
  

Uitleg Examenstartdocument  

Door dit startdocument te maken en te laten goedkeuren door de examencommissie bepaalt de exa-
mencommissie of het examen voor alle deelnemers in een gelijke situatie wordt afgenomen.   

Individueel moet je daarom als kandidaat samen met je praktijkbeoordelaar afstemmen in de eerste 

weken van jouw stage welk te organiseren evenement, deel van een evenement of serie van evene-

menten gebruikt gaat worden om invulling te geven aan jouw Proeve van Bekwaamheid (het exa-

mendeel binnen jouw BPV-periode). Hiervoor zijn door onze opleiding criteria opgesteld, namelijk:    

• Het is één evenement, een serie van gelijke evenementen (maximaal 4 binnen een tijdsbestek 

van 3 weken) of een duidelijk afgebakend deel van een evenement  (bijv. Personeel- en arties-

tenverzorging achter de schermen of de op- en afbouw van een evenement, 1 podium van een 

festival).   

Note: je marketingplan (opdracht 3) maak je dan voor het gehele evenement.  

• Bij elkaar opgeteld worden er meer dan 100 gasten verzorgd (ook personeelsleden/personeel 

toeleveranciers / artiesten).    

• Bij elkaar opgeteld worden er maximaal 1000 gasten, bij een serie van evenementen maximaal 

500 verzorgd (ook personeelsleden / personeel toeleveranciers / artiesten).   

• Opdracht is al vergeven door de opdrachtgever en budget is geaccordeerd door opdrachtgever of 
door ervaringscijfers van eerdere edities kan geconcludeerd worden dat “de zekerheid dat het 
evenement doorgaat” boven de 80% ligt.   

• Het evenement bevat een marketingcommunicatievraagstuk.  

• De kandidaat kan invloed uitoefenen op het marketingcommunicatievraagstuk.   

• De kandidaat heeft een uitvoerende rol tijdens het oplossen van het marketingcommunicatie-

vraagstuk.   

• De kandidaat heeft een (assistent) evenementen organisator rol tijdens de uitvoering.   

Wanneer duidelijk is over welk evenement, deel van een evenement of serie van evenementen ge-

bruikt zullen worden voor jouw Proeve van Bekwaamheid, ga je aan de slag met het maken van jouw 

examenstartdocument. Het startdocument is het “programmaboekje” van jouw examen. Doel van 

het maken van dit plan is dat je voor jezelf en voor jouw praktijkbeoordelaar alle deadlines en de te 

maken opdrachten goed op een rijtje hebt staan. Doe dit goed en serieus en overleg over alle vragen 

met jouw praktijkbeoordelaar.   

Wanneer je twijfelt, betrek dan de examenbegeleider van school in dit proces. Hij zal het startdocu-

ment ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie. De examencommissie kijkt namens de 

examencommissie bij het beoordelen van het startdocument naar de complexiteit van de opdracht 

en gebruiken hiervoor de antwoorden gegeven op de vaste vragen gesteld in het examenstartdocu-

ment (is de opdracht complex genoeg maar ook niet te moeilijk om dit examen hierin af te gaan ne-

men en kijken of de opdrachten realiseerbaar zijn binnen het gezamenlijk bepaalde tijdspad).   

Na het vaststellen/goedkeuren van jouw examenstartdocument door de examencommis-

sie worden de daarin afgesproken deadlines een onderdeel van jouw examen en dus hei-

lig!  
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