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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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