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DE OPDRACHT 

 

Waar moet je aan denken voor de 

goededoelenmarkt?  

In dit boekje werk je aan het voeren van verkoopgesprekken en het 

toepassen van de productkennis. Zo kun je de aangeleerde theorie 

toepassen tijdens de goededoelenmarkt. 

 

 

Er komt veel kijken bij het presenteren, promoten en verkopen van 

een markt. Zo moeten er prijzen komen voor de producten en 

moeten er verkoopgesprekken worden gevoerd met bezoekers. 

 

 
Spullen verkopen in een kraampje 
 

 

Leerdoelen voor deze casus     De leerdoelen voor deze casus voor het vak commercieel zijn als 

volgt: 

• de samenhang tussen promotie en presentatie en de 

marktpositie herkennen 

• de samenhang tussen promotie en presentatie en de 

marktpositie toepassen 

• de samenhang tussen promotie en presentatie en de 

marktpositie uitleggen 

• de belangrijkste elementen uit de retailformule herkennen 

(doelgroep, assortiment, concurrentiepositie) 

• de belangrijkste elementen uit de retailformule omschrijven 

• de belangrijkste elementen uit de retailformule toepassen 

• de samenhang tussen doelgroep en distributie herkennen 

• de samenhang tussen doelgroep en distributie toepassen 

• assortimentskennis verwerven 

• assortimentskennis herkennen 

• assortimentskennis toepassen 

• afrekenhandelingen verrichten 

 

De leerdoelen voor deze casus voor de profielmodule presenteren, 

promoten, verkopen zijn als volgt: 

• een verkoopgesprek voeren 

• uitleg, instructie, voorlichting en informatie geven aan 

publiek, bezoekers en deelnemers 

• gespreksvaardigheden toepassen 

 
Dit ga je leren 

 

 

 



 

D&P-TOTAAL COMMERCIEEL (PM2) DEEL 2 

9 

 

Waar moet een goede onderneming 

op letten? 

Als ondernemer moet je goed inspelen op de wensen van de klant. 

Je moet dus luisteren naar de wensen van de klant. De verkoper 

speelt hier een belangrijke rol in. Hij of zij is namelijk het eerste 

aanspreekpunt van de klant.  

 

Bij bedrijven waar de contactmomenten schaars zijn, zijn de 

telefonistes en de receptionisten vaak het eerste aanspreekpunt. 

Bijvoorbeeld bij administratieve bedrijven. Zij zijn het gezicht van de 

organisatie, zij vormen samen de afdeling front office. De afdeling 

front office is het eerste aanspreekpunt voor klanten op de 

werkvloer.  

 

Naast aanwezig zijn op de werkvloer, is het ook belangrijk dat er 

verschillende werkzaamheden achter de schermen worden verricht. 

Dit noem je de afdeling back office. Een voorbeeld is een back 

office-medewerker in de supermarkt. Deze persoon zorgt ervoor 

dat alle kassa's van voldoende geld worden voorzien en dat alle 

producten op tijd besteld worden. De back office medewerker 

werkt als het ware achter de schermen. 

 
Telefonist 
 

 

Wensen van de klant  De wensen van de klant staan centraal bij elke handeling die de 

medewerker voor de klant doet. De werknemers van de 

onderneming moeten genoeg kennis hebben over producten 

(vakbekwaam zijn en productkennis hebben).  

 

De medewerkers moeten ook weten hoe ze servicegericht zijn 

naar klanten toe. Werknemers moeten belangstelling tonen voor de 

wensen van de klant. Dit noem je dienstverlenend of klantgericht 

handelen.  

 

Hoe je klantgericht moet handelen is afhankelijk van de soort 

onderneming. Je begrijpt dat je bij een Aldi (supermarkt) anders 

wordt geholpen dan wanneer je in een Porsche-garage een 

Porsche (automerk) gaat kopen.  

 
Winkelstraat 

 

 

 

Soorten winkels Er zijn verschillende soorten winkels: 

•  Bedieningswinkels. Dit is een winkel waar de klant van 

begin tot het eind geholpen wordt door een verkoper. 

• Zelfbedieningswinkels. Dit is een verkoopsysteem waarbij 

de klant zichzelf helpt tot hij of zij bij de kassa geholpen 

wordt. In een zelfbedieningswinkel worden veelal 

probleemloze artikelen verkocht. De klant pakt de 

voorverpakte artikelen zelf en rekent bij een van de centrale 

kassa’s af. 

• Speciaalzaken. Deze winkel heeft artikelen op een specifiek 

gebied, bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak, rijwielhandel 

of schoenenzaak. 

• Superspeciaalzaken. Een superspeciaalzaak concentreert 

zich op één product en heeft een heel diep assortiment. 

Bijvoorbeeld een winkel die alleen maar bad-eenden 

verkoopt in alle soorten en maten.  
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PO 3: PRODUCTKENNIS 

DE OPDRACHT 

 

De opdracht       Een goede voorbereiding is belangrijk, daar zijn we nu wel achter. 

Voordat je een product verkoopt, leer je het product kennen.  

Dit wordt ook wel productkennis genoemd.  

 

Jij gaat één product tijdens de goededoelenmarkt extra onder de 

aandacht brengen. Maar hoe?        

 

 
Schap met producten  
 

 

Wat ga je leren? In deze opdracht ga je leren waar je allemaal aan moet denken 

voordat je een product onder de aandacht brengt bij je klanten.  

 

 

Als je de opdracht hebt afgerond kun je de volgende taken 

uitvoeren: 

• Je weet waar je informatie over een product kunt vinden. 

• Je weet wat je allemaal over een product moet weten 

voordat je het gaat verkopen. 

• Je weet hoe je een product goed onder de aandacht kunt 

brengen. 

 
Dit ga je leren 
 

 

Wat moet je kennen en kunnen?  In de onderstaande lijst staan de eindtermen waarop je wordt 

beoordeeld: 

• het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen 

• het belang van vakkennis (artikelkennis) toepassen 

• assortimentskennis verwerven 

• assortimentskennis herkennen 

• assortimentskennis toepassen 

 
Kennen en kunnen 
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THEORIE 
 

Hoe moet ik dat nu weten? In PO 1 van deze cursus hebben we het kort over productkennis 

gehad. Als verkoper moet je bepaalde zaken over de te verkopen 

producten weten. Het kan namelijk niet zo zijn dat een klant met een 

vraag zit, die jij niet kunt beantwoorden.  

 

Toch kan het in de praktijk wel eens voorkomen dat je het antwoord 

op een vraag niet weet. In dat geval raadpleeg je een collega of je 

bedrijfsleider. 

 

Productkennis krijg je door informatie te vergaren over het product. 

Dit kan op verschillende manieren: via folders, vakbladen of 

brochures of je woont een workshop bij. 

 

Als de klant het gevoel heeft informatief goed op de hoogte te 

worden gebracht over de producten, kan dit een reden voor de klant 

zijn om tot koop over te gaan en later eventueel weer terug te 

komen bij het bedrijf.  

 

Naast het feit dat je moet weten wat je verkoopt, is het ook 

belangrijk dat je vertrouwen uitstraalt. Potentiële klanten gaan 

eerder tot koop over als ze door iemand geholpen worden die 

zelfvertrouwen heeft dan dat ze geholpen worden door iemand die 

heel onzeker overkomt. 

 

Netjes en verzorgd eruit zien is ook belangrijk. Dat betekent in de 

praktijk dat je geen vieze lichaamsgeuren verspreidt, dat je uiterlijk 

verzorgd is en dat je netjes gekleed bent.  

 

Het is ook belangrijk hoe je erbij staat. Je houding moet dus ook 

zelfvertrouwen uitstralen. Sta netjes rechtop en spreek duidelijk 

naar de klant toe. Je blijft altijd vriendelijk en beleefd al kan dat in 

sommige situaties best moeilijk zijn, bijvoorbeeld als je een klant 

vervelend vindt. 

 

Het is logisch dat je als verkoper iets moet weten over het product 

wat jij verkoopt. Je verstaat je vak als je: 

• de voor- en nadelen van het product kunt benoemen; 

• ad rem bepaalde informatie kunt opvragen; 

• goede verkoopargumenten kunnen vertellen. 

 

Verkoopargumenten zijn redenen die de verkoper de potentiële 

klant aandraagt om het product te kopen. 

 

Ondernemingen zijn grotendeels afhankelijk van klanten die bij hen 

terugkomen. Dit bereiken ondernemingen door: 

• kwalitatieve producten en of diensten te leveren; 

• hoge mate van service te leveren; 

• vriendelijkheid. 

 

 
Reclamefolder 
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PO 4: HOE KOMT DE VERKOOPPRIJS TOT STAND 

DE OPDRACHT 

 

De opdracht Voordat een prijs van een product bepaald wordt, komt er heel wat 

bij kijken. 

 

Jij gaat leren waar je allemaal rekening mee moet houden wanneer 

je een prijs van een product of dienst bepaalt.  

 
Geld 
 

 

 

Wat ga je leren? Als je deze opdracht hebt afgerond kun je de volgende taken 

uitvoeren: 

• Inkoop- en verkoopprijs bepalen 

• Korting berekenen 

• Btw berekenen 

• Verschillende soorten btw toepassen 

• Een kassa bedienen 

 
Dit ga je leren 
 

 

Wat moet je kennen en kunnen? In de onderstaande lijst staan de eindtermen waarop je wordt 

beoordeeld: 

• de samenhang tussen prijs en de marktpositie herkennen 

• de samenhang tussen prijs en de marktpositie toepassen 

 
Kennen en kunnen 
 


