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Protocol voor deelopdracht 3 
ü Door de corona-crisis is het niet mogelijk om stage te lopen. Om deze reden mag je deelopdracht 

3 anders vormgeven. Hieronder zie je hoe dat eruit kan zien.  
ü Het evenement is een onlineactiviteit.   
ü De stagiaire heeft in deze activiteit een leidende rol. Dit kan in een mini-college over voeding of 

training zijn. Je kan ook een reeks online home workouts aan familie/vrienden verzorgen.  
ü Er moet een draaiboek gemaakt worden met daarin: 

o Een globale planning of script waarin je de onlineactiviteit zoveel mogelijk uitschrijft. 
o Doelstellingen 
o Minimaal 6 deelnemers die aan het evenement deelnemen, 

 

 
 
 
 

 Naam cursist:  

Naam opleidingsinstituut:  

Naam stagebedrijf:  

Naam stagebegeleider:  

 
Het organiseren van een evenement 

 
Organiseer een mini-evenement (bijv. een online college over voeding, een online home workouts, 
etc. 

1. Omschrijf de inhoud van het mini-evenement.  

2. Omschrijf de SMART doelstellingen van het mini-evenement? Geef hierbij aan wanneer het        
evenement geslaagd is. 

3. Op welke doelgroep ga jij je richten en waarom? 

4. Maak een draaiboek cq. script waarin je zo specifiek mogelijk aangeeft wat er gaat 
plaatsvinden en hoelang onderdelen duren.  

5. Wat zijn mogelijke bedreigingen voor het slagen van het evenement?  

6. Maak beeldmateriaal van dit evenement als bewijs dat deze heeft plaatsgevonden.  
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Schrijf een evaluatie over het uitgevoerde mini-evenement. 

1.   Hoe vond je het mini-evenement zelf verlopen? Wat ging goed en wat minder? 
2.   Zijn de doelstellingen behaald? Waarom wel/niet? 
3.   Welke feedback heb je ontvangen van de deelnemers en andere betrokkenen? Plaats in het  
       verslag foto’s van deze feedback.  
4.   Wat zou je volgende keer anders doen en waarom? Werk dit uit tot een concreet advies. 

 

 

 

 


