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V O O R W O O R D

Welkom bij de leergang Professional Event Management.

 

Met deze korte opleiding bieden wij u de mogelijkheid uw kennis te actualiseren en te

verdiepen.

 

De programmaleiding van Master in Event Management is erin geslaagd een interessant,

actueel en uitdagend programma samen te stellen dat naast een theoretische verdieping

ook inzicht geeft in de laatste ontwikkelingen in de praktijk.

 

De leergang wordt afgesloten met een tentamen en een praktijkopdracht waarin u laat

zien de aangereikte kennis te beheersen en toe te kunnen passen. Na het succesvol

doorlopen van de leergang ontvangt u uw een certificaat.

 

Wij wensen u veel succes en plezier bij het volgen van deze leergang.

 

Harry de Winter

Directeur Master in Event Management
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I N L E I D I N G

Een strategische aanpak op evenementen

Briefing opdrachtgever praktijkcasus

Projectmanagement 

Concepting & mindmapping 

Event financiën

Event technieken en Technologie

Live, online en hybride events 

Eventdoelstellingen, registratie en communicatie

Strategische storytelling

Vier studiedagen van 09.30-18.00 uur  (Colleges zijn van 09.30 tot 17.00 uur)

Zelfstudie (30 uren)  

Halve dag tentamen, presentaties van de groepsopdracht en lunch

Halve dag certificaatuitreiking, reflectie en diner van 15:00 -20:00 uur

Voor u ligt de studiehandleiding van de leergang Professional Event Management. Hierin

staat beschreven wat de leergang inhoudt en hoe de eindbeoordeling plaatsvindt.

 

Het doel van de leergang is om u kennis en inzicht te geven over de laatste ontwikkelingen

in event management. Door de principes van projectmanagement toe te passen, leert u

meer effectief en efficiënt een event organiseren en dit te vertalen naar een praktijkcase.

De leergang omvat de elementaire basics op het gebied van event management met

onderwerpen die de evenementenbranche direct raakt, toegevoegde waarde biedt en

theoretische en praktische aansluiting geniet.

 
De leergang behandelt de volgende modules:

 

De colleges en interactieve workshops worden verzorgd door professionele docenten, die

veelal eigen literatuur hebben gepubliceerd én professionals uit de eventbranche. Locaties

en de volgorde van de colleges kunnen nog wijzigen.

 
De leergang beslaat:

Om in aanmerking te komen voor het certificaat, wordt u geacht actief deel te nemen aan

alle studiedagen en het tentamen met een voldoende (minimaal 5,5) af te sluiten.

 

Iedere deelnemer dient een week voor aanvang van de leergang een

representatieve foto van zichzelf te sturen naar: alexandra@masterineventmanagement.nl.

De benodigde literatuur voor de leergang wordt op de eerste dag uitgereikt.

 

Veel plezier en succes bij de leergang Professional Event Management!

https://www.eventbranche.nl/nieuws/23-nieuwe-gecertificeerde-eventmanagers-versterken-de-branche-17758.html
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03

09.00 - 09.30 
Ontvangst.

09.30 -  09.45
Docent: Harry de Winter - Directeur Master in Event Management

Titel: Introductie leergang

09.45 - 12.30
Docenten: Marike Dragt en Maayke Könemann

Titel: Een strategische aanpak op evenementen 

Inhoud: Maayke Könemann en Marike Dragt gaan aan de hand van hun ervaring bij verschillende

nationale en internationale organisaties nader ingaan op hoe u overkoepelende

uitgangspunten van uw organisatie kunt doorvertalen naar een individueel evenement. Welke

inzichten helpen om deze aanpak te definiëren en hoe komt u aan deze inzichten? Wie binnen

uw organisatie heeft u daarbij nodig en hoe vertaalt u deze informatie concreet naar een

individueel evenement?

12.30 - 13.30 
Gezamenlijke lunch, rondleiding en deelnemersfoto. 

13.30 - 17.00
Docent: Gerdie Schreuders - Founding partner LiveOnlineEvents.

Titel: Hybride Events 

Inhoud:  Door de Coronacrisis is de rol van de Eventmanager drastisch veranderd. Evenementen

dienen georganiseerd te worden binnen nieuwe veiligheidskaders, hybride evenementen en

online componenten. Als event professional de belangrijke taak om u voor te bereiden op deze

blijvende verandering en uw rol strategisch te transformeren naar het nieuwe normaal.

Andere vergaderculturen dwingen om creatief te zijn en de ontbrekende omzet te gaan realiseren

door innovatie en nieuwe business modellen. Maar hoe doe u dat? Docent en vakexpert Gerdie

Schreuders neemt u mee in deze veranderende (online en hybride) omgevingen zodat u

economy-proof uw klanten blijvend kan bedienen én verassen. Geen technische benadering maar

een must voor de live, online en hybride event professional anno 2021.

17.00 - 18.00 
Reflectie en netwerken. 
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L E E R D O E L E N
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Waarom het goed is om inzichten te gebruiken voor een zo waardevol mogelijk inzetten van

evenementen en welke inzichten relevant kunnen zijn.        

Waarom het relevant is om de organisatie doelstellingen te kennen en toe te passen 

Hoe je strategische uitgangspunten op één pagina kunt samenvatten 

De uitgangspunten te concretiseren voor een individueel evenement

Wanneer u een event wel/niet online in kunt zetten om uw doelen te bereiken

Welke vormen van live, online en hybride events er bestaan

Hoe u deze eventvormen opzet en met welke leveranciers

Hoe u een interessant programma maakt en online deelnemers werft

Wat de manieren zijn om een businessmodel te creëren

Inzicht in de kosten van een live/online en hybride event

Social media te integreren de eventcommunicatie

*Extra 'Best of Hybride cases'

EEN STRATEGISCHE AANPAK OP EVENEMENTEN LEERT U:
    

HYBRIDE EVENTS LEERT U:
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P R O J E C T M A N A G E M E N T  &
B R I E F I N G  
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09.00 - 09.30
Ontvangst. 

09.30 - 12.30
Docent: Femke Ramaker

Titel: Projectmanagement

Inhoud: Vanuit de inmiddels succesvolle theorie van Iris Eshel reikt zij praktische hulpmiddelen

aan, waarmee de projectmanager het proces van een productie kan beheersen. De

projectmanager als productieleider, met als gevolg een efficiënte aansturing, planning en

budgetbewaking.

12.30 - 13.30 
Gezamenlijke lunch en rondleiding.

13.30 - 16.00
Docent: Marieke Dik - Bureau Findig.

Titel: Interactief kennismaken met elkaar en de briefing van de opdrachtgever voor de casus 

Inhoud: In dit middagprogramma gaat u kennismaken met de opdrachtgever(s) en hun briefing

voor de praktijkcasus waar u met uw projectgroep tijdens de leergang aan gaat werken. De casus

betreft een event dat u aan de hand van de aangereikte kennis en creativiteit tot een

projectvoorstel ontwikkeld. Dit voorstel inclusief de pitch hiervan is onderdeel van het tentamen.

Onze docent zal u deze middag begeleiden bij het opzetten hiervan. 

16.00 - 17.00
O.l.v Marieke Dik werken de deelnemers aan hun praktijkcasus.

17.00 - 18.00 
Reflectie en netwerken. 
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projectfasering toe te passen in een evenement;

op basis van inhoudelijke doelstellingen een basisconcept te ontwerpen;

op basis van de gewenste doelgroepen een marketingstrategie te ontwerpen;

de kwaliteitseisen, organisatieopzet en facilitaire randvoorwaarden te beschrijven;

het tijdpad van het project in kaart te brengen;

de interne en externe informatievoorziening in kaart te brengen;

een kostenraming voor het project te maken;

een projectvoorstel voor een project op te leveren.

Sparren, overleggen en nieuwe inzichten delen met professionals uit de branche

Uw persoonlijke leerdoelen te behalen

Onze studiebegeleider zorgt voor een persoonlijke en betrokken sfeer

Ondersteund u in het verhelderen van briefings en deze concreet te maken

Een middag waarin kennis delen en netwerken centraal staat

PROJECTMANAGEMENT LEERT U:

KENNISMAKEN MET CURSISTEN EN BRIEFING OPDRACHTGEVER LEERT U:
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E V E N T  T E C H N I E K  E N  T E C H N O L O G I E  &
M I N D M A P P I N G  E N  C O N C E P T I N G
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09.00 - 09.30 
Ontvangst. 

09.30 - 12.30 
Docent:  René Pouwelse | Advies | Regie | Productie.

Titel:  Event Techniek en Technologie

Inhoud: Tijdens dit college wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, tips en anekdotes het

belang van de technische productie bij events uitgelegd. Geen onbegrijpelijke technische jargon

maar juist doelgerichte informatie die u morgen in praktijk kunt brengen.

Inzicht in de basisbegrippen en noodzakelijke onderdelen die uw evenement kunnen

ondersteunen(of onderuit kunnen halen). Maar ook creatieve manieren om techniek te gebruiken

en innovaties, zoals bijzondere projectie, Virtual Reality en Augmented Reality. En dat alles in de

context van de impact, het rendement en het budget van uw event

Door de veranderende wereld van live events door Covid-19 heeft ook online events een enorme

vlucht genomen. Wat zijn de technische implicaties daarvan? Hoe gebruikt u in dat geval camera's,

licht, geluid, video en andere technieken als toegevoegde waarde.

12.30 - 13.30
Gezamenlijke lunch en rondleiding.

13.30 - 17.00 
Docent: Marike Dik

Titel: Concepting en Mindmapping 

Inhoud: Vanuit een realistische (eigen) casus uit het werkveld leert u te werken in een

interactief (herhalend) proces van enerzijds verkennen, onderzoeken, experimenteren en spelen en

anderzijds analyseren en concretiseren om te komen tot een geslaagd concept. Een goed concept

is origineel, verrassend en het is ook een kernachtig en “organiserend” idee.

U ontwikkelt kernkwaliteiten om een opdracht of eigen idee in de context van jouw werkveld te

plaatsen door het bestuderen en analyseren van het ‘probleemgebied’ (de uitdaging) en het doen

van onderzoek naar de context van het concept. U leert gebruik te maken van mindmapping en

hoe tot een moodboard te komen. Dit helpt uiteindelijk het concept te presenteren en toe te

lichten.

17.00 - 18.00 
Reflectie en netwerken. 
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Kennis van, én inzicht in de mogelijkheden van techniek op evenementen.

De belangrijkste technische termen betreffende licht, beeld en geluid.

De allerlaatste ontwikkelingen op dit gebied.

Hoe u een gedegen gesprekspartner van technische leveranciers wordt.

 Inzicht in het proces en tools om tot een geslaagd event concept te komen. 

 Kwaliteiten ontwikkelen om een opdracht of eigen idee in de context van het

 werkveld te plaatsen door middel van het bestuderen en analyseren van het probleemgebied.

 Een kernidee verder ontwikkelen door o.a. brainstormen, mindmapping en

 Metaforisch denken.

EVENT TECHNIEK EN TECHNOLOGIE LEERT U:

CONCEPTING & MINDMAPPING LEERT U:
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B E G R O T E N ,  R E G I S T R A T I E , C O M M U N I C A T I E  &
S T R A T E G I S C H E  S T O R Y T E L L I N G
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09.00 - 09.30
Ontvangst. 

09.30 - 11.30 
Docent: Lennart Peeperkorn - Directeur Chainreaction

Titel: Event Financiën
Inhoud: In dit college behandelt Lennart Peeperkorn de ins en outs én “valkuilen” van begroten en

bijkomende financiële vraagstukken. Tijdens het college wordt accountability als achterliggende

gedachte meegenomen. Wat zijn de kosten voor een evenement en wat levert het op? Met een

praktijkcase gaan de deelnemers aan de slag.

11.30 - 13.00
Docent: Rutger Bremer

Inhoud: Een succesvol event? Dat is wanneer uw doelgroep na het event het gewenste gedrag

vertoont. Dat bereikt u alleen met duidelijke en meetbare doelstellingen, met heldere

communicatie die aansluit op de doelgroep, vlekkeloze registratie en waardevolle evaluatie.

Rutger Bremer Bremer legt aan de hand van cases uit hoe u die doelstellingen formuleert, de

communicatie zo inricht dat uw doelgroep met de juiste verwachtingen naar het event komt en

hoe u uw doelstellingen kunt meten.

13.00 - 14.00 
Gezamenlijke lunch en rondleiding.

14.00 - 17.00 
Docent: Roy Grünewald

Titel: Strategische Storytelling

Inhoud: U kunt de mooiste evenementen bedenken, maar als je verhaal niet goed is zal niemand

het weten of begrijpen. Een briljant verteld verhaal is essentieel uw stakeholders te overtuigen.

Maar wat ìs een briljant verhaal? Hoe komt het dat sommige verhalen beter worden onthouden

dan andere? Storytelling expert Roy Grünewald is ervan overtuigd dat iedereen het kan leren. Door

gebruik te maken van een viertal eenvoudige vertel technieken die erop gericht zijn om de inhoud

diep door te laten dringen in het brein van uw publiek.

17.00 - 18.00 
Reflectie en netwerken.
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Kennis en inzicht in hoe de valkuilen in begroten te dichten.

Hoe een kostenbegroting gemaakt wordt.

begrijpen wat accountability inhoudt (ROI).

Goede doelstellingen te formuleren.

De doelstellingen om te zetten in kleinere sub-doelstellingen.

Doelgroep analyseren.

De communicatie in uitnodigingen en websites aansluit op de doelgroep.

De registratie zo in te richten dat je waardevolle informatie vooraf verzamelt.

Met minimaal aantal vragen het maximale uit je enquete halen.

Doelstellingen achteraf kunnen meten.

Een boeiend verhaal te construeren door feiten te koppelen aan emoties met behulp van

De 4P-technieken.

Storytelling toe te passen bij presentaties en pitches.

EVENT FINANCIËN LEERT U:

REGISTRATIE EN COMMUNICATIE LEERT U:

STRATEGISCHE STORYTELLING LEERT U:
 



D A G  5   
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09.00 - 09.30 
Ontvangst. 

09.30 - 10.30 
Titel: Schriftelijk tentamen.

Inhoud: De examinering vindt plaats aan de hand van een tentamen met 25-30 multiple choice

vragen en een groepsopdracht. De vragen worden opgesteld aan de hand van de leerdoelen,

presentaties van de colleges en de opgegeven literatuur. De deelnemers ontvangen na iedere

studiedag per e-mail de presentaties van de docenten ter voorbereiding op het tentamen.

Het eindcijfer wordt bepaald met de verdeling 50-50% voor het tentamen en de groepsopdracht.

Beide onderdelen moeten worden afgesloten met een voldoende, zijnde een 5,5. De deelnemer

ontvangt op de donderdag na het tentamen vóór 12:00 uur bericht, indien de leergang

onvoldoende is afgesloten. Er is een herkansingsmogelijkheid; datum en tijd in overleg met de

organisatie.

10.45 - 12.45 
Titel: Groepsopdracht en presentatie.

Inhoud: Op de eerste dag van de leergang wordt de groepsopdracht toegelicht en een

groepsindeling gemaakt. De opdracht bestaat uit het schrijven van een projectvoorstel voor een

fictief evenement. Op de tentamen dag presenteert elke groep het projectvoorstel aan de gehele

groep en de beoordelingscommissie. De presentatie van de case mag maximaal 10 minuten

duren. Na de presentatie ontvangt de groep vragen van de beoordelingscommissie. Wij verzoeken

u het schriftelijk voorstel uiterlijk vrijdagavond 00.00 uur vóór het tentamen per email en in pdf te

versturen naar: alexandra@masterineventmanagement.nl, Op de dag van het tentamen neemt u

uw schriftelijk voorstel in drievoud én hardcopy mee en levert deze in bij de productieleider.

12.45 - 14.00
Gezamenlijke lunch, rondleiding en netwerken.
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De laatste bijeenkomst begint met de certificaatuitreiking. Daarna is er met de examinator

gezamenlijk reflectie op het tentamen en per groep reflectie op de case. Er is een rondleiding en

de leergang wordt afgesloten met een feestenlijk diner.

14.40 - 15.00 
Ontvangst met aperitief.

15.00 - 15.30
Certificaatuitreiking (fotograaf aanwezig).

15.30 - 17.30 
Reflectie van onze docent(en) op uw tentamen en groepsopdracht.

Rondleiding

17.30 - 19.30 
Feestelijk diner en gezellige nazit.

19.30
Einde.
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Projectmanagement – Een professionele aanpak van evenementen – Jan Verhaar & Iris Eshel

Eventplanner – Kevin van der Straeten

Alle presentaties van de colleges en workshops

LITERATUUR:

Verplichte studiestof:

 De benodigde literatuur voor de leergang wordt op de eerste dag uitgereikt.

ZELFSTUDIE

Deze leergang bevat 30 uur zelfstudie. Dit is opgebouwd uit 7 uur voor het lezen van de literatuur,

6 uur ter voorbereiding op het tentamen en 15 uur voor de realisatie van de groepsopdracht.

Verder kan het voorkomen dat u voor aanvang van de leergang enkele leesopdrachten digitaal

ontvangt ter voorbereiding op de leergangen.

CERTIFICERING

Bij volledige aanwezigheid en een voldoende voor het tentamen en de groepsopdracht ontvangt

de deelnemer een certificaat van Master in Event Management. Bij volledige aanwezigheid, maar

onvoldoende voltooien van het tentamen en/of de groepsopdracht, ontvangt de deelnemer een

bewijs van deelname. Indien de deelnemer zowel Advanced Event Management én de leergang

Professional Event Management met een voldoende heeft afgerond, ontvangt hij of zij de EMa-

status en heeft de titel '' Certified Event Professional' verworven.



Meerwaarde tijdens de opleidingen zijn ook de prachtige 

leslocaties. De collegiale ontmoetingen tussen andere

eventmanagers zorgt voor een boeiende interactie tijdens

en na de opleiding. De opleiding tot gecertificeerd

Eventmanager is voor mij een mooie aanvulling op mijn

werk als congres coördinator in het UMC Utrecht.

Sylvia van Zuilen - UMC Utrecht

Inmiddels al 13 jaar werkzaam als event manager bij Sogeti

Nederland. Tijdens de cursus event management en advanced

event management heb ik veel leuke mensen leren kennen en

veel geleerd. De locaties waren bijzonder inspirerend en na de

leergangen en pittige examens heb ik mijn EMa status in

ontvangst mogen nemen.

Laura de Jong - Sogeti Nederland

Het was een leerzame en interessante leergang van Master in

Event Management met inspirerende sprekers en docenten

uit het werkveld. Dit allemaal met een optimale balans tussen

theorie en praktijk. De locaties die ik bezocht heb, zijn een

aanvulling op mijn portefeuille.  

Jomark Kool - UWV 
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Supporting Partners
zie deze link voor het volledige overzicht
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Preferred Partners & 
Media partners

https://masterineventmanagement.nl/over-miem/wie-gingen-u-voor


Hebt u vragen of wenst u verdere informatie. Aarzel niet en neem

vrijblijvend contact op met:

Harry de Winter - Directeur Master in Event Management

 

+316 506 663 64 

harry@masterineventmanagement.nl 

www.masterineventmanagement.nl 
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https://masterineventmanagement.nl/

