
Minor
Eventmanagement



die deelneemt aan deze minor moet affiniteit en/of ervaring hebben met de 

organisatie van evenementen. En nu leggen we de lat nog wat hoger… 

Event-in-opdracht 
Bij het event-in-opdracht ‘adopteert’ een groep als het ware een event of een 

deel/project van dat event. Het kan een bestaand of nieuw event zijn. De groep 

schrijft voor het event een uitgebreid projectplan. Tegelijk begint de groep al 

met de eerste organisatieklussen voor het event. De groep opereert zelfstandig, 

met als stuurgroep een coach vanuit de Hanzehogeschool én de opdrachtgever. 

Gedurende de uitvoering leggen de groepen wekelijks verantwoording af aan de 

coach (procesmatig en onderwijskundig) en aan de opdrachtgever (inhoudelijk). 

Voorbeelden van deze events zijn bijvoorbeeld: Game of Drones, LinkedIn 

symposium in Martiniplaza, International Space Seminar, Festival Energy Barn, 

de TT-run, de Nacht voor Kunst&Wetenschap etc.

Event zelf ontworpen
De groep bedenkt zelf een event from scratch. Ook hier schrijft de groep een 

projectplan voor. Voorbeelden van deze events zijn bijvoorbeeld: de KleuRUN van 

Grunn, Drive-in bioscoop, Wereldrecord ‘Grunniger volkslied’ op de Grote Markt, 

Homeless Hospitality, Game of Drones, Make-a-wish festival, Free-to-be-me 

festival, etc.

Onderwijs en theorie
Gedurende het eerste kwartaal van het onderwijssemester worden de 

studenten op school gevoed door onderwijseenheden als: eventmanagement, 

projectmanagement, leidinggeven, risicomanagement, financieel beheer, 

communicatie, marketing. Dit kwartaal wordt afgesloten met vier tentamens 

en een aantal opdrachten. Het eerste kwartaal is daarom voornamelijk 

theoriegericht. Het tweede kwartaal is voornamelijk praktijkgericht, de studenten 

richten zich dan op de uitvoering van de twee events.
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Het belang van events wordt steeds groter. Dat geldt voor events 
binnen organisaties, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een 
nieuw product, het in gebruik nemen van een nieuw hoofdkantoor. 
Maar ook voor events die zich meer binnen de maatschappij 
afspelen, zoals de Olympische Spelen in Nederland, Swingin’ 
Groningen op de Grote Markt, de Uitmarkt in Amsterdam, de Red 
Bull Air Race in Rotterdam…

Aantrekkingskracht
Events zijn een belangrijk onderdeel van elk veelomvattend vrijetijds- en 

recreatief programma geworden. Ze oefenen een sterke aantrekkingskracht 

uit, houden de verbeelding vast, kunnen een gemeenschap meeslepen, de 

bewustwording verhogen, een organisatie of een activiteit op de kaart zetten. Ze 

zijn deel geworden van de hedendaagse maatschappij. Ook bedrijven hebben 

events aangegrepen om commerciële doelstellingen te realiseren.

De minor
Elk event is uniek, je hebt maar één kans het tot een succes te maken. Dat is de 

uitdaging, maar ook wat het succes ervan zo kwetsbaar maakt. Elk event kent 

andere scenario’s en valkuilen. De minor richt zich op het managen van al die 

zaken die een projectmatig karakter dragen: een unieke opgave, begrensd in tijd 

en middelen. In verschillende fases wordt tijdens de minor Eventmanagement 

het organiseren van een event doorgenomen. De minor besteedt aandacht aan 

theorie en praktijk; we trainen je in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt 

om events tot een goed einde te brengen. 

De minor Eventmanagement wordt twee maal aangeboden, vanaf september 

en vanaf februari. Er worden groepen van 5 studenten geformeerd, die 

verantwoordelijk worden gemaakt voor het organiseren van twee complexe 

events: een event-in-opdracht, alsmede een zelf bedacht en vormgegeven 

event. Deze twee events worden dus gelijktijdig voorbereid. Iedere student 



H
A

N
-0

3
2

8

Onderwijs-

eenheden

Eventmanagement

Projectmanagement

Risicomanagement

Leidinggeven

Zakelijke communicatie

Marketing

Financieel Beheer

Persoonlijke effectiviteit

-  tentamen

-  opdracht

-  opdracht

-  tentamen

-  opdracht

-  tentamen

-  tentamen

-  opdracht

Uitvoeren twee events in projectgroep

• event voor opdrachtgever 

• event zelf ontworpen 

Aanbeveling Afgeronde derdejaarsstage (HBO) of ervaring met 

organiseren van projecten/events is een pré.

Facts 30 EC’s. Voertaal Nederlands. 

Periode De minor wordt per collegejaar twee keer aangeboden: 

eerste semester (periode 1+2) en tweede semester 

(periode 3+4).

Contactpersoon Heinrich Naumann h.k.naumann@pl.hanze.nl


