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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. Overbrugging
In deel A van het keuzedeel Evenementenorganisatie had je drie opties:

Optie 1
Heb jij optie 1 gedaan? Dan ben je al bezig met je beroepspraktijkvorming (BPV) en de organisatie
van je evenement voor een opdrachtgever. Zorg ervoor dat je voor deel B alle documenten die je
bij deel A hebt uitgewerkt weer bij de hand hebt. Je kunt deze overbruggingsleereenheid overslaan
en meteen verdergaan met de leereenheid ‘Locatie, catering, entertainment en techniek’.

Optie 2
Heb jij optie 2 gedaan? Dan heb je kunnen oefenen met de organisatie van een evenement dat je
van school aangereikt kreeg. Je hebt een evenement mogen uitvoeren maar bent nog niet bezig
geweest met je BPV en de organisatie van je eigen evenement. Daarom doorloop je nu eerst deze
overbruggingsleereenheid voordat je verdergaat met de leereenheid ‘Locatie, catering,
entertainment en techniek’.

Optie 3
Heb jij optie 3 gedaan? Dan heb je de opdrachten uit deel A aan de hand van een fictief evenement
gemaakt. Nu ga je echt aan de slag met een evenement dat je ook gaat uitvoeren! Je doorloopt
deze overbruggingsleereenheid, zodat je daarna met de leereenheid ‘Locatie, catering, entertainment
en techniek’ verder kunt.

Bij optie 2 en 3 ga je in deze leereenheid eerst een opdracht voor een evenement verwerven dat
je gaat uitvoeren tijdens de BPV. Je doorloopt daarom enkele stappen uit deel A nog een keer voor
het evenement dat je daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dan heb je een mooie start en kun je in de
leereenheden die volgen verder met het leertraject over hoe je de organisatie van een evenement
aanpakt.

Heb je al een deel van een evenement voor een echte opdrachtgever uitgewerkt? Dan ga je hier
nu verder mee aan de slag. Ben je aan de slag gegaan met een evenement van je school of met
een fictief evenement? Dan ga je in deze leereenheid voorbereidingen treffen voor een echt
evenement.
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Aan het einde van deel B van het keuzedeel Evenementenorganisatie heeft iedereen echt een
evenement georganiseerd en uitgevoerd.

Leerdoelen
Je ziet hier de resultaten van deze leereenheid:
- opdrachtomschrijving
- doelgroepanalyse
- idee en voorbereiding offerte
- uitwerking offerte
- plan van aanpak
- begroting
- draaiboek van voorbereiding.

Beoordeling
Bij de beoordeling van alle leerdoelen gelden dezelfde beoordelingscriteria als in deel A.

Beoordelingscriteria

Opdracht 1: Opdracht verwerven

Formulier Opdracht verwerven

Je gaat om te beginnen op zoek naar een BPV-adres 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).

Je kunt het formulier Opdracht verwerven gebruiken als je in gesprek gaat met mogelijke
opdrachtverstrekkers.

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!

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

b. Noteer op het formulier Opdracht verwerven de naam en het adres van de opdrachtgever,
inclusief de contactgegevens van de contactpersoon.

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

Opdracht 2: Doelgroepanalyse

Het nut van een grondige doelgroepanalyse
Het bepalen van de doelgroep
Aan de slag met de doelgroepanalyse

Om je doelgroep te bepalen kun je een doelgroepanalyse maken. Je hebt dit al een keer ‘droog’
geoefend en nu ga je aan de slag met een doelgroepanalyse voor jouw evenement.

Je maakt de doelgroep van het evenement helder.

a. Geef voor jouw evenement aan of het gaat om een B2B- of een B2C-evenement.

b. 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.

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

d. 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. Een combinatie van verschillende indelingen kan natuurlijk ook goed.
Zo kun je een doelgroep heel specifiek maken, bijvoorbeeld de doelgroep volwassenen van het
F-type uit Zeeland.

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

f. Omschrijf de doelgroep voor jouw evenement.

g. Wat is de meetbare doelstelling van jouw evenement?
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h. Om je doelstelling te kunnen bereiken moet je je doelgroep beter leren kennen. Hiervoor kun
je onderzoek doen. Kies wat voor onderzoeksoort jij gaat gebruiken om meer over doelgroep
te weten te komen en beargumenteer waarom je dit type onderzoek gebruikt.

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

j. Voer een doelgroeponderzoek uit. 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 onderzoek uit als hij de opzet heeft
goedgekeurd. Maak een verslag van de resultaten van het onderzoek.

Opdracht 3: Idee en voorbereiding offerte

Op zoek naar het beste idee

Checklist Offerte

Nu is het tijd om aan de slag te gaan met de inhoud van je evenement. Hoe gaat het evenement
er globaal uitzien?

a. Maak twee overzichtelijke lijsten: één van alle gegevens die je al weet en een lijst met vragen
voor de opdrachtgever. Denk bij de gegevens aan:
• de datum voor het evenement
• het budget voor het evenement
• in welke plaats het evenement gaat plaatsvinden
• in welk gebouw of op welk terrein het evenement gaat plaatsvinden
• welke uitstraling en beleving jouw evenement moet krijgen
• speciale wensen van jouw opdrachtgever.

b. Als het goed is heb je al een lijst(je) gemaakt met de vragen die je nog aan de opdrachtgever
moet stellen. Bepaal hoe je deze vragen gaat voorleggen. Telefonisch, per e-mail of maak je
een afspraak om bij de opdrachtgever langs te gaan?
Motiveer je antwoord.

c. Stel de vragen aan de opdrachtgever op de manier zoals je dat hebt bedacht. Noteer alle
antwoorden en leg dit vast in een document.
Vraag de opdrachtgever ook op welke wijze hij een offerte wil ontvangen: schriftelijk (per e-mail
of gewone post) of met een mondelinge toelichting tijdens een presentatie.

d. Je kent verschillende manieren om aan ideeën voor het concept van je evenement te komen.
Maak hiervan een overzicht waarbij je jouw eigen evenement als uitgangspunt neemt. Je
omschrijft steeds:
• de manieren die je in de bronnen vindt
• in hoeverre je die manieren voor jouw evenement kunt toepassen
• in hoeverre je die manieren in jouw situatie (werk je individueel of in een projectgroep)

kunt toepassen.
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e. Bepaal wat voor jou de fijnste manier is om aan ideeën te komen en werk een idee uit voor
jouw evenement.

f. Bepaal aan de hand van de checklist Offerte welke gegevens je al hebt en welke je nog moet
vinden voor het maken van een offerte voor je opdrachtgever.

g. Je hebt je opdrachtgever gevraagd hoe hij de offerte wilde ontvangen. Bedenk alvast hoe je de
offerte gaat uitvoeren. Noteer hoe je het gaat aanpakken en motiveer je antwoord.

Opdracht 4: Uitwerking offerte

De offerte

Checklist Offerte

Je bent er nu helemaal klaar voor: je hebt alles goed uitgedacht en verzameld. Het wordt tijd dat
de opdrachtgever zijn goedkeuring gaat geven aan jouw idee.

Zorg ervoor dat de opdrachtgever blij wordt van de offerte die je hem presenteert.

Je stelt de offerte op. Ook als je de offerte bij de opdrachtgever gaat presenteren, moet je ervoor
zorgen dat je de offerte ook als document (op papier of digitaal) hebt.
• Begin met het idee, gebruik daarvoor de inhoud van je concept dat je al hebt gemaakt.
• Laat goed zien dat jouw idee aansluit op de doelstelling, de doelgroep, de speciale wensen en

de gevraagde uitstraling en/of beleving.
• Zorg ervoor dat alle onderwerpen van de checklist voor zover die van toepassing zijn voor jouw

evenement, in de offerte zijn verwerkt.
• Bedenk of je met bijlages werkt of alles in één document plaatst.
• Bedenk hoe je de offerte een persoonlijk karakter kunt geven.
• Bedenk hoe je de offerte iets van de sfeer van het evenement kunt meegeven.
• Bedenk hoe je de offerte gaat versturen of meenemen. Je opdrachtgever heeft zijn voorkeur

aangegeven, maar hoe voer je de offerte uit?
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Opdracht 5: Plan van aanpak

Plan van aanpak maken

Checklist Plan van aanpak

Je hebt inmiddels doelstellingen, doelgroepen en een concept voor jouw evenement bepaald. Nu
ga je aan de slag met het plan van aanpak voor je evenement.

a. Bekijk de kritische succesfactoren bij jouw evenement. Kun je aan alle eisen voldoen? Heb je
voldoende tijd en financiële middelen voor de organisatie om de gewenste kwaliteit te kunnen
leveren?

b. Hoe kun je de toonzetting van jouw evenement omschrijven?

c. Moet je voor jouw evenement veel regelen wat betreft de catering? Geef een globale opsomming.

d. Noem drie voorbeelden van entertainment die je bij jouw evenement kunt gebruiken en die
goed aansluiten op de doelstelling. Let op dat het entertainment past bij de doelgroep en het
concept, en de gewenste uitstraling van het evenement versterkt.

e. Bedenk een werknaam voor jouw eigen evenement.

f. Wat is een geschikte datum voor jouw evenement? Motiveer je datumkeuze.

g. Maak een plan van aanpak voor jouw evenement.
1. Schrijf daarvoor alle in de theorie genoemde onderdelen van een evenement op.
2. Loop ze allemaal door en schrijf alle voor jouw evenement bekende gegevens op.
3. Noteer de zaken die je nog niet weet en dus nog moet onderzoeken. Ook als je verwacht

een onderdeel nauwelijks nodig te hebben, noteer je dat, zodat duidelijk is dat je eraan
gedacht hebt en het plan volledig is.

4. Zorg voor een overzichtelijk plan waarin je duidelijk noteert wie, wat, wanneer doet.
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Opdracht 6: Organisatie

Samenstelling van het team

Interne communicatie

Dossiervorming

Jij gaat het evenement organiseren. Kun je dat alleen? Het is zeer waarschijnlijk dat het best veel
werk is en je hulp nodig hebt van anderen om alles op tijd geregeld te hebben. Bij deze opdracht
zoek je uit hoe het organisatieteam eruit moet zien en breng je structuur aan in de werkzaamheden.

Ook de administratieve organisatie moet je goed uitdenken.

a. Maak een overzicht van alle werkzaamheden die je gaat organiseren en daarna ook uitvoeren.
Cluster alle werkzaamheden om een goed overzicht te krijgen en/of om tot een goede
taakverdeling te komen.

b. Maak binnen de projectgroep van het evenement dat je gaat organiseren, afspraken over de
manier waarop jullie met elkaar gaan communiceren. Het gaat erom dat je nadenkt over
manieren waarop je informatie, de voortgang en problemen met elkaar kunt delen.
Spreek daarbij ook de frequentie af (hoe vaak per dag, week, maand hebben jullie contact?)
en de duur van bijvoorbeeld een vergadering.

c. Maak ook dergelijke afspraken met je opdrachtgever. Maak een voorstel en bespreek dat met
je opdrachtgever.

d. Maak voor het evenement dat je zelf gaat organiseren een opzet voor de administratieve
organisatie. Denk goed na. Je moet alles snel kunnen terugvinden en iemand anders moet ook
de weg kunnen vinden in jouw dossiers. Zorg voor goede, duidelijke namen. Wat doe je digitaal
(in de cloud) en wat doe je als papieren dossiers?
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Opdracht 7: De begroting voor je eigen evenement

Begrippen

Begroting maken

Je gaat aan de slag met het maken van een begroting voor het evenement dat je gaat organiseren.

Uitgangspunten zijn:
• je hebt een (goedgekeurd) plan van aanpak, met andere woorden je weet al hoe het evenement

eruit gaat zien
• je hebt een schema gemaakt voor de interne organisatie: je weet uit welke onderdelen het

evenement bestaat (als je alleen werkt) of uit welke werkgroepen de organisatie bestaat (als
je in een groep werkt)

• je houdt rekening met het budget dat je ter beschikking hebt.

Let op!
Het is niet de bedoeling dat je al offertes gaat opvragen. Het gaat om een globale berekening van de
kosten en opbrengsten. Je kunt veel informatie van internet halen.

a. Maak eerst een overzicht van alle kosten die je voor dit evenement gaat maken. Zoek daarvoor
zo veel mogelijk informatie van internet, zodat je een reëel kostenoverzicht kunt maken.

b. Hetzelfde doe je voor de opbrengstenkant. Zijn er inkomsten te verwachten? Maak een overzicht
van mogelijke inkomsten.

c. Bundel de te verwachten kosten en opbrengsten. Maak hiervoor een logische indeling van
rubrieken. Zorg ervoor dat je een post Onvoorzien opneemt.

d. Maak van alle rubrieken een begroting. Zorg ervoor dat het budget dat je van de opdrachtgever
kreeg, niet overschreden wordt. Is dat wel het geval, dan moet je een stap terug en ergens gaan
bezuinigen.

e. Schrijf een toelichting bij de begroting waarin je je keuzes verantwoordt. Je levert de begroting
met de toelichting in bij je docent.

Opdracht 8: Draaiboek van voorbereiding

Het draaiboek

Samenstellen draaiboek

Voorbeelden draaiboek

Je maakt voor jouw eigen evenement een opzet voor een draaiboek van voorbereiding. Als je alleen
werkt, werk je ongetwijfeld ook samen met anderen. Daarbij is goed overleg belangrijk en moet
je alles goed afstemmen en duidelijke afspraken maken.

Als je alleen werkt is er ook een risico: als jij uitvalt moet het evenement wel verder georganiseerd
worden. Als jij bijvoorbeeld ziek wordt, dan moet je draaiboek zo duidelijk zijn, dat iemand anders
makkelijk verder kan gaan met de organisatie van het evenement.
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a. Maak een opzet voor het algemene deel van je draaiboek.

b. Maak een opzet voor het specifieke deel van je draaiboek van voorbereiding.

c. Bereid je presentatie voor:
• Omschrijf (op papier) de werking en opzet van een draaiboek. Denk daarbij ook aan een

algemene uitleg (wat is een draaiboek, waarvoor is dat belangrijk)
• Werk deze informatie uit voor een presentatie (aan alle mensen met wie je samenwerkt).

Je mag (of moet misschien wel) daarbij hulpmiddelen gebruiken.

d. Houd je presentatie.

e. Leg samen met de toehoorders momenten vast waarop je het totaaldraaiboek bijwerkt.
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