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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.

Maak een video-opname opdracht B.

Deze opdracht wordt zowel door praktijkbeoordelaar als door de beoordelaar van school beoordeeld.

Stuur daarom je projectplan, de presentatie en de opname van de presentatie op naar de 2de beoorde-

laar.
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