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KENNEN EN KUNNEN 

 

Wat ga je leren? In deze cursus ga je van alles leren over commerciële dienstverlening 

en het organiseren van een evenement. Bijvoorbeeld hoe je een 

evenement voorbereidt. 

 

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

• 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 

• het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen 

• het belang van vakkennis (artikelkennis) toepassen 

• assortimentskennis verwerven 

• assortimentskennis herkennen 

• assortimentskennis toepassen 

• de samenhang tussen prijs en de marktpositie herkennen 

• de samenhang tussen prijs en de marktpositie toepassen 

• 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 herkennen 

• de samenhang tussen promotie en presentatie en de 

marktpositie uitleggen 

• de samenhang tussen promotie en presentatie en de 

marktpositie toepassen 

• de verkoopfasen doorlopen 

• afrekenhandelingen verrichten 

 

En verder: 

• Je kunt facilitaire taken uitvoeren. 

• Je kunt een opdracht bespreken met de opdrachtgever en 

wensen en verwachtingen inventariseren. 

• Je kunt een activiteit organiseren. 

• Je kunt offertes beoordelen. 

• je kunt een budget beheren. 

• je kunt een plattegrond maken van een evenement. 

 

 
Dit ga je leren 
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DE OPDRACHT 

 

Waar moet je aan denken voor de 

goededoelenmarkt?  

Je gaat in dit boekje werken aan het keuzevak Commercieel. 

 

 

Er komt veel kijken bij het organiseren van een markt. Zo moeten er 

prijzen komen voor de producten en moet er gecommuniceerd 

worden naar en met bezoekers. 

 

 
Spullen verkopen in een kraampje 
 

 

 

Leerdoelen voor deze casus (boekje 2)     In deze casus ga je voor profielmodule 1 een activiteit organiseren 

voor een opdrachtgever. 

 

Je gaat het volgende doen:  

• 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 

• het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen 

• het belang van vakkennis (artikelkennis) toepassen 

• assortimentskennis verwerven 

• assortimentskennis herkennen 

• assortimentskennis toepassen 

• de samenhang tussen prijs en de marktpositie herkennen 

• de samenhang tussen prijs en de marktpositie toepassen 

• 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 herkennen 

• de samenhang tussen promotie en presentatie en de 

marktpositie uitleggen 

• de samenhang tussen promotie en presentatie en de 

marktpositie toepassen 

• de verkoopfasen doorlopen 

• afrekenhandelingen verrichten 

 

 
Dit ga je leren 
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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. Een belangrijke 

rol hierin speelt de verkoper. Hij of zij is namelijk vaak het eerste 

aanspreekpunt van de klant.  

 

Bij bedrijven waar de contactmomenten schaars zijn, bijvoorbeeld 

administratieve bedrijven, zijn vaak de telefonistes en de 

receptionisten het eerste aanspreekpunt. 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-kassier in het casino. Deze persoon zorgt ervoor dat alle 

kassiers van voldoende geld worden voorzien in de kassa en dat alle 

speelautomaten vol zitten met muntjes. De back office-kassier 

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 de producten 

(vakbekwaam zijn en productkennis hebben).  

 

De medewerkers moeten ook weten hoe ze servicegericht zijn naar 

de 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 

gaat kopen.  

 

 

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 bepaald 

gebied, bijvoorbeeld dierenspeciaalzaak, rijwielhandel, 

schoenenzaak. 

• Superspeciaalzaken. Een superspeciaalzaak concentreert 

zich op één artikelgroep en heeft een heel diep assortiment. 

 

 
Winkelstraat 
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PO 2: HOE VOER JE EEN VERKOOPGESPREK? 

DE OPDRACHT 

 

De opdracht  Om als onderneming of winkel te kunnen blijven bestaan moet je 

verkopen. Verkopen is veel praten, ook wel communiceren 

genoemd. 

 

Aan verkopen worden bepaalde eisen gesteld. Zo krijg je te maken 

met regels en een bepaald gedrag. Jij gaat in deze praktijkopdracht 

hiermee aan de slag. 

 

 

 

Wat ga je leren? Bij een verkoopgesprek komt meer kijken dan je denkt. Zo krijg je te 

maken met negen fases en gedragsregels. 

 

Jij gaat leren een verkoopgesprek te voeren. Wat komt er allemaal 

bij kijken? En waar moet je allemaal aan denken? 

 

 

 
Verkoopgesprek 
 

 

 

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

beoordeeld: 

 

• de verkoopfasen doorlopen 

 
Kennen en kunnen 
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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 gaat verkopen, leer je eerst 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 
 

 

  


