
EM_MMC-MEO_MC16-PvB2_B1-K2-W1-5_1 
© Stichting Praktijkleren

1

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid 

Algemene informatie 

Examenmatrijs code EM_MMC-MEO_MC16-PvB2_B1-K2-W1-5_1 

Vaststellingsdatum 24-09-2015 

Kwalificatiedossier en cohort Marketing, communicatie en 

evenementen 

2016 en verder 

Profiel en crebocode P1: Medewerker marketing en 

communicatie, 4 

P2: Medewerker 

evenementenorganisatie, 4 

25148 

25147 

Kerntaak B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten 

Werkprocessen B1-K2-W1: Brengt marketing- en communicatievraagstukken in 

kaart 

B1-K2-W2: Bedenkt oplossingen voor marketing- en 

communicatievraagstukken 

B1-K2-W3: Stelt een projectplan op voor de oplossing van 

marketing- en communicatievraagstukken 

B1-K2-W4: Voert een projectplan uit voor de oplossing van 

marketing- en communicatievraagstukken 

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

communicatievraagstukken 

Examenvorm Praktijkexamen in de beroepspraktijk 

Examenduur Indicatie: 18 uur, definitief te bepalen in overleg met het leerbedrijf 
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B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten  

B1-K2-W1: Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart 

Resultaat 

R1 Gegevens over de vraagstukken zijn beschikbaar en gecontroleerd. 

R2 Conclusies m.b.t. de verschillende aspecten van het marketing- of communicatievraagstuk 

zijn getrokken. 

Gedrag 

G1 Gebruikt adequate informatiebronnen en/of benadert de juiste personen/instanties om extra 

informatie te verkrijgen over het marketing- of communicatievraagstuk. 

G2 Trekt correcte conclusies. 

Vakkennis en vaardigheden 

V1 Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van 

tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, 

gegevensverwerking, presentaties en mobiel dataverkeer. 

Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 

in examen 
R G V 

T1 De kandidaat inventariseert wat het 

vraagstuk is door middel van mondelinge 

en/of schriftelijke communicatie met de 

opdrachtgever/leidinggevende. 

1,2 1 

T2 De kandidaat verzamelt interne en/of 

externe informatie ten behoeve van het 

vraagstuk. 

1 1 

T3 De kandidaat analyseert de verzamelde 

informatie en trekt conclusies. 

1,2 2 1 1 

T4 De kandidaat koppelt de analyse en 

conclusies terug aan de 

opdrachtgever/leidinggevende. 

1,2 1 
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B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten  

B1-K2-W2: Bedenkt oplossingen voor marketing- en 

communicatievraagstukken 

Resultaat 

R1 Een oplossing die goed aansluit op het vraagstuk en de wensen van de opdrachtgever. 

R2 Collega’s en leidinggevende zijn zo nodig geraadpleegd. 

Gedrag 

G1 Let op de effectiviteit en haalbaarheid van zijn voorstellen. 

G2 Zorgt voor een heldere toelichting en onderbouwt de voorstellen met plausibele 

argumenten. 

Vakkennis en vaardigheden 

Aan dit werkproces zijn geen vakkennis en vaardigheden toegewezen. 

Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 

in examen 
R G V 

T1 De kandidaat bedenkt oplossing(en) voor een 

vraagstuk, zo nodig in overleg met collega’s 

en/of opdrachtgever/leidinggevende. 

1,2 1 2 

T2 De kandidaat schrijft een voorstel voor het 

oplossen van het vraagstuk. 

1,2 2 

T3 De kandidaat legt het voorstel ter 

goedkeuring voor aan zijn 

opdrachtgever/leidinggevende. 

1 2 2 
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B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten  

B1-K2-W3: Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- 

en communicatievraagstukken 

Resultaat 

R1 Een zorgvuldig uitgewerkt en gepresenteerd projectplan met een toelichting op de wijze 

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

Gedrag 

G1 Werkt de doelstellingen correct en volledig uit conform de voorgeschreven procedures en 

richtlijnen. 

G2 Houdt bij het plannen van de activiteiten rekening met de mogelijkheden en reeds gemaakte 

afspraken. 

G3 Formuleert helder en presenteert het projectplan op krachtige wijze aan de opdrachtgever. 

G4 Verwerkt benodigde aanpassingen correct en volledig. 

Vakkennis en vaardigheden 

V1 Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van 

tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, 

gegevensverwerking, presentaties en mobiel dataverkeer. 

Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 

in examen 
R G V 

T1 De kandidaat werkt voor een oplossing van 

een vraagstuk een projectplan uit conform 

procedures en richtlijnen en zo nodig in 

overleg met collega’s en/of 

opdrachtgever/leidinggevende. 

1 1, 2 1 3 

T2 De kandidaat presenteert het projectplan aan 

de opdrachtgever/leidinggevende en stelt 

het plan zo nodig bij. 

1 3, 4 3 
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B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten  

B1-K2-W4: Voert een projectplan uit voor de oplossing van 

marketing- en communicatievraagstukken 

Resultaat 

R1 Heldere presentatie van het projectplan aan betrokkenen. 

R2 Volgens projectplan uitgevoerde werkzaamheden. 

R3 Het beschikbare budget is niet overschreden. 

Gedrag 

G1 Presenteert het projectplan duidelijk en krachtig aan de betrokkenen, komt snel tot de kern 

en richt zich op de hoofdpunten. 

G2 Draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van het projectplan conform gemaakte 

afspraken, richtlijnen en procedures van de organisatie. 

Vakkennis en vaardigheden 

Aan dit werkproces zijn geen vakkennis en vaardigheden toegewezen. 

Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 

in examen 
R G V 

T1 De kandidaat presenteert het projectplan aan 

uitvoerders en/of andere betrokkenen. 

1 1 4 

T2 De kandidaat voert het project uit en/of zorgt 

dat het project uitgevoerd wordt binnen de 

gestelde kaders. 

2 2 4 

T3 De kandidaat bewaakt het budget. 2, 3 2 4 

T4 De kandidaat houdt de 

opdrachtgever/leidinggevende op de hoogte 

van het verloop. 

2 4 

T5 De kandidaat stuurt waar nodig bij in de 

uitvoering van het project. 

2 2 4 
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B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten  

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

communicatievraagstukken 

Resultaat 

R1 Een zorgvuldig opgesteld en met de opdrachtgever besproken evaluatierapport met een op 

feiten gebaseerd oordeel over het al dan niet bereiken van de doelstellingen. 

Gedrag 

G1 Verzamelt systematisch relevante gegevens en toetst de gegevens kritisch. 

G2 Trekt logische en correcte conclusies uit de beschikbare feiten en resultaten. 

G3 Schrijft helder en correct en richt zich in de rapportage op de informatiebehoefte van de 

opdrachtgever. 

G4 Bespreekt het evaluatierapport op heldere wijze met de opdrachtgever. 

Vakkennis en vaardigheden 

V1 Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van 

tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, 

gegevensverwerking, presentaties en mobiel dataverkeer. 

Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 

in examen 
R G V 

T1 De kandidaat bereidt (zo nodig in overleg 

met collega’s of 

opdrachtgever/leidinggevende) de evaluatie 

van het projectplan voor. 

1 5 

T2 De kandidaat verzamelt gegevens voor de 

evaluatie van het projectplan en trekt 

conclusies. 

1, 2 1 5 

T3 De kandidaat schrijft een evaluatierapport 

met zo nodig verbetervoorstellen. 

1 3 1 5 

T4 De kandidaat bespreekt het evaluatierapport 

met de opdrachtgever/leidinggevende. 

1 4 5 
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Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid 

Algemene informatie 

Examenmatrijs code EM_MMC-MEO_MC16-PvB3_B1-K2-W6-7_1 

Vaststellingsdatum 24-09-2015 

Kwalificatiedossier en cohort Marketing, communicatie en 

evenementen 

2016 en verder 

Profiel en crebocode P1: Medewerker marketing en 

communicatie, 4 

P2: Medewerker 

evenementenorganisatie, 4 

25148 

25147 

Kerntaak B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten 

Werkprocessen 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 

Examenvorm Praktijkexamen in de beroepspraktijk 

Examenduur Indicatie: 8 uur, definitief te bepalen in overleg met het leerbedrijf 
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B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten  

B1-K2-W6: Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-

materiaal 

Resultaat 

R1 Voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal dat voldoet aan de wensen van opdrachtgever en 

aansluit op de doelgroep. 

R2 Bestaand en ontwikkeld voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal is gemakkelijk terug te 

vinden. 

Gedrag 

G1 Komt met creatieve ideeën voor het voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal. 

G2 Schrijft taalkundig correct, formuleert scherp en kernachtig en stemt het taalgebruik af op 

het niveau van de doelgroep. 

G3 Houdt zich aan de afgesproken richtlijnen voor het schrijven, ontwikkelen en beheren van het 

materiaal. 

Vakkennis en vaardigheden 

V1 Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van 

tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, 

gegevensverwerking, presentaties en mobiel dataverkeer. 

V2 Kan (creatieve) concepten ontwikkelen ten behoeve van on- en offline marketing en 

communicatie media producties. 

V3 Kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen. 

V4 Kan basistechnieken van grafische vormgeving toepassen. 

Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 

in examen 
R G V 

T1 De kandidaat verzamelt benodigde 

informatie (bijvoorbeeld: eisen, wensen en 

ideeën, doel, doelgroep, middel, richtlijnen, 

huisstijl en inhoud) voor het te ontwikkelen 

voorlichtings-, promotie- of pr-materiaal. 

1 4 
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T2 De kandidaat bedenkt ideeën en/of 

concepten voor het te ontwikkelen 

voorlichtings-, promotie- of pr-materiaal, test 

in voorkomende gevallen deze ideeën en/of 

concepten en legt deze ter goedkeuring 

(mondeling of schriftelijk) voor aan zijn 

opdrachtgever/leidinggevende. 

1 1,3 2,4 4 

T3 De kandidaat ontwikkelt voorlichtings-, 

promotie- en pr-materiaal. 

1 2,3 1,2,3,4 4 

T4 De kandidaat archiveert bestaand en/of 

ontwikkeld materiaal. 

2 3 1,3 4 
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B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten  

B1-K2-W7: Verzorgt de informatie op internet en intranet en 

onderhoudt de website 

Resultaat 

R1 Het informatieaanbod op internet en intranet is actueel, goed geformuleerd en voldoet aan 

de informatiebehoeften van de doelgroep. 

R2 Internet en intranet zijn functioneel conform richtlijnen ingezet. 

R3 De website is conform afspraken ingericht. 

Gedrag 

G1 Komt met creatieve ideeën voor het ontwerpen van nieuwe pagina’s en content voor 

internet- en intranetgebruik en werkt deze zo nodig zorgvuldig uit. 

G2 Presenteert content op een manier die de belangstelling trekt en stemt het taalgebruik af op 

(het niveau van) de doelgroep. 

G3 Komt met heldere en werkbare voorstellen om meer traffic en conversie voor de website te 

creëren. 

G4 Werkt conform de afgesproken richtlijnen en procedures voor het schrijven, plaatsen en 

actueel houden van de content op internet/intranet en de website. 

Vakkennis en vaardigheden 

V1 Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van 

tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, 

gegevensverwerking, presentaties en mobiel dataverkeer. 

V2 Kan basistechnieken van een CMS-systeem toepassen t.b.v. onderhoud websites. 

V3 Kan eenvoudige websites inrichten conform afspraken en van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. 

V4 Kan eenvoudige analyses uitvoeren t.a.v. het webgebruik. 

V5 Kan de technieken t.b.v. weboptimalisatie, webbeveiliging en webstatistiek toepassen. 
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Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 

in examen 
R G V 

T1 De kandidaat beheert en/of ontwikkelt 

content op internet en/of intranet in relatie 

tot het doel van de website (functioneel 

beheer) rekening houdend met actualiteit, 

wensen van bezoekers en 

gebruiksvriendelijkheid. 

1,2,3 1,2,4 1,2 4 

T2 De kandidaat beoordeelt de usability (zoals 

leesbaarheid, navigatie, 

gebruiksvriendelijkheid en formulieren) en 

doet hier een of meer verbetervoorstel(len) 

voor. 

1,2 1,3,5 4 

T3 De kandidaat voert webanalyses uit en doet 

voorstellen om meer traffic te verkrijgen 

en/of conversie te verhogen. 

1,3 1,3,4,5 4 




