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INTERACTIEVE VORMGEVING EN PRODUCTIE
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In de tabel staat hoe lang je ongeveer bezig bent met een opdracht. 

Soms ben je wat sneller en soms wat langzamer. Als je een 

onderdeel hebt afgerond kruis je dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 
 

Planning  

Onderdeel BB KB/GL Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

(Praktijk)opdrachten     

Mok maken x x 1 uur  

Kortingsbon maken  x 1 uur  

Post voor sociale media maken x x 1 uur  

Beursstand inrichten x x 2 uur  

Pitchen x x 20 min.  

PowerPoint maken x x 40 min.  

Rollenspel verkoopgesprek 1 x x 15 min.  

Rollenspel verkoopgesprek 2 x x 15 min.  

Theorie     

Media-uitingen x x 30 min.  

Vormgeeftips x x 30 min.  

Schrijven  x 30 min.  

Werken met sociale media x x 30 min.  

presenteren en etaleren x x 30 min.  

communicatiemiddelen en soorten verkoop x x 30 min.  

Gespreksvaardigheden x x 30 min.  

Uitleg, instructies en demonstraties x x 30 min.  

Verkoopgesprek x x 30 min.  

Verkopen x x 30 min.  

Oefenen met verkopen x x 30 min.  
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Magazine Een magazine is een tijdschrift. Het kan net als een nieuwsbrief voor 

interne of externe verspreiding zijn. Zeker bij grotere bedrijven is er 

vaak genoeg inhoud om een heel magazine mee te vullen. Zo'n 

magazine kan dan een soort cadeautje zijn voor de medewerkers en 

de relaties. 

 

In het magazine lees je allerlei nieuws, cijfers en ontwikkelingen. 

Hierdoor blijven de medewerkers en relaties op de hoogte en 

betrokken bij het bedrijf.  

 

Een magazine kan ook juist goed werken voor commitment buiten 

het bedrijf, naar klanten toe. Denk maar eens aan het magazine van 

de ANWB, dierentuin Blijdorp of Amnesty International. 

 

Als iemand zo'n tijdschrift ontvangt, leest hij weer over een 

onderwerp dat hem interesseert. Het ontvangen van een magazine 

kan je ook uitnodigen om weer eens gebruik te maken van het 

product of de dienst of om een schenking te doen. 

 

Een klant kan zich ook meer betrokken voelen door een artikel te 

lezen waarin er wordt verteld wat er mogelijk is door zijn of haar 

lidmaatschap. 

 
Veel bedrijven en organisaties hebben een 

eigen magazine ter promotie of om relaties 

op de hoogte houden 
 

 

 

Poster Met een poster vraag je aandacht voor een onderwerp of voor een 

evenement. Een poster hang je ergens op waar hij goed zichtbaar is 

voor iedereen. Het is belangrijk dat de poster goed opvalt. De 

vormgeving van een poster is dus erg belangrijk. Hij moet de 

aandacht trekken van de mensen. 

 

Posters heb je in allerlei soorten en formaten. Denk bijvoorbeeld aan 

een:  

• aanplakbiljet 

• reclamebord  

• billboard  

• driehoekbord  

• lichtreclame  

• banners  

• bushokjes 

 

Veel van de soorten posters vallen onder buitenmedia. Dat zijn 

media die je buiten tegenkomt.  

 

Een poster laat je meestal maken door een ontwerpbureau of een 

grafisch vormgever. 

 

Als je een poster die je hebt ontworpen wilt laten drukken, plaats je 

een bestelling bij een drukker. Bij het (online)bestellen van een 

poster staan altijd de specificaties. Dat zijn eisen waar het bestand 

voor de poster aan moet voldoen om het te kunnen laten drukken. 

Controleer deze eisen altijd goed.  

 
Een poster voor een Jazz Festival 
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Advertentie Een advertentie is een combinatie van beeld en tekst waarmee je de 

lezer aanspoort om iets te doen of te kopen.  

 

Dit doe je op een zo aantrekkelijk mogelijke manier, aangepast voor 

jouw doelgroep. Je kunt daar nog wel een beetje mee spelen. Een 

advertentie voor een serieuze doelgroep kun je bijvoorbeeld juist 

vrolijk en kleurrijk maken. De boodschap is dan nog wel serieus, 

maar door de vrolijke vorm, valt jouw advertentie lekker op tussen 

alle serieuze advertenties voor deze doelgroep.    

 

Je vindt advertenties in kranten en tijdschriften maar ook op 

internet. Gedrukte advertenties koop je vaak per vierkante 

millimeter. Er is een aantal standaardformaten zoals een kwart, 

halve of hele pagina.  

 

Bij online-advertenties wordt er veel gebruik gemaakt van tracking-

cookies, waarover je hierboven hebt kunnen lezen.  

 

Voorbeeld: liefhebbers van reizen zoeken vaak op internetinformatie 

over hun reis. Vakantieaanbieders die dat weten (dankzij tracking 

cookies) kunnen van die informatie gebruik maken door ook op 

andere sites die zij bezoeken te adverteren. 

 
Advertentie voor een lesmethode 
 

  

Vraag 

 9  Zoek op internet of in een tijdschrift twee advertenties, één die 

je mooi vindt en een die je lelijk(er) vindt. 

 

Geef minstens drie redenen waarom je de ene advertentie 

beter vindt dan de andere advertentie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Een advertorial Een advertorial is een soort advertentie in een krant of tijdschrift. 

Het lijkt een gewoon redactioneel artikel wat geschreven is door een 

journalist. In werkelijkheid is het een reclame van een bedrijf of een 

organisatie. Door hun artikelen of diensten op deze manier aan te 

bieden hopen ze dit meer onder de aandacht te kunnen brengen en 

te kunnen verkopen. 

 

Het doel van de advertorial is dus om informatie te geven aan de 

lezer over een bepaald onderwerp. Tegelijkertijd wil de schrijver de 

lezer bereiken om reclame te maken. 

 

Omdat de gelijkenis met een redactioneel artikel groot is, is het 

verplicht om te vermelden dat het om een advertorial gaat. 

 
Het lijkt een artikel, maar het is reclame voor 

kauwgom 
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WERKEN MET SOCIAL MEDIA 

 

Sociale media Het is bijna niet meer voor te stellen dat er geen sociale media is in 

ons dagelijks leven. Veel mensen maken er elke dag gebruik 

van. Hoeveel posts doen we wel niet per dag op Facebook, 

Instagram of Twitter? Via onze sociale media kunnen we veel 

mensen snel en gemakkelijk bereiken. Dat is de kracht van sociale 

media. 

 

Bij jouw eigen sociale media-accounts heb je waarschijnlijk vooral 

veel contact met vrienden en misschien ook met familie. Je kunt lid 

worden van groepen met mensen die dezelfde interesses hebben en 

waar jij je enthousiasme mee kunt delen voor je hobby, sport of een 

plek waar jij graag komt.  

 

Bedrijven en merken spelen hierop in. Wanneer jij een bedrijf of 

merk volgt vertellen ze je wat er nieuw is. Ze laten zien wat je nog 

meer met een product kunt doen waar je misschien zelf nog niet aan 

hebt gedacht. Jij wordt op deze manier extra betrokken bij het merk. 

Sociale media zijn daarom een hele belangrijke marketingtool. 

 

Jij gaat zelf een zakelijk sociale media-account starten voor jouw 

project. In deze theorie lees je welke soorten social media er zijn en 

hoe je dat het beste kan inzetten. 

 

Bekijk de film Sociale media via de QR-code of aankliklink. 

 
We communiceren veel via social media. De 

hele wereld is met een paar klikken binnen 

handbereik 

 

    

Bekijk de film Sociale media 
 

  

Vraag 

 21  Noem drie voorbeelden van merken of bedrijven die jij volgt op 

sociale media. Waarom volg jij deze bedrijven? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De kracht van sociale media Mensen zijn nieuwsgierig. Wat is een ander aan het doen en wat 

gebeurt er in de maatschappij? 

 

Via sociale media kun je jezelf laten zien en dus gezien worden. Veel 

mensen voelen erkenning via een sociale-mediaplatform. 

 

Je kunt je gezien voelen door het aantal vrienden of volgers dat je 

hebt. Dit kan ook door de likes en commentaren op foto's of 

berichtjes. Je krijgt het gevoel dat je gezien wordt. Je voelt je 

betrokken en onderdeel van een groep. 

 
Met één post kun je veel volgers bereiken 

https://link.dp-totaal.nl/5-social-media/
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Het maken van een profiel  

met inhoud 

Social media spreken mensen aan omdat het gaat over het geven en 

ontvangen van waardering. Dit betekent niet dat je als bedrijf elk 

platform moet gebruiken. 

 

Kijk goed naar jouw doelgroep en kies dan een of twee soorten 

sociale media. Een sociale media-account zal bijna altijd gelinkt zijn 

aan een website. Sociale media zijn namelijk bedoeld als verhaal 

achter het bedrijf, het persoonlijke en directe. Om meer te weten te 

komen ga je als bezoeker naar de website toe. 

 

Op sociale media vertel je een verhaal, denk terug aan het 

marketingcommunicatieplan: 

1. Wie ben je? 

2. Welk probleem wil je oplossen voor de klant? 

3. Wat zijn de USP's? 

 

Beantwoord deze drie vragen om jouw verhaal te vertellen via een 

socialemedia-account. Dat kun je op verschillende manieren doen: 

• Positieve reacties en ervaringen (her)posten van een klant. 

HEMA post een aantal keer per week een foto waarin iemand 

een HEMA-product heeft gefotografeerd in zijn of haar huis. 

Hierdoor zie je hoe leuk het product ook in jouw huis kan staan. 

• Vertel hoe het product, dienst, merk of bedrijf is ontstaan. 

Mensen lezen graag persoonlijke verhalen. Ben jij een bedrijfje 

begonnen om met de fiets opgeladen reserveaccu's voor 

telefoons rond te brengen omdat je het zelf zo vervelend vindt 

dat als je al een extra accu bij je op hij ALTIJD leeg is op het 

moment dat je hem wil gebruiken? Vertel dit dan. Anderen 

kunnen zich dat misschien goed voorstellen en moeten er om 

lachen, snappen hoe je je voelt. Ze raken emotioneel betrokken. 

• Geef extra tips en adviezen. Laat bijvoorbeeld zien wat je nog 

meer kunt doen met een product of waarmee het ook heel goed 

samenwerkt. Hierdoor prikkel je mensen om het product te 

kopen, of de aanvulling erop. 

 

Naast deze manieren om een verhaal te maken en een imago op te 

bouwen moet je denken aan het totale plaatje. 

 

Leuk als jij accu's rondfietst voor mensen met telefoonproblemen, 

als volger wil jij dan niet alleen maar afbeeldingen zien van stapels 

accu's. Maar bijvoorbeeld foto's van de blije gezichten als je een 

accu hebt afgeleverd of van een mooi landschap waar je toevallig 

langsfietst op weg naar het afleveren van een bestellen met een 

paar rake hashtags als #tweevliegeneenklap #bestjobever #legeaccu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maak persoonlijke en verzorgde posts  

die iets vertellen 
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Bij het maken van een compositie, de manier waarop je 

alle beeldelementen, onderdelen, rangschikt houdt je rekening met 

die prikkels. Wat wil je dat de toeschouwer als eerste ziet? Er zijn 

meerdere manieren waarop je een toeschouwer kan begeleiden in 

het bekijken van een compositie.  

 

Er zijn meerdere soorten composities, zoals een symmetrische 

compositie of een driehoekscompositie. In de tabel zie je een 

overzicht van verschillende composities, met daarna voorbeelden 

van deze composities in etalages. 

 

 
Composities 
 

 

Naam compositie Uitleg 

Centrale compositie Alle beeldelementen zijn naar 

het midden gericht, het centrale 

deel. 

Symmetrische compositie Het beeld kun je horizontaal of 

verticaal spiegelen en ziet er 

hetzelfde uit. Vaak is dit 

gecombineerd met een centrale 

compositie. Let op: dit kan snel 

saai zijn, maar ook rust geven. 

Driehoekcompositie De beeldelementen zijn zo 

opgebouwd dat er een driehoek 

te herkennen is. Hierdoor wordt 

je blik door het beeld geleid. 

Asymmetrische compositie Een beeld dat niet gelijk is als je 

het horizontaal of verticaal 

spiegelt. 

All-over compositie De compositie is gelijkwaardig 

verdeeld over het beeld. 

Diagonale compositie De beeldelementen vormen een 

diagonale lijn door het beeld. 

Horizontale compositie De beeldelementen staan naast 

elkaar. 

Verticale compositie De beeldelementen staan boven 

elkaar  
 

 

  

Centrale compositie Symmetrische compositie 


