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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Evenementen organiseren: jij organiseert, de bezoeker beleeft
In dit keuzedeel Interne evenementen leer je hoe je een (intern) evenement bedenkt, voorbereidt
en uitvoert. Je gaat ontdekken dat je bij het organiseren van een evenement altijd eenzelfde aanpak
kunt gebruiken. Dat maakt het makkelijk, want je kunt met checklists en stappenplannen werken
die je altijd weer opnieuw kunt raadplegen. Toch is het elke keer anders, want ieder evenement
heeft een eigen karakter, een eigen sfeer, andere mensen en doelstellingen. Zelfs als je een
evenement altijd op dezelfde (interne) locatie organiseert, heb je daarom voldoende uitdaging om
het iedere keer weer tot een succes te maken. Want dat is waar het uiteindelijk om draait: een
succesvol en geslaagd evenement.

Video Event organiseren

Opzet keuzedeel
Het keuzedeel Interne evenementen bestaat uit twaalf leereenheden, verspreid over deel A en
deel B, waarvoor je in totaal 480 SBU nodig hebt:

Deel A:
1. Over dit keuzedeel, 40 SBU
2. Begrippen als basis (D1-K1-W1), 40 SBU
3. Van doelstelling naar idee (D1-K1-W1), 40 SBU
4. Het plan van aanpak (D1-K1-W2), 40 SBU
5. De organisatie (D1-K1-W2), 40 SBU
6. Het draaiboek (D1-K1-W2), 40 SBU

Deel B:
7. Over deel B van dit keuzedeel
8. De onderdelen van het evenement (D1-K1-W3)
9. De voorwaarden bij een evenement (D1-K1-W3 en W4)
10. Communicatie (D1-K1-W3 en W4)
11. Alles coördineren (D1-K1-W3 en W4)
12. De uitvoering (D1-K1-W5)
13. Afwikkeling en evaluatie (D1-K1-W5)

Na het afronden van deze leereenheden weet jij hoe je een (intern) evenement organiseert!
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De uitdaging

Je gaat het echt doen: een evenement organiseren!

Je kunt dit keuzedeel op verschillende manieren uitwerken, steeds met de bedoeling dat je
uiteindelijk, in deel B, een evenement gaat uitvoeren.

Je kunt kiezen, in overleg met je docent, uit de volgende opties:
1. Je gaat in deze eerste leereenheid een evenement werven dat je tijdens je de BPV gaat uitvoeren.

Je zoekt daarvoor een stageadres met de mogelijkheid om een evenement uit te voeren.
2. Je krijgt van school een evenement aangereikt dat je gaat uitvoeren.
3. Je gaat keuzedeel A op basis doen van een fictief evenement, waarvan je een casus bij de

bronnen vindt.

Ieder evenement heeft een eigen karakter, sfeer, mensen en doelstellingen.

Optie 1
Je gaat om te beginnen op zoek naar een stageadres waar je ook een evenement kunt organiseren.
Zodra je de opdracht hebt en die is goedgekeurd door je docent, ga je het evenement van begin
tot eind zelf organiseren. Dat doe je aan de hand van het doorlopen van de leereenheden. In elke
leereenheid doe je aan de hand van opdrachten kennis op over hoe je iets het beste kunt aanpakken.
Iedere leereenheid rond je af met een product voor je portfolio.

Deel A en deel B lopen bij deze optie gewoon in elkaar door: je gaat in deel B verder met waar je
in deel A gebleven was.

Optie 2
Je krijgt van school een (intern) evenement aangereikt dat je alleen of in een groepje mag gaan
organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een open dag, een leerlingenavond of sportdag.
Je spreekt goed af wie de functie van opdrachtgever binnen school heeft. Als je in een groepje
gaat samenwerken, krijgt iedereen een vaste taak. Je werkt dan als projectteam waarbij iedereen
eigen taken en verantwoordelijkheden heeft.
Deel A en deel B lopen bij deze optie gewoon in elkaar door: je gaat in deel B verder met waar je
in deel A gebleven was.
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Optie 3
Als je pas bij deel B aan de BPV gaat beginnen, dan kun je deel A doorlopen met behulp van een
fictief evenement. Je oefent dan met een fictieve situatie. Bij deel B begin je dan met het uitvoeren
van een aantal opdrachten uit deel A voor het echte evenement.

Let op!
In de opdrachten wordt regelmatig verwezen naar ‘jouw evenement’ waarbij het gaat om de optie die
jij in overleg met je docent gekozen hebt:
• optie 1: het evenement dat jij voor je stageadres organiseert
• optie 2: het evenement dat je voor je school organiseert
• optie 3: het fictieve evenement.

Eindproducten
Voor alle drie de opties is het eindproduct van deel A een draaiboek van voorbereiding, waarin
jouw plan van aanpak is verwerkt.

Het eindproduct van deel B is een evaluatieverslag van het evenement, waarin je uiteenzet hoe
het evenement is verlopen, wat goed ging en wat een volgende keer anders of beter kan (of moet).
Het definitieve draaiboek van uitvoering voeg je daarbij.

Resultaten van het keuzedeel
Je ziet hier de doelstelling van elke leereenheid:
- doelstelling 1 - je kunt voor een evenement een opdrachtomschrijving formuleren
- doelstelling 2 - je kunt begrippen omschrijven, weet uit welke fases evenementenorganisatie bestaat

en kunt een doelgroepanalyse maken
- doelstelling 3 - je kunt de wensen en eisen van de opdrachtgever boven tafel krijgen en verwerken

in een eerste concept voor het evenement
- doelstelling 4 - je kunt een concept voor een evenement uitwerken in een plan van aanpak
- doelstelling 5 - je kunt voor een te organiseren evenement een projectorganisatie opzetten en een

begroting maken of budgetten bepalen
- doelstelling 6 - je kunt voor een te organiseren evenement een draaiboek van voorbereiding maken
- doelstelling 7 - je hebt alle informatie van deel A overgezet naar deel B en je bent klaar voor het

vervolg!
- doelstelling 8 - je kunt alle benodigde onderdelen voor het te organiseren evenement vastleggen

en coördineren, zoals offertes aanvragen voor catering en entertainment, ruimtes en materialen
bestellen, en plannen uitwerken voor de aankleding van de ruimte

- doelstelling 9 - je kunt alle benodigde voorwaarden voor het te organiseren evenement vastleggen
en coördineren, zoals contracten opstellen, instructies voor vrijwilligers/meewerkenden uitschrijven
of vergunningen aanvragen

- doelstelling 10 - je kunt je communicatie-uitingen afstemmen op de doelgroep
- doelstelling 11 - je kunt een draaiboek van uitvoering opstellen inclusief een realistische planning
- doelstelling 12 - je kunt een evenement uitvoeren en begeleiden en lost praktische problemen op
- doelstelling 13 - je kunt het evenement evalueren en een goed verzorgd evaluatierapport opstellen.

Beoordeling
Iedere leereenheid is een mix van theorie en opdrachten. Het doornemen van de theorie helpt je
om de opdrachten te maken. De opdrachten leiden je stap voor stap naar het einddoel van de
leereenheid.
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Inhoud, uitvoering en doelstellingen
De docent beoordeelt zowel de inhoudelijke kant (de theorie) als de uitvoering (de vaardigheid).
Je gaat een opdracht uitvoeren voor een opdrachtgever en dat betekent dat ook je communicatieve
vaardigheden beoordeeld worden. Het evenement organiseer je voor de deelnemers aan dat
evenement én voor je opdrachtgever. Het is de kunst om dat voor beide partijen naar volle
tevredenheid te doen. Dat betekent dat de docent (of een jury) je ook beoordeelt op de
doelstellingen die je voor het evenement hebt geformuleerd. Verder wordt er bij de beoordeling
gelet op: creativiteit, haalbaarheid, budgettering, uitvoering en evaluatie.

Beroepsproducten
Iedere leereenheid levert een beroepsproduct op dat de docent beoordeelt:
Deel A:
1. Over dit keuzedeel: de opdrachtomschrijving voor een evenement
2. Begrippen als basis: doelgroepanalyse
3. Van doelstelling naar idee: concept/idee-uitwerking voor het evenement
4. Het plan van aanpak: plan van aanpak
5. De organisatie: begroting, budgetverdeling of de opzet van de administratie (afhankelijk van je
evenement)
6. Het draaiboek: het draaiboek van voorbereiding voor jouw evenement. Dat is tevens het
eindproduct van deel A.

Deel B:
7. Over deel B van het keuzedeel: geen beroepsproduct
8. De onderdelen van het evenement: offerteaanvraag
9. De voorwaarden bij een evenement: afhankelijk van je evenement, bijvoorbeeld een plan voor
de parking en het schrijven een instructie voor de parkeerregelaars, de aanvraag van een vergunning
of een contract.
10. Communicatie: de uitnodiging voor je evenement
11. Alles coördineren: draaiboek van uitvoering met planning
12. De uitvoering: verslag/sfeerimpressie in beeld en geluid van het evenement
13. Afwikkeling en evaluatie: analyse van een uitgevoerde enquête over het evenement.
Het eindproduct van deel B is een uitgebreid verslag met een evaluatie van het evenement, waarbij
je het draaiboek van uitvoering en het sfeerverslag toevoegt om een compleet beeld te geven van
het evenement dat jij hebt georganiseerd en uitgevoerd.

Beoordelaars
Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms door een jury van mensen uit je school
en/of het bedrijfsleven (je opdrachtgever). De eindbeoordeling wordt opgenomen als bijlage bij je
diploma en kun je gebruiken voor je cv.
Succes en vooral veel plezier!

1.1 Oriëntatie

Opdracht 1: De mogelijkheden van een hotel

Je kunt te maken krijgen met het organiseren van een evenement bij een hotel waar je werkt of
stage loopt.
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Bekijk de video over Hotel Ara.

Video Hotel Ara

Welke mogelijkheden biedt dit hotel voor evenementen?

Opdracht 2: Jouw ervaring op het gebied van evenementenorganisatie

Je kunt ook voor het bedrijf waar je werkt een evenement organiseren, zoals een personeelsfeest,
een receptie voor een jubilaris of een vergadering.

a. Heb je zelf al eens iets georganiseerd? Bijvoorbeeld een verjaardagsfeest?

b. Hoe heb je dat aangepakt? Schrijf in hoofdlijnen jouw manier van werken op.

c. Als je nog nooit zelf iets georganiseerd hebt, maar dat nu voor het eerst zou gaan doen, hoe
ga jij dat dan aanpakken?
Schrijf in hoofdlijnen jouw manier van werken op.

Opdracht 3: Taken bij evenementenorganisatie

Je hebt gekozen voor dit keuzedeel, dus je weet vermoedelijk al dat er heel wat kijken bij het
organiseren van een evenement. Heb je enig idee wat jouw taken daarbij zijn?

Bedenk tien taken waarmee je te maken krijgt als je een (intern) evenement gaat organiseren.

Opdracht 4: Opdracht verwerven (Uitdaging)

Je hebt in overleg met je docent bepaald welke optie je in deel A gaat uitwerken. Welke optie je
ook gaat doen, deze leereenheid sluit je af met een opdrachtomschrijving voor het evenement
waarmee je aan de slag gaat.

Optie 1
Je gaat om te beginnen op zoek naar een stageadres waar je ook een evenement kunt
organiseren.

Het evenement dat je gaat werven, moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
• eenvoudig te onderzoeken doelgroep (dus NIET: een evenement voor alle jongeren in de

randstad, maar WEL een evenement voor alle jongeren die regelmatig bij buurthuis De Valk
binnenlopen)

• een evenement waarbij je minimaal moet regelen:
– de locatie (zaal, gebouw, terrein)
– de aankleding van de locatie
– minimaal twee voorzieningen (bijvoorbeeld techniek en entertainment of podiumopbouw

en catering)
– minimaal één voorwaarde (bijvoorbeeld contracten, vergunning of verzekering regelen).
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Let op!
Het is de bedoeling dat je een globale indruk krijgt van het evenement dat je mag gaan organiseren. Je
hoeft nu nog geen details te weten te komen, dat ga je in de volgende leereenheid allemaal achterhalen!

Optie 2
Je krijgt van school een (intern) evenement aangereikt dat je alleen of in een groepje mag gaan
organiseren.

Het evenement moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
• eenvoudig te onderzoeken doelgroep (dus NIET: een evenement voor alle jongeren in de

randstad, maar WEL een evenement voor alle jongeren die regelmatig bij buurthuis De Valk
binnenlopen)

• een evenement waarbij je minimaal moet regelen:
– de locatie (zaal, gebouw, terrein)
– de aankleding van de locatie
– minimaal twee voorzieningen (bijvoorbeeld techniek en entertainment of podiumopbouw

en catering)
– minimaal één voorwaarde (bijvoorbeeld contracten, vergunning of verzekering regelen).

Als je in een groepje gaat samenwerken, krijgt iedereen een vaste taak. Je werkt dan als
projectteam waarbij iedereen eigen taken en verantwoordelijkheden heeft. Lees alvast de bron
‘Samenstelling van het team’ goed door. Dat helpt je bij het verdelen van de taken bij andere
leereenheden.

Samenstelling van het team

Let op!
Het is de bedoeling dat je een globale indruk krijgt van het evenement dat je mag gaan organiseren. Je
hoeft nu nog geen details te weten te komen, dat ga je in de volgende leereenheid allemaal achterhalen!

Optie 3
Je gaat in deel A aan de slag met het fictieve evenement.

Let op!
De casus is in eerste instantie een globale omschrijving van het gewenste evenement. Je hoeft nu nog
geen details te kennen, die ga je in de volgende leereenheden allemaal achterhalen.

Optie 1
Neem contact op met een mogelijke opdrachtgever voor een evenement. Bespreek de mogelijkheden
en noem de voorwaarden waaraan jouw evenement moet voldoen.

Formulier Opdracht verwerven

• Noteer hier naam en adres van de opdrachtgever, inclusief de contactgegevens van de
contactpersoon.

• Noteer hier de datum waarop je contact hebt gehad met de opdrachtgever.
• Geef een korte, maar volledige omschrijving van het evenement dat je mag gaan organiseren.
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Optie 2
Maak een afspraak met de contactpersoon binnen school voor het evenement dat jij gaat
organiseren. Bepaal vooraf of je dat alleen doet of met de hele groep als je de opdracht in een
groepje uitwerkt.

Formulier Opdrachtomschrijving en projectaanpak

• Noteer hier naam en adres van de opdrachtgever, inclusief de contactgegevens van de
contactpersoon.

• Noteer hier de datum waarop je contact hebt gehad met de opdrachtgever.
• Geef een korte, maar volledige omschrijving van het evenement dat je mag gaan organiseren.

Optie 3
Lees de beschrijving van het fictieve evenement door.

Casus Fictief evenement: opening niet kantoor Credifixx
Formulier Opdrachtomschrijving

Vul het formulier Opdrachtomschrijving in met de gegevens die je uit de casus kunt halen.
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2. Begrippen als basis

Over deze leereenheid

Iedereen is wel eens bij een evenement geweest. Een verjaardagsfeest, een personeelsuitje, een
concert, een congres of een festival, het zijn allemaal evenementen. Maar wat is de definitie van
een evenement? En wat voor soorten evenementen zijn er? Je maakt in deze leereenheid kennis
met begrippen en theorie die je nodig hebt om een evenement te kunnen organiseren.

Feestend publiek op een festival.Spreker en toehoorders op een congres.

Als je een evenement gaat organiseren doorloop je altijd verschillende fases. De grootte en aard
van het evenement bepaalt hoe lang je per fase bezig bent. In deze leereenheid leer je welke fases
je moet doorlopen.

Een evenement organiseren doe je nooit zomaar, je hebt er een bepaalde reden voor. En een
evenement organiseer je niet voor iedereen, maar je hebt een bepaalde groep mensen in gedachten.
Bij evenementenorganisatie is het dan ook belangrijk om een duidelijke omschrijving te hebben
van de doelstelling en doelgroep. Ook dat komt in deze leereenheid aan bod.

Leerdoelen
Na deze leereenheid:
- kun je diverse begrippen omschrijven
- weet je uit welke fases evenementenorganisatie bestaat
- kun je een doelstelling formuleren
- kun je een doelgroepanalyse maken.

Beoordeling
Je formuleert een doelstelling voor jouw evenement. Je maakt aan het einde van deze leereenheid
daarvoor ook een doelgroepanalyse.
Bij de beoordeling van de doelstelling en de doelgroepanalyse beoordeelt de docent je op:
• je kennis van begrippen
• je kennis van verschillende doelgroepindelingen
• het toepassen van de geleerde theorie
• argumentatie van gemaakte keuzes.
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2.1 Begrippen als basis

Opdracht 1: Evenementen in soorten en maten

Evenementen zijn er in soorten en maten. Je kunt evenementen dan ook op verschillende manieren
indelen.

Evenementen in soorten en maten

a. Geef een omschrijving van het begrip ‘evenement’.

b. Noem het verschil tussen een publieksevenement en een zakelijk evenement.

c. Is jouw evenement een publieksevenement of een zakelijk evenement?

d. Geef een omschrijving van het begrip ‘bereikdoelstelling’.

e. Geef aan wat de bereikdoelstelling is van jouw evenement.

f. Geef een omschrijving van het begrip ‘effectdoelstelling’.

g. Geef aan wat een effectdoelstelling kan zijn van jouw evenement.

h. Wat is het verschil tussen rationele en emotionele argumenten?

i. Geef een omschrijving van het begrip ‘beleving’.

j. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling cultuurverandering.

k. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling imago-opbouw.

l. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling inhoudelijke ontwikkeling.

m. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling inhoudelijke ontwikkeling.

n. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling kennisoverdracht.

o. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling motivatieontwikkeling.

p. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling netwerkontwikkeling.

q. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling verkoop.

r. Geef een voorbeeld van een zakelijk evenement met als doelstelling vermaak.
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s. Geef van de volgende evenementen aan of het gaat om een B2B- of een B2C-evenement:

B2B of B2C?Evenement

Kleurwedstrijd van een koffiemerk voor mensen die een pak koffie
kopen

Workshop Bloemschikken van een bloemenshop voor belangstellenden
op inschrijving

Ballonvaart als incentive

Congres voor tandartsen georganiseerd door een leverancier van
tandtechnische hulpmiddelen

Jouw eigen evenement.

t. Zoek drie voorbeelden van B2B- en B2C-evenementen die binnenkort in de eigen omgeving
gehouden worden.

Opdracht 2: Fases en stappenplannen

Bij de organisatie van een evenement doorloop je altijd verschillende fases: van het idee ontwikkelen
tot de evaluatie. Om structuur in de organisatie te brengen, kun je gebruikmaken van een
stappenplan. Afhankelijk van het soort evenement en de grootte van het evenement kun je elke
fase onderverdelen in diverse stappen. Zo krijg je een mooi overzicht van wat je allemaal moet
regelen voor het evenement. Bestudeer de theoriebron Fases en stappenplannen om hier meer
over te leren.

Fases

Verschillende stappenplannen

a. Welke fases doorloop je bij het organiseren van een evenement?

b. Wat is een stappenplan?

c. Waarom kun je niet aangeven hoelang iedere fase van de evenementenplanning duurt?

Het nut van een grondige doelgroepanalyse
Het bepalen van de doelgroep

Opdracht 3: Wie is je doelgroep?

Je bent de begrippen doelgroep en doelstelling al tegen gekomen. Maar wat houden deze begrippen
precies in? Bestudeer de theoriebron Doelgroep om meer te weten te komen over waarom je je
moet verdiepen in je doelgroep en hoe je doelgroepen voor een evenement kunt bepalen.

a. Wat is een doelgroep?

b. Waarom is het van belang om de doelgroep nauwkeurig te omschrijven?

c. Waarom is het van belang dat je weet hoe je de doelgroep kunt bereiken?
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d. Wat moet je daarvoor te weten komen?

Opdracht 4: Doelgroepsegmentatie

a. Wat is doelgroepsegmentatie?

Een doelgroep kun je segmenteren op basis van vier criteria: geografische, demografische,
psychografische en gedragscriteria.

b. Wat zijn geografische criteria?

c. Noem twee geografische criteria.

d. Wat zijn demografische criteria?

e. Noem zes demografische criteria.

f. Wat betekent psychografie?

g. Wat zijn psychografische criteria?

h. Noem drie psychografische criteria.

i. Wat zijn gedragscriteria?

j. Noem drie gedragscriteria.

k. Wat onderzoek je als je de levensstijl van een doelgroep onder de loep neemt?

l. Wat is het verschil tussen een homogene en een heterogene doelgroep?

m. Wat wordt er bedoeld met een doelgroep naar ontwikkelingsfase?

n. Welke drie gebieden horen bij de ontwikkelingsfases?

o. Geef een indeling in ontwikkelingsfases.

p. Wat houdt de doelgroepindeling op basis van interesses in?

q. Hoe komt het dat mensen een evenement verschillend ervaren?

r. Hoeveel belevingswerelden onderscheidt RECRON?

s. Welke kenmerken onderzoek je specifiek bij het bepalen van de doelgroep voor een zakelijk
evenement?

Opdracht 5: Doelgroep IJssalon Capri

IJssalon Capri omschrijft zijn evenement als volgt:

16



‘Om het begin van de zomervakantie te vieren, organiseert Capri IJs & Delicatessen een IJsfeest.
Hierbij is iedereen welkom, jong en oud. Er is onder andere ieder uur een ijs-eetwedstrijd en aan
het einde van de dag krijgt de winnaar een beker. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten en
er is vooral veel ijs.’

IJsfeest.

a. Is dit een publieksevenement of een zakelijk evenement? Motiveer je antwoord.

b. Welke doelstelling heeft dit evenement, denk je? Motiveer je antwoord.

c. Voor welke doelgroep(en) is dit evenement bedoeld? Motiveer je antwoord.

Opdracht 6: Doelgroep productlancering

Je werkt in een hotel. Een bedrijf brengt een nieuw product in de markt en wil in het hotel de
productlancering laten plaatsvinden.

a. Is dit een publieksevenement of een zakelijk evenement? Motiveer je antwoord.

b. Welke doelstelling kan dit evenement hebben? Motiveer je antwoord.

c. Voor welke doelgroep(en) is dit evenement bedoeld? Motiveer je antwoord.

Opdracht 7: Doelgroep volleybaltoernooi

Je organiseert een volleybaltoernooi. Welke informatie moet je eerst achterhalen voordat je een
doelgroep kunt bepalen?

Opdracht 8: Doelgroep The Art of the Brick

‘The Art of the Brick’ is een tentoonstelling van meer dan zeventig kunstwerken gemaakt van
LEGO® met ruim een miljoen LEGO-steentjes. Op de Eventkalender staat het volgende:
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Locatie: Amsterdam Expo
Leeftijdscategorie: 0 tot 99 jaar
In deze geweldige tentoonstelling – door CNN uitgeroepen tot een van de top 10 exposities ter
wereld die je gezien moet hebben – ziet u levensgrote kunstwerken gemaakt van LEGO-steentjes.
Van menselijke figuren en een zes meter lang T-Rex skelet van 80.000 steentjes tot wereldwijd
bekende kunstwerken van Da Vinci, Vermeer en Rembrandt in 3D, alles gemaakt van LEGO.
De man achter deze unieke bouwwerken van LEGO is de Amerikaanse kunstenaar Nathan Sawaya.
Kleine en grote bezoekers kunnen zelf aan de slag met de bekende bouwsteentjes in de Interactive
Zone. The Art of the Brick is kunst voor jong en oud.

a. Definieer de doelgroep op basis van doelgroepsegmentatie en de vier bijbehorende criteria.

b. Definieer de doelgroep op basis van de leisure leefstijlstijlensegmentatie.

c. Wat is de toegevoegde waarde van de doelgroepindeling van de RECRON bij het organiseren
van een evenement?

Opdracht 9: Doelgroepanalyse (Uitdaging)

Om je doelgroep te bepalen kun je een doelgroepanalyse maken. Maar hoe doe je dat eigenlijk?
Lees theoriebron Doelgroepanalyse en leer hoe je zo’n onderzoek aanpakt. Daarna ga je aan de
slag met een doelgroepanalyse voor jouw evenement.

Aan de slag met de doelgroepanalyse

a. Je hebt geleerd dat er vaak vier segmentatiecriteria gebruikt worden om een totale markt onder
te verdelen in doelgroepen. Gebruik de vier criteria om voor jouw evenement tot een
onderverdeling te komen.

b. Geef voor jouw evenement aan in welke ontwikkelingsfase de doelgroep zit.

c. Als je de doelgroep voor het door jouw evenement aan de hand van interesses bepaalt, voor
welk type of welke types mensen is jouw evenement dan bedoeld?

Je hebt nu een aantal doelgroepindelingen gemaakt. Misschien zit de juiste indeling voor jouw
evenement er nog niet bij. Je kunt nog naar de indeling in belevingswerelden kijken en voor een
zakelijk evenement staan in de theorie ook nog kenmerken waarmee je doelgroepen kunt bepalen.
Een combinatie van de genoemde indelingen kan natuurlijk ook goed. Zo kun je een doelgroep
heel specifiek maken, bijvoorbeeld de doelgroep volwassenen van het F-type uit Zeeland.

d. Bepaal hoe jij je doelgroep wilt indelen en beargumenteer dit.

e. Omschrijf de doelgroep voor jouw evenement.

f. Wat is de meetbare doelstelling van jouw evenement?

Om je doelstelling te kunnen bereiken moet je je doelgroep beter leren kennen. Hiervoor kun je
onderzoek doen.

g. Welke twee soorten onderzoek kun je doen?
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h. Leg uit hoe je te werk gaat bij deze twee soorten onderzoek.

i. Kies wat voor onderzoeksoort jij gaat gebruiken om meer over doelgroep te weten te komen
en beargumenteer waarom je dit type onderzoek gebruikt.

j. Overleg met je opdrachtgever over de door jou geformuleerde doelgroep en doelstelling en
het door jou gekozen onderzoek. Je opdrachtgever moet deze goedkeuren.

k. Voer een doelgroeponderzoek uit.

Optie 1 en 2
Je mag zelf kiezen wat het onderwerp van het onderzoek wordt. Misschien wil je meer weten
in verband met communicatie, dan onderzoek je waar je jouw doelgroep kunt vinden en welke
communicatiemiddelen jouw doelgroep gebruikt. Of je wilt bijvoorbeeld in kaart brengen wat
voor interesses jouw doelgroep heeft. Geef vooraf goed aan wat je te weten wilt komen.

Leg het onderwerp eerst voor aan je docent en voer het uit als hij het heeft goedgekeurd. Maak
een verslag van de resultaten van het onderzoek.

Optie 3
Gebruik je het fictieve evenement van Credifixx voor de opdrachten in deel A? Dan kun je geen
doelgroeponderzoek voor het evenement uitvoeren. Doe dan alsof je voor klasgenoten een
volleybaltoernooi organiseert en voer een onderzoek uit om meer te weten te komen over deze
doelgroep.
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