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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).

Cohort:2019-2022 

Versie: okt. 2021


