
- Een zorgvuldig uitgewerkt en gepresenteerd (marketing)projectplan met een toelichting op de wijze 

waarop het doel bereikt kan worden en de kosten die eraan verbonden zijn. 

- Heldere presentatie van het (marketing)projectplan aan de opdrachtgever (videoregistratie en Power-

Pointpresentatie). 

 

Gedrag 
- Werkt de doelstelling correct en volledig uit conform de voorgeschreven procedures en richtlijnen. 

- Houdt bij het plannen van de activiteiten rekening met de mogelijkheden en de reeds gemaakte afspraken. 

- Formuleert helder en presenteert het (marketing)projectplan op krachtige wijze aan de opdrachtgever. 

- Verwerkt benodigde aanpassingen correct en volledig. 

 
Uitvoering (examenopdracht) 
A. Maak een (marketing)projectplan waarin de volgende onderdelen beschreven worden; Gebruik hier-

voor het format van “hulpformulier B1-K2-W3”. 

- Een voorwoord waarin je herhaald voor welke oplossing je hebt gekozen in examenopdracht 2. 

- Een inleiding waarin je uitvoerig beschrijft met wie/welk team je het marketingplan gaat uitvoeren. 

- Een analyse van behoeftes van de doelgroepen genoemd in de oplossing gekozen in examenop-

dracht 2. 

- Een beschrijving van de missie/doelstellingen die nodig zijn om jouw marketingplan te realiseren en 

de belemmeringen waar je rekening mee moet gaan houden. 

- Een planning van alle activiteiten die je moet gaan organiseren om jouw doelstellingen te gaan ha-

len. Beschrijf alle activiteiten (tijd, deadlines, wie verantwoordelijk, budget etc.). 

- Beschrijf welke communicatievorm bij welke marketingactiviteit gekozen wordt en hoe, door wie, 

hoe vaak etc. deze uitgevoerd wordt. (één van de communicatievormen moet het ontwerpen/be-

heren van een website/webpagina zijn). 

- Maak een ontwerp voor een nieuwe pagina op de website (met tekst en fotomateriaal) en voeg 

deze toe als communicatievorm van hierboven. 

- Beschrijf hoe  je het effect van je marketing/communicatie acties gaat evalueren. 

- Maak een financieel overzicht waarin alle kosten die gemaakt moeten gaan worden om het marke-

tingplan uit te gaan voeren overzichtelijk op een rijtje worden gezet. 
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B. Maak een presentatie van (marketing)projectplan en presenteer dit aan de opdrachtgever. 

C. Maak een video-opname opdracht B. Deze opdracht wordt zowel door praktijkbeoordelaar als door de 

beoordelaar van school beoordeeld. Stuur daarom je (marketing)projectplan, de presentatie en de op-

name van de presentatie op naar de 2de beoordelaar. 
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Opdracht 4 
B1-K2-W4 Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en commu-
nicatievraagstukken 
B1-K2-W6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal 
B1-K2-W7 Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de 
website 

 

Situatie 
W4  
De beroepsbeoefenaar presenteert het projectplan aan de betrokkenen, legt uit wat er moet gebeuren en 
zorgt ervoor dat het plan door hemzelf en/of collega’s uitgevoerd wordt. Hij bewaakt de in het projectplan ge-
stelde deadlines, de kwaliteits- en productiviteitsniveaus en het naleven van de procedures. Ook bewaakt hij 
het budget en houdt hij de opdrachtgever op de hoogte van het verloop van het project. Indien nodig initieert 
hij passende maatregelen. 

 
W6  

De beroepsbeoefenaar inventariseert en analyseert de behoeften/wensen ten aanzien van het te ontwikkelen 
voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal, trekt conclusies ten aanzien van de doelgroep en de boodschap, 
vat samen wat er gezegd is, komt met ideeën voor het ontwerp en legt de opdrachtgever keuzes voor. Hij 
maakt een inschatting van de benodigde tijd voor het ontwikkelen van het voorlichtings-, promotie- en pr-ma-
teriaal en stemt zo nodig af met anderen. 
 
Hij ontwikkelt het materiaal op basis van de gemaakte afspraken ten aanzien van de oplevering en de vorm en 
inhoud. Hij draagt zorg voor archivering van bestaand en ontwikkeld voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal. 
 

W7  
De beroepsbeoefenaar ontwikkelt pagina’s voor internet en/of intranet, richt deze in en past ze zo nodig aan 
(functioneel beheer). Hij inventariseert regelmatig de behoeften van de informatiegebruikers, zoekt naar aan-
leiding daarvan relevante informatie en bewerkt deze zo nodig, voordat hij deze plaatst (contentbeheer). Ook 
ontwikkelt hij content en bewaakt hij de actualiteit van de informatie op inter- en intranet. De beroepsbeoefe-
naar ondersteunt verder bij het up-to-date houden van de website, voert analyses uit om het webgebruik te 
monitoren en doet voorstellen om meer traffic en conversie te genereren. Hij bespreekt zijn voorstellen met 
zijn leidinggevende/opdrachtgever. 

 

Resultaat 
W4 
- Heldere presentatie van het projectplan aan betrokkenen. 

- Volgens projectplan uitgevoerde werkzaamheden. 

- Het beschikbare budget is niet overschreden. 

 

W6 

- Voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal dat voldoet aan de wensen van opdrachtgever en aansluit op de 

doelgroep. 

- Bestaand en ontwikkeld voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal is gemakkelijk terug te vinden. 

W7 
- Het informatieaanbod op inter- en intranet is actueel, goed geformuleerd en voldoet aan de informatiebe-

hoeften van de doelgroep.  

- Internet en intranet zijn functioneel en conform richtlijnen ingezet. 

- De website is conform afspraken ingericht. 
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Gedrag 
W4 
- Presenteert het projectplan duidelijk en krachtig aan betrokkenen, komt snel tot de kern en richt zich op 

de hoofdpunten. 

- Draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van het projectplan conform gemaakte afspraken, richtlijnen 

en procedures van de organisatie. 

 
W6 
- Komt met creatieve ideeën voor het voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal. 

- Schrijft taalkundig correct, formuleert scherp en kernachtig en stemt het taalgebruik af op het niveau van 

de doelgroep. 

- Houdt zich aan de afgesproken richtlijnen voor het schrijven, ontwikkelen en beheren van het materiaal. 

 
W7 
- Komt met creatieve ideeën voor het ontwerpen van nieuwe pagina’s en content voor internet- en intranet-

gebruik en werkt deze zo nodig zorgvuldig uit. 

- Presenteert content op een manier die de belangstelling trekt en stemt het taalgebruik af op (het niveau 

van) de doelgroep. 

- Komt met heldere en werkbare voorstellen om meer traffic en conversie voor de website te creëren. 

- Werkt conform de afgesproken richtlijnen en procedures voor het schrijven, plaatsen en actueel houden 

van de content op internet/intranet en de website. 

 

Uitvoering (examenopdracht) 
A. Maak een PowerPointpresentatie van al het geproduceerde voorlichtings- en promotiemateriaal en het 

ontwerp van de website (foto’s, filmpjes, vlogs, blogs, voorlichtings- of promotiemails, flyers,  screen-

shots, et cetera).  

B. Maak een tijdslijn met hierin de deadlines van de opgeleverde voorlichtings-en promotiematerialen. 

C. Maak de kosten van voorlichtings- en promotiemateriaal inzichtelijk (van opdracht A en B).  

D. Presenteer tijdens een werkoverleg aan betrokkenen collega’s de bewijzen van de voorlichtings-en 

promotie uitvoering (gebruik de PowerPoint van opdracht A, de tijdslijn van opdracht B en de kosten-

overzicht  van opdracht C). 
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Opdracht 5 
 

B1-K2-W5 Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatie-

vraagstukken 

 

Situatie 
De beroepsbeoefenaar bepaalt in overleg met collega's of zijn leidinggevende een evaluatiemethode en evalu-
eert de uitvoering van een projectplan en het behaalde resultaat. Hij verzamelt daartoe relevante gegevens en 
beoordeelt of het resultaat voldoet aan de doelstellingen van het projectplan. Hij schrijft een evaluatierapport, 
met zo nodig verbetervoorstellen, en bespreekt het rapport met zijn leidinggevende en na diens goedkeuring 
met de opdrachtgever. 
 

Resultaat 
Een zorgvuldig opgesteld en met de opdrachtgever besproken evaluatierapport met een op feiten geba-
seerd oordeel over het al dan niet bereiken van de doelstellingen. 
 

Gedrag 
- Verzamelt systematisch relevante gegevens en toetst de gegevens kritisch. 

- Trekt logische en correcte conclusies uit de beschikbare feiten en resultaten. 

- Schrijft helder en correct en richt zich in de rapportage op de informatiebehoefte van de opdrachtgever. 

- Bespreekt het evaluatierapport op heldere wijze met de opdrachtgever. 

 

Uitvoering (examenopdracht) 
A. Maak een evaluatierapport. Gebruik hiervoor het volgende format: 

- Voorblad (event titel, datum event, jouw naam, naam praktijkbeoordelaar en datum verslag) 

- Inhoud 

- Inleiding 

- Interne evaluatie 

o Evaluatie van het groepsproces, hoe ging de samenwerking binnen het marketingteam? 

o Evaluatie individueel, hoe vond je jouw deel/inbreng in het marketingproces? 

o Evaluatie van het Marketing/Communicatie plan, is alles gerealiseerd? 

o Evaluatie van de begeleiding, heb je van je collega’s genoeg ondersteuning/uitleg gehad? 

- Externe Evaluatie 

o Feedback opdrachtgever 

o Met leveranciers van marketing uitingen (posters, webbouwers, drukkerijen etc.). 

- Harde feiten 

o Hoeveel posters, hoeveel plekken verspreid, hoeveel uitnodigingen, verkochte kaarten, vrije publi-

citeit in bladen/op websites etc.? 

- Financieel 

o Eindafrekening marketing uitgaven incl. verklaring van de cijfers. 

- Conclusie 
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De examenopdrachten 6 t/m 8 hebben betrekking op P2-K2 Organiseert evenementen 

 

Opdracht 6 
P2-K1-W1 Overlegt met opdrachtgever 

P2-K1-W3 Regelt en coördineert het vervoer van materialen en personen 

P2-K1-W4 Regelt en coördineert de inrichting van ruimtes en de installatie 

van materialen 

P2-K1-W5 Regelt en coördineert de dagelijkse voorzieningen 

P2-K1-W7 Coördineert de veiligheid van locaties 

 

Situatie 
W1  
De medewerker evenementenorganisatie stelt de opdrachtgever (zo nodig in het Engels of een tweede mo-
derne vreemde taal) vragen over een te organiseren evenement om alle noodzakelijke informatie boven tafel 
te krijgen. Hij luistert naar de wensen en ideeën van de opdrachtgever, vat samen wat er gezegd wordt en laat 
onduidelijkheden verhelderen. Hij probeert de opdrachtgever te overtuigen van de deskundigheid van de orga-
nisatie door op ervaringen, successen en referenten bij andere organisaties te wijzen. Hij legt de opdrachtgever 
keuzes voor en formuleert mogelijke afspraken. 
 
W3  
De medewerker evenementenorganisatie plant alle vervoer in. Hij organiseert de mensen en middelen om per-
sonen en materialen te laten vervoeren en probeert de vervoerskosten waar mogelijk te reduceren. Om het 
vervoer goed te regelen voert hij regelmatig overleg met anderen (zo nodig in het Engels of een tweede mo-
derne vreemde taal), vraagt, indien nodig, advies of informatie aan collega's over de kwaliteit van dienstverle-
ners, vraagt naar praktische wensen en ideeën, bespreekt consequenties en zorgt ervoor dat anderen goed ge-
informeerd zijn over de vervoerswensen en -eisen. Hij maakt een keuze uit de bestaande/beschikbare materia-
len en legt de gemaakte afspraken vast in het draaiboek. Hij bewaakt de voortgang van de activiteiten en de 
naleving van de veiligheidsvoorschriften door de eigen medewerkers. 
 
W4  
De medewerker evenementenorganisatie laat ruimten inrichten en materialen (zoals audiovisuele apparatuur, 
decor, inrichting, bewegwijzering etc.) installeren. Hij pleegt hiervoor intern overleg, vraagt (indien nodig) ad-
vies of informatie over de kwaliteit van dienstverleners, informeert derden (zo nodig in het Engels of een 
tweede moderne vreemde taal), maakt een planning en legt de afspraken vast in het draaiboek. 
 
Hij controleert of volgens het draaiboek gewerkt wordt en bij eventuele knelpunten draagt hij oplossingen aan 
die passen binnen het budget. Hij let op de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de eigen medewer-
kers en grijpt zo nodig in. 
 
W5  
De medewerker evenementenorganisatie organiseert op basis van het plan van aanpak de dagelijkse voorzie-
ningen voor bezoekers, toeleveranciers en onderaannemers. Hij vraagt, indien nodig, advies of informatie aan 
derden over de kwaliteit van dienstverleners. Hij maakt de wensen/eisen van de opdrachtgever (zo nodig in het 
Engels of een tweede moderne vreemde taal) kenbaar aan cateringbedrijven, beoordeelt het aanbod van de 
bedrijven en adviseert zijn leidinggevende of de opdrachtgever over de keuze. Na goedkeuring maakt hij af-
spraken met het gekozen bedrijf en legt hij de afspraken vast in correspondentie en in het draaiboek. Tevens 
informeert hij degenen die de bezoekers, toeleveranciers en onderaannemers ontvangen over de wijze waarop 
dit moet gebeuren. 
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W 7  
De medewerker evenementenorganisatie toetst de volledigheid en actualiteit van het veiligheids- en ontrui-
mingsplan, overlegt met zijn leidinggevende over de actualiseringsnoodzaak ervan, doet zo nodig voorstellen 
en wijst op belangrijke aandachtspunten in het kader van arbeidsveiligheid van de medewerkers. Ook assisteert 
hij zo nodig bij het inhuren van een beveiligingsorganisatie. Hij legt de beveiligingsorganisaties uit wat de opzet 
van het evenement is, wie er zoal komen en laat de locatie van te voren zien. Zo nodig vergelijkt hij offertes 
wat betreft kosten en voorwaarden, vraagt zo nodig naar onderbouwingen en legt zijn bevindingen voor aan 
zijn leidinggevende zodat deze een keuze kan maken. Hij legt de afspraken die gemaakt worden vast in corres-
pondentie en in het draaiboek.  
 

 

Resultaat 
W1 
- Alle noodzakelijke informatie is tijdens het gesprek boven tafel gekomen. 

- Voorgelegde afspraken passen in principe binnen de mogelijkheden van de organisatie. 

 
W3 
- Materialen en personen zijn op de juiste wijze en tegen zo laag mogelijke kosten vervoerd en zijn op tijd op 

de juiste plek. 

- Het draaiboek is aangevuld met de gemaakte vervoersafspraken. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 

 
W4  
- Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 

- Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten opgelost of er zijn realistische 

- oplossingsvoorstellen gedaan. 

 
W5 
- Geschikte dienstverleners/cateringbedrijven zijn in kaart gebracht. 

- Met het gekozen cateringbedrijf zijn tijdig duidelijke afspraken gemaakt. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 

 
W7  
- De actualiteit van het veiligheids- en ontruimingsplan en de arbeidsveiligheid van de medewerkers is be-

sproken met de leidinggevende. 

- De leidinggevende is zo nodig geïnformeerd over het aanbod en de geschiktheid van beveiligingsorganisa-

ties. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 
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Gedrag 
W1 
- Presenteert de eigen organisatie op een duidelijke, enthousiaste en deskundige wijze. 

- Legt de opdrachtgever helder geformuleerde keuzes voor die passen binnen de mogelijkheden van de ei-

gen organisatie. 

W3 
- Materialen en personen zijn op de juiste wijze en tegen zo laag mogelijke kosten vervoerd en zijn op tijd op 

de juiste plek. 

- Het draaiboek is aangevuld met de gemaakte vervoersafspraken. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 

W4 
- Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 

- Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten opgelost of er zijn realistische oplos-

singsvoorstellen gedaan. 

W5 
- Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 

- Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten opgelost of er zijn realistische oplos-

singsvoorstellen gedaan. 

W7 
- Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 

- Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten opgelost of er zijn realistische oplos-

singsvoorstellen gedaan. 
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Uitvoering (examenopdracht) 
Maak een Evenementenprojectplan voor je evenement en gebruik hiervoor het volgende format: 
- Voorblad 
- Inleiding 
- Marketing/Communicatie  
- Productie 

o Sfeerschets 
o Tijdslijn van voorbereiding en programma van evenement zelf 
o Locatie 
o Personeel  
o Catering 
o Entertainment 
o Licht/geluid 
o Logistiek/vervoer 
o Veiligheid 
o Divers 

- Begroting met kosten en opbrengsten (incl. verklaring) 
 
 

De hoofdstukken van dit format moeten antwoord kunnen geven op de volgende vragen:  
 

• De algemene opzet van het evenement; 

• De doelen die je met dit evenement wilt bereiken; 

• De tijdsplanning die je voor de organisatie van dit evenement gaat aanhouden; 

• Alle werkzaamheden in de voorbereiding met planning en taakverdeling; 

• Hoe je professionals in dit programma kunt inzetten; 

• Hoe je de beveiliging regelt; 

• Hoe je de interne communicatie regelt, binnen welke onderlinge afspraken je werkt; 

• Hoe je promotie en publiciteit gaat regelen; 

• Of je vergunningen je nodig hebt, en hoe je die aanvraagt; 

• Een materialenlijst; 

• Afspraken over het budget of een begroting; 

• Hoe en wanneer je dit programma met de collega’s en de opdrachtgever gaat evalueren; 

• Voer de voorbereiding van je evenement uit volgens je werkplan. Stel dit projectplan bij indien nodig; 

• Regel alle materialen, personeel, vervoer en beveiliging. 
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Opdracht 7 
P2-K1-W2 Stelt een plan van aanpak op voor een evenement en licht dit toe 

(productieprogramma) 

P2-K1-W6 Voert ondersteunende werkzaamheden op het gebied van perso-

neelszaken uit 

 

Situatie 
W2  
De medewerker evenementenorganisatie stelt een (concept) plan van aanpak op waarin hij de te regelen zaken 
globaal beschrijft. Hij bespreekt het plan ter goedkeuring met zijn leidinggevende en zo nodig met andere be-
trokkenen. Hij stelt het plan van aanpak zo nodig bij, legt het voor akkoord voor aan de opdrachtgever en licht 
een en ander toe (zo nodig in het Engels of een tweede moderne vreemde taal). Hij informeert de leidingge-
vende over de uitkomst van het overleg met de opdrachtgever. Is de opdrachtgever akkoord, dan maakt hij een 
eerste opzet voor een (intern) draaiboek met de te regelen zaken. 
 
W6  
De medewerker evenementenorganisatie luistert naar de leidinggevende als deze de personeelsbehoefte 
meldt, stelt zo nodig vragen ter verduidelijking, en legt voorstellen voor om in de personeelsbehoefte te voor-
zien. Hij legt gegevens vast m.b.t. de personeelsbehoefte (aantal mensen/taken/tijdstippen) en neemt zo nodig 
contact op met uitzend- en castingsbureaus om personeel in te huren. Hij informeert de medewerkers van uit-
zend- en castingbureaus over de personeelsbehoefte en houdt contact met hen over de voortgang van het 
zoekproces. Hij registreert de noodzakelijke gegevens hierover in de personeelsadministratie en in het draai-
boek. De medewerker informeert (zo nodig in het Engels of een tweede moderne vreemde taal) ingehuurde 
medewerkers en vrijwilligers over de in te vullen formulieren, over declaratiemogelijkheden e.d. De medewer-
ker controleert de uren- en afwezigheidsadministratie van ingehuurd personeel en vrijwilligers en hij zorgt er 
zo nodig voor dat de financiële afhandeling plaatsvindt. 
 

Resultaat 
W2 
- Een plan van aanpak dat de opdrachtgever voldoende informatie verschaft. 

- Een heldere toelichting op het plan van aanpak aan de opdrachtgever. 

- Een opzet voor een (intern) draaiboek. 

W6 
- Ingehuurde medewerkers en vrijwilligers zijn op tijd ter plekke en zijn conform de eisen geïnformeerd en 

- geregistreerd. 

- Een geactualiseerd draaiboek. 

- Uren- en afwezigheidsadministratie zijn op orde. 

 

Gedrag 
W2 
- Stelt een helder gestructureerd en goed leesbaar plan van aanpak op basis van de geformuleerde wensen, 

het budget en de gemaakte afspraken met de opdrachtgever. 

- Maakt een heldere opzet voor een (intern) draaiboek. 

- Hanteert organisatie-specifieke procedures en formats op de gewenste wijze. 
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W6 
- Informeert de ingehuurde medewerkers en vrijwilligers tijdig en duidelijk over in te vullen formulieren, 

mogelijke declaraties e.d., controleert ingevulde formulieren, declaraties e.d. zorgvuldig, signaleert even-

tuele discrepanties en hiaten en meldt deze. 

- Meldt zo nodig tijdig dat salarissen/gages uitgekeerd kunnen worden.  

- Werkt conform de interne procedures en wettelijke eisen. 

 

 

Uitvoering (examenopdracht) 
A. Maak een productieprogramma incl. draaiboek met personeelsplanning voor de uitvoering van de ac-

tiviteit. Format hiervoor vanuit de opleiding is (zie ook “hulpformulier P2-K1”): 
- Inhoudsopgave 
- Hoofdstuk 1. Algemene informatie 
- Hoofdstuk 2. Communicatieactieplan 

o 2.1 Propositie 
o 2.2 Checklist Communicatie 
o 2.3 Pers 
o 2.4 Overige marketingactiviteiten 

- Hoofdstuk 3 Draaiboek (belangrijk!) 
o 3.1 Bestand medewerkers 
o 3.2 Beknopt programma voor gasten 
o 3.3 Programma out-line 

- Bijlages  
o Voorbeeldbijlages: 
o Bijlage 1: Routebeschrijving 
o Bijlage 2: Plattegrond locatie 
o Bijlage 3: Gastenlijst 
o Bijlage 4: Materiaallijst 
o Bijlage 5: Sponsorcontract  
o Bijlage 6: Artiestencontract  
o Bijlage 7: Werkrooster 
o Bijlage 8: Lijst personeelseten 
o Bijlage 9: Callsheets 
o Bijlage 10: Calamiteitenplan 
o Bijlage 11: stagedraaiboek 
o Bijlage 12; Line- up artiesten 
o Bijlage 12: Playlist 
o Bijlage 13: Sfeerschets 

 
 

B. Bespreek je productieprogramma incl. draaiboek en personeelsplanning met iedereen die bij de uit-
voering betrokken is, zodat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt (personeelsbriefing). 
 

C. Maak een video-opname van de bespreking.  
Deze opdracht wordt zowel door praktijkbeoordelaar als door de tweede beoordelaar van school beoor-
deeld. Stuur daarom je productieprogramma, de presentatie en de opname van de presentatie op naar de 
2de beoordelaar. 
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Opdracht 8 
 

 

P2-K1-W8 Coördineert en bewaakt de voortgang tijdens het evenement en 

evalueert het evenement  

 

Situatie 
De medewerker evenementenorganisatie ontvangt en begeleidt sprekers, artiesten en bezoekers. Hij instrueert 
(ingehuurde) medewerkers en controleert aan de hand van het draaiboek of er gebeurt wat er moet gebeuren 
en grijpt zo nodig in. Hij fungeert als aanspreekpunt (contactpersoon) voor opdrachtgever, personeel, vrijwil-
ligers, toeleveranciers, onderaannemers en leidinggevende, meldt hen belangrijke incidenten, stemt bevindin-
gen met hen af en raadpleegt hen of staat hen bij in geval van twijfel. Tot slot evalueert hij het verloop van het 
evenement en rapporteert hierover aan de leidinggevende.  

 

Resultaat 
- Medewerkers zijn geïnformeerd over hun taken en over aandachtspunten in het kader van de arbeidsvei-

ligheid. 

- Praktische problemen tijdens het evenement zijn opgelost. 

- De logistieke kant van het evenement is geëvalueerd en de bevindingen zijn samengevat in een evalua-

tierapport. 

 

Gedrag 
- Instrueert tijdig en op heldere wijze personeel, vrijwilligers, toeleveranciers en onderaannemers. 

- Controleert systematisch of er volgens het draaiboek wordt gewerkt en grijpt tijdig in als iets niet goed 

gaat. 

- Evalueert zorgvuldig de logistieke kant van het evenement en maakt tijdig en conform de richtlijnen een 

goed verzorgd evaluatierapport. 

- Werkt conform de procedures, richtlijnen, veiligheidsvoorschriften en het beveiligingsplan en wijst an-

deren zo nodig op het belang van naleving hiervan. 
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Uitvoering (examenopdracht) 
A. Maak een evaluatieverslag van jouw evenement aan de hand van het volgende evaluatieverslagfor-

mat: 
- Voorblad (event titel, datum event, jouw naam, naam praktijkbeoordelaar datum verslag) 

- Inhoud 

- Inleiding 

- Interne Evaluatie 

o Evaluatie van het groepsproces productie  aan de hand van de vergaderverslagen. 

o Evaluatie individueel, wat was jouw aandeel in de productie? 

o Evaluatie van de dag aan de hand van het productieprogramma/draaiboek. Wat is er fout/goed 

gegaan? 

o Evaluatie van de Marketinguitingen en Communicatieacties tijdens en net na het evenement. 

o Evaluatie van de  directe begeleiding tijdens de voorbereiding/de productie en afwikkeling van 

het evenement.  

- Externe Evaluatie 

o Met leveranciers 

o Met de locatie 

o Met gasten 

- Harde feiten 

o Aantal gasten, omzet, publiciteit, bedankmails etc. 

- Financieel 

o Eindafrekening evenement incl. verklaring van de cijfers. 

- Conclusie 

 
B. Voeg bewijzen van de uitvoering toe zoals foto’s, filmpjes etc. 
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Bijlagen 1 
Examenmatrijs. 
Zie website. 

Bijlage 2 
Beoordelingsformulieren en hulpformulieren.  
Zie website. 

Bijlage 3 
Begrippenlijst 
 

Praktijkbeoordelaar: 

Die persoon binnen het BPV-bedrijf met voldoende kennis van de branche,  waardoor hij of zij de context waar-

binnen de kandidaat zijn examen doet beroepsmatig kan beoordelen. Hij of zij is voorafgaande aan het examen 

bekend en benoemd als praktijkbeoordelaar. De praktijkbeoordelaar treedt op als 1ste beoordelaar. 

 

Examinator:  

Degene die belast is met het afnemen en/of beoordelen van het examen van uit school. De examinator wordt 

aangewezen door de Examencommissie. Hij heeft de vakinhoudelijke en toets-technische kennis om de beoor-

deling uit te voeren. De examinator treed op als 2de beoordelaar. 

 

BPV-bedrijf: 

Bedrijf waarin de Beroeps Praktijkvorming (BPV) als stage plaatsvind en de Proeve van Bekwaamheid wordt 

afgenomen. 

 

Observatie: 

Bewuste, gerichte en nauwkeurige waarneming van een kandidaat op gedrag en vaardigheden van een werk-

proces. (bijvoorbeeld de WAKKER-methode) 

 

Opdracht:  

Bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling of uitwerking. Dit kan zijn: hoe, wanneer, of 

op welke manier een actie plaats moet vinden. 

 

Presentatie: 

Een presentatie is een beoordelingsvorm waarin je door middel van beeld, geluid en een mondelinge toelich-

ting uitleg geeft op de door jouw uitgewerkte opdracht. Hiermee maakt je aan de examinatoren duidelijk dat je 

de te beoordelen beoordelingscriteria van het betreffende werkproces beheerst. 

 
Proeve van bekwaamheid: 

Een arbeidsproef of een proeve van bekwaamheid wordt georganiseer op de werkplek of in een situatie die 

deze benadert. De te beoordelen personen voeren daarbij in realistische setting realistische taken uit en kun-

nen daarbij hulpmiddelen gebruiken die in een reële werksituatie ook gebruikt zouden kunnen worden. 

 

Portfolio: 

Een netjes verzorgde map met hierin alle opdrachten gemaakt door de student, voorzien van naam, klas, stu-

dentnummer, datum van inlevering en een inhoudsopgave. 
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Kerntaak: 

Een kerntaak is een uit een aantal beroepshandeling bestaande taak welke door de overheid zijn aangewezen 

als behorend bij een beroep. 

 

Werkproces: 

Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent 

een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. 

 

*** EINDE document*** 


