
Voorbeeld succescriteria (Verleiders en vermarkters, Niveau 2)

STAPPEN WERKPROCES SLUIT AAN BIJ 
KERNACTIVITEIT

SUCCESCRITERIA  
(to be decided)

TUSSENPRODUCTEN 
(to be decided)

TOELICHTING STAPPEN / WERKVORMEN  
(to be decided)

BENODIGDE THEORIE/ TOELICHTING
(to be decided)

WAT HEBBEN WE AL
(to be decided)

GZMNLK
LES

LES 1
150 min

LES 2
150 min

LES 3
150 min

1 Debrief opdracht 2: ONDERZOEK TAAK:
- Ik ben in staat om een briefing vanuit vakkennis over online branding te begrijpen. 
- Ik kan op basis van een briefing vanuit vakkennis tot relevante vragen komen om aan de opdrachtgever te stellen.  
- Ik ben in staat om in teamverband een geschreven briefing te vertalen naar een debrief
- Ik ben bekend met de  gangbare modellen en theorieën als het gaat om online marketingcommunicatie door de opgegeven stof te lezen & bekijken 

PROCES:
- Ik maak een rolverdeling in overleg met mijn teamgenoten binnen het team.
- Ik kan samen met mijn teamgenoten tot samenwerkafspraken te komen. 
- Ik heb inzicht in mijn eigen rol in teamverband.

ZELFREGULATIE:
- Ik ben in staat om te reflecteren op mijn huidige kennis en vaardigheden op het gebied van online branding. 
- Ik kan op basis van reflectie tot een ontwikkelplan komen om mijn kennis en vaardigheden op het gebied van online branding binnen de stone te ontwikkelen.

Debrief inclusief probleemanalyse
frustration game: hele opdracht in 1 dag
Kennismaking team 
Briefing lezen 
Zelftest via quiz over kennis over online kanalen 
Overzicht relevante online kanalen 
Rolverdeling in team  
‘The Frustration Game’ (de opdracht in het klein uitvoeren) 
Werkvorm week 1: actief informatie vergaren werkvorm à 
hbowerkvormen.nl  

STDC customer journey
beinvloeding
doelgroeponderzoek
vragen stellen
samenwerken in een onderzoeksteam
Strategie om briefings te begrijpen. 

Overzicht van relevante online kanalen.  

Theorie/ model over rolverdeling in een team 

Diverse eerste jaars vakken over samenwerkingsdocumenten / 
afspraken maken  

FDB Zuzana: Probeer je 
lesactiviteiten (HTMAS Stap 4) zo te 
ontwerpen dat je alle 5 FE-
strategieen  per werkstap  inzet. Juist 
omdat je zo ontzettend goed de SC 
per werkstap geformuleerd hebt kun 
je de SC toepassen in de 5 FE-
strategieen die je steeds consequent 
inzet bij elke werkstap. Per strategie 
kies je geschikte technieken /zie 
instructie HTMAS Stap 4 + Toolkit 
FE. De FE-strategieen: 1. 
Leeruitkomst stone en SC delen en 
begrijpen, 2. Docent verzamelt bewij 
over het leren. 3. Docentfeedback 4. 
Peerfeedback 5. Feedback aan jezelf 

2 Plan van aanpak & uitvoer 
onderzoek 

2: ONDERZOEK
4: BEÏNVLOEDEN GEDRAG

TAAK:
- Ik ben bekend met de gangbare modellen en theorieën als het gaat om onderzoek voor communicatiedoeleinden door de opgegeven stof te lezen & bekijken 
- Ik ben in staat om op basis van mijn kennis over analysemiddelen (DESTEP, Porter, Van Slooten, Online funnel, Mentality model, Value Proposition) samen met mijn team tot 
een relevant plan van aanpak te komen voor uitvoer van de analyse.  
- Ik ben samen met mijn team in staat om een realistische planning op te stellen voor de analyse en het ontwikkelen en implementeren van de online strategie.  
- Ik ben in teamverband in staat om een plan van aanpak bestaande uit een doelstelling, opzet van de analyse-, de strategie- en implementatiefase, deliverables, een planning en 
taakverdeling duidelijk op papier te zetten.  Ik kan in het deskresearch individueel twee analyses uitvoeren om tot relevante onderzoeksinzichten te komen.  
- Ik kan bij de analyse(s) die ik uitvoer hoofd- van bijzaken scheiden. 
- Ik ben in staat om de inzichten uit de analyse(s) die ik uitvoer individueel visueel aantrekkelijk te rapporteren.  
- Ik ben in staat om in teamverband een topiclist met relevante onderwerpen en vragen op te stellen om het doelgroeponderzoek uit te voeren. 
- Ik kan de output van mijzelf en mijn teamgenoten beoordelen adhv gegeven criteria

PROCES:
- Ik maak een rolverdeling in overleg met mijn teamgenoten binnen het team.
- Ik kan samen met mijn teamgenoten tot samenwerkafspraken en een werkplanning te komen. Ik start tijdig aan de uitvoer van de analyse(s) die ik individueel uitvoer. 
- Ik kom samen met mijn teamgenoten tijdig tot een gezamenlijke topiclist voor het veldonderzoek onder de doelgroep.  
- Ik werf tijdig de respondenten voor mijn onderzoek.  
- Ik neem de gesprekken met de doelgroep als audio-opname op (= bewijsstuk). 

ZELFREGULATIE:
- Ik ben in staat om mijn persoonlijke planning op te stellen voor de uitvoer van de analyse(s) die ik individueel uitvoer.  
- Ik kan gegeven feedback ontvangen, vraag hier actief om en verbeter mijn werk op basis van gegeven feedback

Presentatie PvA onderzoek (debrief met team) Plan van aanpak onderzoek inclusief theoretische onderbouwing
Deelvragen
Uitleg over analyse-middelen? 

Kennisclips over analyse-middelen? 
Uitvoer van analysemiddelen 

DESTEP (externe analyse), waaronder SOCIODEMO 

Porter (concurrentie-analyse) 

Van Slooten (customer journey) 

Online funnel (Google Analytics?) 

Mentality Model – Motivaction (doelgroep) 

Trendanalyse 

Basis online marketing
marktonderzoek
topic lijsten
interviewtechnieken
persona
Strategie om een plan van aanpak op te stellen 
Voorwaarden voor een goede presentatie toelichten 
Leren om te vragen voor goedkeuring ; go / no go 
Analysemiddelen en hoe in te zetten?
DESTEP (externe analyse), waaronder SOCIODEMO 
Porter (concurrentie-analyse) 
Van Slooten (customer journey) 
Online funnel (Google Analytics?) 
Mentality Model – Motivaction (doelgroep) 
Trendanalyse 
Uitleg over het opbouwen en interpreteren van een goede 
SWOT analyse 
SWOT analyse verder uitdiepen met behulp van een 
confrontratie matrix 

Diverse kennisclips over Interne en externe analyse. 
Bijvoorbeeld van Digital Marketing Strategy. 

 

Project Mediafactory en waarde creatie festivals voor theorie en 
uitleg over business model canvas. 

 

Samenwerkingsdocumenten / contract Social Media Research. 
Kennisclip topiclist schrijven doelgroep-onderzoek 

Trendpiramide 

3 Presentatie onderzoeksinzichten  - 
 werkstap of lesactiviteit?

2: ONDERZOEK
4: BEÏNVLOEDEN GEDRAG

TAAK:
- Ik ben in staat om in teamverband tot een duidelijke en overtuigende presentatie van het plan van aanpak te komen.  
- Ik kan in teamverband vragen over het plan van aanpak steekhoudend beantwoorden. 
- Ik kan samen met mijn teamgenoten in een analysesessie tot gezamenlijke onderzoeksinzichten komen.  
- Ik ben in staat om in teamverband en vanuit de analyse tot een relevante invulling van de SWOT te komen.  

PROCES:
- Ik maak een rolverdeling met mijn teamgenoten binnen het team tijdens het presenteren van het plan van aanpak. 
- Ik verwerk feedback op het plan van aanpak in teamverband.
- Ik maak een rolverdeling in overleg met mijn teamgenoten binnen het team over het uitwerken van de presentatie van de onderzoeksinzichten.   

ZELFREGULATIE:
- Ik bekijk beschikbare kennisclips en andere bronnen over het uitvoeren van mijn analyse(s). 

Onepager belangrijkste inzichten onderzoek inclusief 
nulmeting huidige CJ

Onderzoeksinzichten inclusief presentatie
Introductie van data visualisatie tooling zoals PowerBI en Tableau. 
Doelgroepsegmentatie & onderzoek (deels vanuit het 
doelgroeponderzoek, extrapoleren naar doelgroepkenmerken) 

Motivaction doelgoepen (?) 

https://www.frankwatching.com/archive/2020/05/04/persona-
maken/ 

https://www.justinmind.com/blog/user-persona-templates/ 

persona's
presentatievaardigheden
Trainen van vaardigheden in toelichten, presenteren en 
overtuigen 
SWOT

Eerste jaars vak: Skills: pitchen met daarin kennisclips en 
begeleiding voor houden van een pitch en oefenen 
presentatievaardigheden. 
Wellicht informatie bij minor data visualisatie?  

4 Strategie & concept 1: BRANDING
3: STRATEGIE
4: BEÏNVLOEDEN GEDRAG
5: CONCEPTING

TAAK:
- Ik heb de inzichten uit onderzoek omgezet in doelen en KPI's
- Ik heb op basis van de huidige customer journey en de gestelde doelen een gewenste customer journey opgesteld en visueel uitgewerkt
- Ik heb de gegeven stappen van een online strategie uitgewerkt op basis van de onderzoeksinzichten
- Ik heb de gegeven theorie gelezen en bekeken en vervolgens toegepast als bronnen om mijn strategie te onderbouwen
- Ik heb mijn inzichtengebruikt voor een passend concept voor mijn online campagne

PROCES:
- Ik werk de gegeven stappen van online strategie uit nav de opgedane inzichten, aangevuld met theorie
- Ik werk mijn concept uit in een creatieve rationale

ZELFREGULATIE:
- Ik heb de feedback van mijn peers en docenten toegepast om mijn strategie en concept te verbeteren
- Ik kan in een korte pitch  aangeven waar mijn strategie en concept op gebaseerd zijn en wat ze inhouden
- ik kan aangeven waarom voorafgaand onderzoek nodog is geweestom tot deze strategi/ dit concept te komen

Uitgewerkte strategie in de vorm van 
- gewenste customer journey - inclusief
  - overzicht doelen en KPI's per fase van de CJ
  - mediaplanning
- creatieve rationale concept

strategie obv 7 stappen + 
doelen-KPI's-targets
Basis: A/B testen x 

https://www.frankwatching.com/archive/2019/06/07/ab-testen-
beginners-guide/ 

https://www.frankwatching.com/archive/2020/09/07/ab-tests-5-
voorbeelden/ 

Tool: https://nl.surveymonkey.com/  

Gastcollege marktonderzoek: Mare research, Blauw Research, 
Neurensics (neuro)  
Conceptontwikkeling: boek Copy & Concept à hoe ontwikkel je een 
communicatieconcept (Conceptontwikkeling CO jaar 2) à in 

wat is strategie
contentstrategie
hoe stel je doelen/ targets?
contenstrategie/ social strategie
brainstorm methoden 
wat is concept/ concept & copy

Digitale Media: CONTENT & Online Publishing Jaar 2 (CB) 

5 Concepttesting 2: ONDERZOEK
3: STRATEGIE
4: BEÏNVLOEDEN GEDRAG
5: CONCEPTING

TAAK:
- ik heb de visuele uitwerking voor mijn concepttest gemaakt
- ik heb de vragen/ topiclijst voor de responten gemaakt
- ik heb een methode van onderzoek gekozen en uitgewerkt
- ik heb mijn concept getest onder minimaal 2x 6 respondenten (2 testrondes)
- Ik ben in staat om minimaal 1 brainstormtechniek te gebruiken voor mijn eigen praktijk 
- Ik kan samen met mijn teamgenoten diverse brainstormtechnieken aanwenden om tot de beste ideeën te komen

PROCES:
- ik raadpleeg mijn teamgenoten voordat ik mijn concept heb voorgelegd aan de echte respondenten 
- ik plan sessies met respondenten op tijd in en bevestig aan alle deelnemers
- ik plan mijn testrondes op tijd in om tussentijds feedback te kunnen verwerken en nadien conclusies te trekken

ZELFREGULATIE:
-  ik toon eigenaarschap voor deze stap door feedback op te halen bij mijn docenten en klasgenoten

Visuele uitwerking concept a/b testen / voorleggen doelgroep
hoe veel vormen van onderzoek nodig?

a/b testen
panelgesprekken

6 Creatie en productie 4: BEÏNVLOEDEN GEDRAG
5: CONCEPTING
6: CAMPAGNEMANAGEMENT

TAAK:
- Ik weet welke media, middelen en kanalen ik per fase in kan zetten om de gestelde doelen te halen
- Ik ben in staat om verschillende creatieve uitwerkingen te koppelen aan deze indeling   
 - Ik kan op basis van opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig de uitwerking van twee creatieve middelen te komen 
 
PROCES:
-

ZELFREGULATIE:
- Ik ben in staat om te reflecteren op de theorie en mijn eigen concept en strategie, en op basis daarvan een verantwoorde keuze te maken voor de focus van mijn creatieve 
proces 
- Ik kan mijn teamgenoten opbouwende peer-feedback en tips verschaffen over hun vaardigheden en resultaat van de oefening en deze terugvragen om mijn eigen creatie te 
verbeteren

Planning & budget contentcreatie, waaronder social 

7 Campagnemanagement 1: BRANDING
3: STRATEGIE
4: BEÏNVLOEDEN GEDRAG
6: CAMPAGNEMANAGEMENT

TAAK:
- Ik kan gekozen media, middelen en kanalen per fase inzetten om de gestelde doelen te halen
- ik kan gekozen media, middelen en kanalen koppelen aan een budget en planning
- Ik ben in staat om een visueel dashboard van 1 pagina te maken om de campagneresultaten te tonen
 - Ik kan op basis van opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig bijsturen op de campagne om resultaten te verbeteren

PROCES:
- ik maak eerst het campagneplan, en vervolgens stuur ik de campagneresultaten bij

ZELFREGULATIE:
- Ik kan mijn teamgenoten opbouwende peer-feedback en tips verschaffen over hun campagneresultraat  deze terugvragen om mijn eigen planning/ campagne te verbeteren

Dashboard implementatie en meet-plan (hoe bijsturen) dashboarding media inzet

8 Portfolio (& presentatie) 1: BRANDING
2: ONDERZOEK
3: STRATEGIE
4: BEÏNVLOEDEN GEDRAG
5: CONCEPTING
6: CAMPAGNEMANAGEMENT

Summatief eindproduct, bestaande uit een portfolio en 
presentatie over:
- inzichten uit onderzoek
- online strategie & concept
- campagneplan
- uitwerkingen media & content
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