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instructie voor de kandidaat
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examenduur: 395 minuten
aantal onderdelen: 3
aantal opdrachten: 14
maximaal te behalen punten: 99

Inleiding
Je loopt tijdens dit examen stage bij evenementenbureau Frats Entertainment.
Frats Entertainment organiseert leuke en grappige activiteiten voor verschillende
doelgroepen. Zo verzorgt het evenementenbureau stadssafari´s, spelshows,
gezelschapsspellen, themafeesten, buitenactiviteiten en events.
Frats Entertainment kan bij deze activiteiten ook voor een hapje en een drankje
zorgen.
Wat ga je doen?
Je stagebegeleider Robert-Jan de Vries vraagt je te helpen bij verschillende
werkzaamheden. Zo help je onder andere bij het organiseren van een
stadssafari, maak je hapjes en maak je eigen filmopnames.
Indeling in onderdelen en opdrachten
Dit examen bestaat uit drie onderdelen: onderdeel A tot en met C.
In het overzicht op de volgende pagina staat per onderdeel de tijdsduur en de te
maken opdrachten.
Tijdens het examen
Aan het begin van een examenonderdeel deelt de examinator een
opgavenboekje en een bijlage uit.
In het opgavenboekje staat bij elke opdracht aangegeven wat je nodig hebt voor
het maken van de opdracht. Voor een aantal opdrachten heb je ICT-bestanden
nodig. De examinator vertelt je waar je deze bestanden kunt vinden en waar je
deze moet opslaan.
Bij het printen van de uitwerking van een aantal opdrachten is het belangrijk dat
je de knop Print onderaan het bestand gebruikt:
Print

In het opgavenboekje staat steeds wanneer je deze knop moet gebruiken.
Zorg ervoor dat je na afloop van elk onderdeel het opgavenboekje, de bijlage en
de geprinte uitwerkingen inlevert bij de examinator.
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Overzicht examen

onderdeel

tijdsduur

opdrachten

Onderdeel A

80 minuten

−
−
−

een kostenoverzicht maken
een draaiboek maken
een vergunning aanvragen

Onderdeel B

140 minuten

−
−

een minitoets maken
juiste hoeveelheden berekenen en een
bestellijst invullen
borrelhapjes maken
een praktijksituatie beoordelen

−
−
Onderdeel C

175 minuten

−
−
−
−
−
−
−
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een storyboard maken
eigen opnames maken
een film monteren
terugkijken
vragen beantwoorden over filmen en
monteren
een presentatie maken
een minitoets maken
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