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INLEIDING 

HET BESTE IDEE VAN NEDERLAND 

 

De casus voor de cursus commercieel  Een mooi initiatief. Na een stemming in de buurt is er gekozen om 

extra geld in te zamelen voor de mensen van de voedselbank.  

Jij bent aangewezen door de gemeenteraad om deze 

goededoelenmarkt te organiseren. Natuurlijk moet je jezelf houden 

aan een aantal eisen die de gemeenteraad jou oplegt. 

 

Jij mag een goededoelenmarkt gaan opzetten om zoveel mogelijk 

geld in te zamelen voor de mensen van de voedselbank. Daarnaast 

krijg je zelf ook een stand op de markt. Ook jij mag je eigen artikelen 

gaan verkopen. 

 

Casus 1: De voorbereidingen voor de goededoelenmarkt  

In deze casus ga je de goededoelenmarkt organiseren. Gelukkig krijg 

je hulp van een heel team tijdens de markt. 

 

Om duidelijk te maken wie waar verantwoordelijk voor is, wat er 

precies gedaan moet worden en wie er allemaal betrokken zijn bij de 

goededoelenmarkt moet er een draaiboek gemaakt worden. Dit is 

een mooie taak voor jou. 

 

Casus 2: Goededoelenmarkt, een groot succes 
In deze casus ga je meerdere artikelen bedenken die je graag wilt 

gaan verkopen op de goededoelenmarkt. Aan de hand van 

verschillende communicatiemiddelen leer je hoe je deze artikelen 

goed kunt gaan presenteren. Daarnaast leer je ook verschillende 

gespreksvaardigheden die je kunt inzetten bij het overtuigen van de 

jury. 

 

Vervolgens ga je jouw artikelen promoten. Dit ga je doen door 

middel van een promotieplan. Hierbij dien je rekening te houden 

met je doelgroep, media-uitingen en de soorten 

communicatiemiddelen. Ook ga je verkoopgesprekken voeren om zo 

overtuigend mogelijk klanten te kunnen overtuigen. 

 

Tot slot ga je op de goededoelenmarkt proberen om zoveel mogelijk 

artikelen te verkopen. De opbrengst die dit oplevert ga je schenken 

aan een goed doel naar keuze. Tijdens deze goededoelenmarkt is het 

van belang dat je de geleerde gespreksvaardigheden toepast, de 

klanten informatie kunt verstrekken over de artikelen, de artikelen 

netjes kunt presenteren en de artikelen kunt promoten om zoveel 

mogelijk te verkopen. 

 

 

 
Een geweldig idee 
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PO 2: HET GESPREK MET DE OPDRACHTGEVER 

DE OPDRACHT 

 

De opdracht Je gaat als eerste inventariseren bij de opdrachtgever wat precies 

de vraag is. Hiervoor is het belangrijk dat je je goed voorbereidt en 

je weet welke vragen je wilt stellen. Je gaat een interview houden 

met de opdrachtgever. Maar wat is nou precies een interview en 

hoe doe je dat? 

 
In de journalistiek wordt veel gebruik 

gemaakt van interviews 
 

 

 

Wat ga je leren? In deze opdracht ga je van alles leren over het interviewen van een 

persoon en het stellen van de juiste vragen.  

 

als je de opdracht hebt afgerond kun je de volgende taken 

uitvoeren: 

 

• wensen en verwachtingen van de opdrachtgever 

inventariseren 

• onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en 

uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever 

 
Interview 
 

 

 

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

beoordeeld: 

 

• het voorbereiden van een vraaggesprek 

• het voeren van een vraaggesprek 

• het samenvatten van de wensen van de opdrachtgever 

• het onderzoek doen naar de activiteit 

• het presenteren van de uitkomsten en aanbevelingen 

• beschrijven van welke wetten, regels en verordeningen van 

toepassing zijn 

 
Kennen en kunnen 
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THEORIE 
 

Offerte Het is belangrijk om niet voor verrassingen te komen staan bij het 

afronden van het evenement en dit geld natuurlijk ook voor de 

kosten. Om te weten wat bijvoorbeeld de locatie of de huur van 

verlichting gaat kosten vraag je offertes aan. Aan de hand van de 

offertes kun je bepalen welke leverancier het voordeligst is en wat 

de verwachte kosten zijn. 

 

In een offerte staat informatie over de te leveren producten of 

diensten, denk dan aan prijs, hoeveelheid en product specificaties. 

 

Het is verstandig om meerdere offertes bij verschillende bedrijven 

op te vragen zodat je een goede vergelijking kan maken. 

 

Let wel op dat offertes maar een bepaalde tijd geldig zijn en als je te 

lang wacht met akkoord geven aan een offerte dat de leverancier 

eerst weer een nieuwe offerte maakt en dan kunnen prijzen en 

soms zelfs producten afwijken. Prijzen willen nog wel eens 

veranderen en soms zijn producten niet meer leverbaar of gewijzigd 

door de producent. Een gangbare geldigheidstermijn is 30 dagen, in 

deze tijd mag de leverancier niets veranderen en mag bij 

goedkeuring van de klant en leverancier eventueel verlengd 

worden. 

 

Een offerte moet in ieder geval het volgende bevatten: 

• bedrijfsgegevens; 

• datum; 

• beschrijving van het te leveren product of de te leveren 

dienst inclusief hoeveelheden of werkuren; 

• de prijs; 

• geldigheidsdatum van de offerte; 

• eventueel andere voorwaarden aan de offerte zoals 

leverings- en verzendkosten. 

 

Je ouders of verzorgers zullen er vast wel eens ergens één voor 

hebben opgevraagd. Bijvoorbeeld om de tuin aan te laten leggen, 

om iets te verbouwen of te laten repareren. Of misschien hebben 

ze op hun werk een offerte opgevraagd. 

 

 
Bij het maken van een offerte moet je ook 

rekenen 
 

 Vraag 

 25  Schrijf op waarom er op een offerte een geldigheidstermijn 

staat. 
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PO 6: HET DRAAIBOEK 

DE OPDRACHT 
 

De opdracht In deze opdracht leer je  een draaiboek maken en daar alle 

belangrijke onderdelen in te verwerken. Ook krijg je te maken met 

planningen lezen en maken.   

 
Draaiboek, de rode draad van je te 

organiseren evenement  

 
 

 

Wat ga je leren?  In deze opdracht ga je van alles leren over het maken van een 

draaiboek. 

 

Als je de cursus hebt afgerond kun je de volgende taken uitvoeren: 

 

• voorbereidingen treffen voor de goededoelenmarkt; 

• een planning maken.  

 
Dit ga je leren 

 
 

 

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

beoordeeld: 

 

• een evenement voorbereiden en plannen. 

 
Kennen en kunnen 
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PRAKTIJK 

 

Een draaiboek maken  Je stagebegeleider heeft je veel complimenten gegeven voor 

je plan van aanpak voor de goededoelenmarkt. Hij wil graag dat je 

een draaiboek maakt. 

 

Hieronder zie je een voorbeeld van een gedeeltelijk ingevuld 

draaiboek: 

 
Voorbeeld draaiboek  
 

 
Een stappenplan stuurt je door de 

voorbereiding, het evenement en de 

evaluatie  
 

  

Opdracht 

 39  Maak nu zelf een draaiboek. Maak deze naar keuze in Excel, 

Word of Publisher. 

 

Zorg dat alle onderdelen erin zitten. Denk aan alles rondom de 

organisatie van de goededoelenmarkt: het inrichten, de 

opening, bekendmaken bij het publiek. Deze onderdelen moet 

je verder uitgebreid uitwerken. 

 

Het draaiboek ga je echt gebruiken en het moet dus kloppen. 

Laat het draaiboek tijdens het maken tussendoor zien aan je 

docent. 

 

Sla het gemaakte draaiboek op in de digitale omgeving onder: 

opdracht_draaiboek_goededoelenmarkt_je voor- en 

achternaam. 

 
 


