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K/HBR/4 Evenementen 
 

Ontwikkelaar Sjaak Waasdorp 

Versie 1.0 

Datum 8-1-2020 

Taak 
Mede-organiseren van en assisteren bij een evenement. 
 
De volgende professionele kennis en vaardigheden uit het Kernprogramma Horeca, Bakkerij en 
Recreatie zijn op deze taak van toepassing: 

 P/HBR/4.1.1 op (specifieke) belangstelling voor recreatie en ontspanningsmogelijkheden 
voor gasten inspelen 

 P/HBR/4.1.2. assisteren bij promotionele activiteiten en deze mee helpen ontwikkelen 

 P/HBR/4.1.4. recreatiemogelijkheden voor gasten organiseren, regelen en begeleiden 

 P/HBR/4.1.11. sociale hygiëne signaleren en melden 

Deeltaak K/HBR/4.1 Mede-organiseren van een evenement 

Eindtermen 
De kandidaat kan: BB KB GL 

1 een planning voor een kleinschalig evenement maken x x x 

2 een draaiboek voor een evenement maken x x x 

3 een eenvoudige begroting voor een evenement maken x x x 

4 assisteren bij het maken van afspraken binnen gestelde kaders met 
medeorganisatoren, betrokken instellingen, instanties, derden en dergelijke, 
noodzakelijk om een kleinschalig evenement te organiseren 

x x x 

5 een planning voor een kleinschalig evenement maken x x x 

Uitwerking 

K/HBR/4.1.1 een planning voor een kleinschalig evenement maken 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 De planning samenstellen: wie, wat, waar, waarom en wanneer. ( 5 x W) x x x 

2 Bij het maken van de planning keuzes kunnen maken op gebied van: 

Locatie, activiteiten, catering en materialen. 

x   

3 Bij het maken van de planning keuzes en verantwoording kunnen maken op 

gebied van: Locatie, activiteiten, catering en materialen. 

 x x 

K/HBR/4.1.2 een draaiboek voor een evenement maken 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 Een draaiboek maken bestaande uit: planning, begroting, voorbereiding van 

activiteiten, tijdsschema en taakverdeling 

x   
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In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

2 Een draaiboek maken, uitleggen en toelichten, bestaande uit: planning, 

begroting, voorbereiding van activiteiten, tijdsschema en taakverdeling 

 x x 

K/HBR/4.1.3 een eenvoudige begroting voor een evenement maken 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 Een berekening maken van de kosten en opbrengsten van een evenement x   

2 Een berekening maken en inzicht hebben van de kosten en opbrengsten van een 

evenement 

 x x 

K/HBR/4.1.4 assisteren bij het maken van afspraken binnen gestelde kaders met 
medeorganisatoren, betrokken instellingen, instanties, derden en dergelijke, noodzakelijk om 
een kleinschalig evenement te organiseren 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 De vereiste regelgeving op het gebied van veiligheid toepassen x x x 

2 Assisteren bij de beoordeling van verschillende offertes x x x 

K/HBR/4.1.5 het verloop van een evenement presenteren, evalueren en beknopt verslaan. 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 Reflecteren op het verloop van het evenement, eventuele verbeterpunten en 

succesfactoren  kunnen benoemen en beknopt verslaan.  

 x x 

Deeltaak K/HBR/4.2 Assisteren bij een evenement 

Eindtermen 
De kandidaat kan: BB KB GL 

1 assisteren bij de opbouw van een kleinschalig evenement x x x 

2 een bijdrage leveren aan activiteiten tijdens het evenement x x x 

3 assisteren bij de afbouw van een evenement x x x 

4 tijdens een evenement eigentijdse communicatiehulpmiddelen adequaat 
inzetten 

x x x 

5 het verloop en de uitwerking van een evenement presenteren, evalueren en 
beknopt verslaan 

 x x 

Uitwerking 

K/HBR/4.1.1 assisteren bij de opbouw van een kleinschalig evenement 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 de wettelijke veiligheidseisen in acht nemen x x X 

2 Het draaiboek toepassen en uitvoeren x x x 
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K/HBR/4.1.2 een bijdrage leveren aan activiteiten tijdens het evenement 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 de start verzorgen: ontvangst en informatievoorziening  x   

2 Proactief de start verzorgen: ontvangst en informatievoorziening  x x 

3 Tijdens het evenement  het tijdsschema hanteren, de activiteit professioneel 

begeleiden en  juist handelen bij calamiteiten en problemen 

x   

4 Tijdens het evenement  proactief het tijdsschema hanteren, de activiteit 

professioneel begeleiden en  juist handelen bij calamiteiten en problemen 

 x x 

5 Het evenement afsluiten op de juiste wijze volgens draaiboek x x x 

K/HBR/4.1.3 assisteren bij de afbouw van een evenement 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 de wettelijke veiligheidseisen in acht nemen x x X 

2 Het draaiboek toepassen en uitvoeren x x x 

K/HBR/4.1.4 tijdens een evenement eigentijdse communicatiehulpmiddelen adequaat inzetten 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 Het juiste communicatiemiddel hanteren x x x 

2 De specifieke communicatieafspraken toepassen vanuit het draaiboek x x x 

K/HBR/4.1.5 het verloop en de uitwerking van een evenement presenteren, evalueren en 
beknopt verslaan 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 Reflecteren op het verloop van het evenement, eventuele verbeterpunten en 

succesfactoren  kunnen benoemen en beknopt verslaan. 

 x x 

Doorstroom mbo 
Dit keuzevak biedt doorstroommogelijkheden naar de volgende kwalificaties binnen het mbo: 

 Allround Hospitality medewerker niveau 3 

 Leidinggevende leisure & hospitality niveau 4 

 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality niveau 3 


