EVENEMENTENORGANISATIE (BOL,
MBO)
BOL - NIVEAU 4

In het kort
Leerweg / Niveau

Duur

Start

BOL / 4

3 jaar

September 2019

Locatie

Lesgeld

Crebonummer en naam

Utrecht

€ 1.155,-

25147 Medewerker
Evenementenorganisatie

Brandenburchdreef 20

Wat doe je in dit beroep?
Als evenementorganisator help je mee met de organisatie van verschillende soorten evenementen. Op het Creative
College focussen we ons vooral op de productie van evenementen of projecten in opdracht van een opdrachtgever.

Is dit iets voor mij?
Je kunt goed organiseren en weet van aanpakken. Je werkt graag samen met anderen en bent creatief en flexibel. Spreekt
dit je aan, dan is deze opleiding iets voor jou!

Wat leer je?
Het Creative College is hét college waar je terecht kunt voor opleidingen op, rond en bij het podium. Hier werk je als
Evenementenorganisator vanaf dag 1 samen met de studenten van de artiestenopleidingen, van Audiovisuele Productie en
van Podium- en Evenemententechniek. Je start al met de opbouw van je netwerk!
Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet weten om een evenementenorganisator te worden. Op school tijdens de
lessen en natuurlijk in de praktijk. Van het eerste tot en met het derde jaar krijg je opdrachten via het Creative Office, het
leer/werk bedrijf van de opleiding. Het Creative Office werkt o.a. samen met Disney on Ice, het Bevrijdingsfestival,
Legoworld, FC Utrecht, De Fabrique en de Winkel van Sinkel.
Je leert o.a. hoe je concepten ontwikkelt, projecten managet en financiering regelt. Ook leer je plattegronden tekenen en
wat er komt kijken bij de veiligheid op evenementen.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep, een aantal algemene vakken en je gaat op stage.
Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:
Conceptontwikkeling
Verkoop je evenement
kunsteducatie
Introductie op evenementen
Projectmanagement
Promotiemiddelen maken
Financiering & sponsoring

Plattegronden tekenen
Veiligheid op evenementen
Leveranciers
Marketing, communicatie & ondernemen
Algemene vakken:
Nederlands
Engels
Spaans
Rekenen
Leren, Loopbaan en Burgerschap

Stage
Je leert veel tijdens de lessen op school wat je toepast tijdens je stage. In het tweede en derde jaar loop je een langere
stage bij bijvoorbeeld een evenementenbureau of bij een event. Je 'Proeve van Bekwaamheid' doe je tijdens je stage in het
derde leerjaar. Daarna ben je klaar om te gaan werken of om door te studeren.

Na je opleiding
Na drie jaar studeer je af als eventorganisator en kun je aan de slag bij een evenementen- of artiestenbureau, bij een
evenementenlocatie of zelfs als weddingplanner!
Of je studeert verder binnen het mbo of je gaat naar het hbo. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar de opleiding:
Vrijetijdsmanagement (hbo bachelor)
Media & Entertainment Management (hbo bachelor)
Attractions & Theme Parks Management (hbo bachelor)
International Leisure Management (hbo bachelor)
Hotel en Eventmanagement (hbo bachelor)
Sport & Entertainment Marketing (hbo bachelor)
Leisure & Event Marketing (hbo bachelor)
Hospitality & Event Management (hbo bachelor)
Facility Management (hbo bachelor)
Art & Economics (hbo bachelor)
Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.

Kennismaken
Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep,
het gebouw, de docenten en studenten. Je gaat ervaren wat je als student kunt verwachten, bijvoorbeeld door het doen
van opdrachten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht. Meer weten? Bekijk het filmpje.
Soms is na de bijeenkomst nog een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je opleiding of als je extra hulp kunt
gebruiken tijdens je studie. We bespreken dan wat jij nodig hebt om succesvol met je opleiding te starten.

Kosten opleiding
Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor
een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2018 - 2019: € 1.155,-.
Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via
STUDERS. Begin juli staat per opleiding en leerjaar aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig
hebt voor het komend school.
Tijdens de opleiding kies je zogenaamde keuzedelen. Het kan zijn dat hier kosten aan verbonden zijn voor leermiddelen of

(persoonlijke) onderwijsbenodigdheden.
Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan hier.

Creative College
Binnen het Creative College word je samen met dansers, musici, podium- en evenemententechnici en audiovisuele
specialisten onder één dak opgeleid. Vanaf dag één werk je aan je netwerk en weten studenten elkaar onderling te vinden.
Dat is uniek!

Heb je een vraag?
06 - 54 98 74 89
0900 400 30 02
studieinfo@rocmn.nl
@ROC_MN

