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OPDRACHT 1: BEDENK EEN CAMPAGNE 

Een gemeente en buurthuis hebben voor 

oudejaarsavond bedacht dat er voor de jongeren (15 

t/m 23 jaar) een activiteit moet zijn om te voorkomen 

dat grote groepen samenkomen. Samenkomsten van de 

jeugd moeten worden vermeden om drie redenen:

•   kans op besmettingen met het virus COVID-19;

•   kans op illegaal vuurwerk afsteken;

•   kans op overmatig drankgebruik en rellen.

Het buurthuis heeft bedacht dat er op 31 december 

vanaf 23 uur in teams door de jongeren een online spel 

gespeeld kan worden. Er zijn mooie prijzen te winnen. 

Het doel is de jongeren van de straat te houden door ze 

te verleiden tot deelname aan een online spel. 

Het buurthuis heeft hulp nodig om de jongeren te 

benaderen en uit te nodigen tot deelname aan het spel. 

Het buurthuis kent de jongeren goed. Het wil zicht 

hebben op wie er deel zal nemen en voorkomen dat 

groepjes jongeren toch de straat op gaan.

Buurhuismedewerkers willen de jongeren ook 

individueel kunnen aanspreken om vooral mee te doen 

Medewerker Marketing &
Communicatie

MBO Commercieel & Ondernemen

Als de medewerker marketing en communicatie zijn werk goed heeft gedaan, heeft de 

organisatie op tijd de beschikking over operationele plannen om het strategisch marketing-en 

communicatiebeleid te realiseren en zijn er ten behoeve van de eigen of andere organisaties 

relevante online en offline marketing-en communicatieactiviteiten, marktonderzoeken en 

evenementen uitgevoerd en zijn de doelstellingen behaald.

aan het spel. Ze vragen advies aan een groep 

Medewerkers Marketing en Communicatie. 

Aan jullie de vraag om een campagne te 

bedenken om de deelname aan het online 

spel op oudejaarsavond zo groot mogelijk 

te maken. Bedenk hoe je de campagne 

plant, welke middelen je nodig hebt, hoe 

je communiceert, hoe je de doelgroep kunt 

bereiken, of er wettelijke regels gelden en wat 

de kosten van een campagne zouden kunnen 

zijn.

OPDRACHT 2: WAT MOET JE KENNEN 

EN KUNNEN ALS MEDEWERKER 

MARKETING EN COMMUNICATIE?

Wat je leert in de opleiding en wat je moet 

kennen en kunnen als Medewerker Marketing en 

Communicatie is verdeeld over 5 deelgebieden. 

In de linker kolom staan de deelgebieden. Vul per 

deelgebied in de bijbehorende rechterkolom in 

wat jij denkt dat de Medewerker Marketing en 

Communicatie moet kennen en kunnen.

 

Kennis en vaardigheden in opleiding in opleiding en beroepKennen en kunnen

Kennis marketingbeleid 
en instrumenten

Kennis 
communicatiebeleid en 
–instrumenten

Kennis algemene 
economie

Calculaties en analyses

ICT-vaardigheden

OPDRACHT 3: PRESENTATIE

Presenteer als groepje, kort en bondig, welke 

campagne jullie hebben bedacht en welke 

inzichten je hebt opgedaan over het beroep 

(kennen en kunnen) van Medewerker Marketing 

en Communicatie. Neem in je presentatie de 

onderstaande punten op.

•   Komen de verwachtingen van het beroep        

     overeen met wat je nu gedaan hebt en met   

     elkaar besproken?

•   Wat spreekt jullie vooral aan in het beroep?

•   Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

•   Hoeveel deelnemers van jullie groepje gaan de           

    opleiding tot medewerker marketing en communicatie  

   volgen bij Capabel Onderwijs Groep? Welke pluspunten     

   zien jullie?

•   Hoeveel deelnemers van jullie groepje gaan de

     opleiding tot Medewerker Marketing en    

     Communicatie niet volgen bij Capabel  Onderwijs?   

     Welke minpunten zien jullie?

•   Wat wil je nog vragen of zeggen?
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ANTWOORDEN OPDRACHT 1 Kennis algemene economie

•   bezit specialistische kennis van de verschillende   

 (economische) markten en marketingomgevingen

•   bezit specialistische kennis van concurrentieniveaus en – 

 gedrag

•   bezit specialistische kennis van markt- en vraagbegrippen

•   bezit specialistische kennis van distributiestructuren

•   bezit specialistische kennis van relevante    

 ondernemingsvormen

Calculaties en analyses

•   kan relevante commerciële calculaties uitvoeren

•   kan financiële analyses uitvoeren

•   kan begroten en budgetteren

ICT-vaardigheden

•   kan omgaan met gangbare computersystemen en   

     (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking, 

•   informatieverzameling, e-mail, agendabeheer,             

 documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties  

 en mobiel dataverkeer

•   kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en  

 systemen toepassen

Omvat:

•   Verwachtte bereik (hoeveel deelnemers)

•   Campagne planning (waar, hoe, wanneer) denk ook aan  

 wat de deelnemer wel/niet mee moet nemen (eigen   

 device e.d.)

•   Middelen je nodig hebt (spel, prijzen, posters/flyers e.d.  

 campagne, internet, device)

•   Wettelijke regels gelden 

•   Kosten van een campagne

ANTWOORDEN OPDRACHT 2
Kennis marketingbeleid en instrumenten

•   bezit specialistische kennis van on- en offline   

 marketingbegrippen en -instrumenten

•   bezit specialistische kennis over de onderdelen van een  

 operationeel marketingplan

•   bezit specialistische kennis van het marketing   

 (plannings)proces

•   bezit specialistische kennis van marketingmodellen en  

 –theorieën

•   bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen  

 m.b.t. marketingbeleid

•   bezit specialistische kennis van strategische opties voor  

 marketingbeleid

•   bezit specialistische kennis van relevante    

wettelijke bepalingen en gedragscodes m.b.t.   

marketingactiviteiten

Kennis communicatiebeleid en -instrumenten

•   bezit specialistische kennis van on- en offline  

 communicatiebegrippen en -instrumenten

•   bezit specialistische kennis van onderdelen van een  

 operationeel communicatieplan

•   bezit specialistische kennis van het   

 communicatieproces

•   bezit specialistische kennis van    

 communicatiemodellen en –theorieën

•   bezit specialistische kennis van belangrijke   

 begrippen m.b.t. communicatiebeleid

•   bezit specialistische kennis van strategische opties  

 voor het communicatiebeleid

•   bezit specialistische kennis van    

   communicatiedomeinen en de toepassingsgebieden

•   bezit specialistische kennis van relevante   

 wettelijke bepalingen en gedragscodes m.b.t.  

 communicatieactiviteiten

The best marketing doesn’t feel like marketing.



MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Medewerker Marketing & Communicatie?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!
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