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Lesbrief Masterclass Event & Organisatie 
De Skills Masterclasses zijn korte en bondige praktijkgerichte presentaties gegeven door 

gepassioneerde experts uit de beroepspraktijk. Het doel van de Masterclasses is om studenten te 

inspireren, motiveren en uit te dagen om binnen het beroep meer uit zichzelf te halen.  

Voor verschillende beroepen en opleidingsniveaus zijn er Materclasses ontwikkeld. De onderwerpen 

verschillen en vallen uiteen in o.a. Suiker blazen, 3D behang en een Permanent voor mannen.  

Alle onderwerpen hebben betrekking op nieuwe ontwikkelingen, technieken en trends die actueel zijn 

in de beroepspraktijk. Daarnaast staat het tonen van vakmanschap en het ontwikkelen van je Skills 

centraal.  

De Masterclasses dienen als ondersteuning en verrijking op het lesprogramma en kunnen door 

docenten op het vmbo en mbo worden ingezet tijdens hun lessen. Elke Mastersclass gaat gepaard 

met een lesactiviteit die naar eigen inzicht kan worden ingezet. De Masterclasses zijn niet direct 

gerelateerd aan de Vakwedstrijden van WorldSkills Netherlands, maar kunnen wel ter voorbereiding 

worden gebruikt. 

TITEL Hoe word je een excellente event professional? 

OPLEIDING  Medewerker evenementenorganisatie 

 Medewerker marketing en communicatie 

OPLEIDINGSNIVEAU Niveau 4 

DUUR 1 les  

LEERDOEL  De student leert middels 5 tips hoe hij/zij zich kan profileren als 

eventprofessional.  

BENODIGDHEDEN  Pen en schrijfgerei 

 Computer en internet  

ONDERWERP  

 
 



 

3  |  Lesbrief Skills Masterclass – Event & Organisatie 

 
 

 
 

ERVAREN & BELEVEN  
 Skills Masterclass video:  

https://youtu.be/N3Nn3WTh7Tc  
 

LESACTIVITEIT Aansluitend op de Masterclass Event en Organisatie kunnen 2 

lesactiviteiten worden aangeboden in de les.  

 

Lesactiviteit 1: 16Personalities test  

 

• Laat studenten de 16Personalities test maken (zie Tips & 

Inspiratie).  

• Bespreek klassikaal de verschillende persoonlijkheidstypen; 

Analisten, Diplomaten, Schildwachten en Verkenners.  

• Laat studenten in duo’s in gesprek gaan over de sterke en 

zwakke kanten van hun eigen persoonlijkheidstype. Vraag hen 

vervolgens na te denken over de vraag in hoeverre hun sterke 

en zwakke kanten tot uiting komen binnen hun werkzaamheden 

als eventprofessional.  

 

https://youtu.be/N3Nn3WTh7Tc
https://youtu.be/N3Nn3WTh7Tc
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Lesactiviteit 2: Mind Sweep  

Laat de studenten een Mind Sweep maken. Geef hen hiervoor 20 

minuten de tijd.  

 

1. Studenten schrijven als eerst alle gedachten op die ze in hun 

hoofd hebben.  

2. Vervolgens categoriseren zij hun gedachten op basis van 

urgentie.  

3. Tot slot, maken zij 3 lijsten. Op de eerste lijst worden alle 

gedachten opgeschreven die belangrijk zijn en prioriteit hebben. 

Op de tweede lijst worden alle gedachten opgeschreven die 

minder belangrijk zijn, maar wel gedaan moeten worden. En op 

de derde lijst worden alle gedachten opgeschreven die ooit nog 

eens gedaan zouden kunnen worden.  

4. Bespreek de Mind Sweep klassikaal na of laat studenten in 

duo’s elkaars Mind Sweep nabespreken.  

TIPS & INSPIRATIE  https://www.16personalities.com/nl/persoonlijkheidstest 

 https://puurevents.nl/over-ons/ 

 https://www.bol.com/nl/nl/f/getting-things-

done/9300000042808932/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=if5n1ZX0S9o 
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