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CYBER SECURITY

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

 

Deel: 1-2-3
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal dertien praktijkopdrachten. Hierbij 

leer je de theorie. Je bent de hele eerste periode bezig met deze 

cursus. 

 

In dit deel staan de laatste vijf praktijkopdrachten. In de tabel vul je 

in hoe lang je denkt bezig te zijn met een onderdeel. Dit doe je in 

overleg met je docent. Soms ben je wat sneller en soms wat 

langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit af. 

 
Onderdeel klaar? Aftekenen maar! 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding 

Praktijkopdrachten 

PO 8 Beveiligingscamera's installeren x x   

PO 9 Verkoopgesprek camerasysteem x x   

PO 10 Loopspel x x   

PO 11 Maak een Hunted game x x   

PO 13 Malware x x   

Theorie 

Digitale beveiligingsadviseur - Camerabeveiliging x x   

Advies en verkoop - Verkoopgesprek x x   

Advies en verkoop - Verkopen x x   

Advies en verkoop - Uitleg, instructies, demonstraties x x   

Nieuwe toepassingen - Drones als beveiligers x x   

Communicatie en samenwerken – Spelalfabetten x x   

Communicatie en samenwerken - Communicatie met 

hulpdiensten 

x x   

Cybercrime - bedreigingen x x   

Evaluatie 

Checklist x x   
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DE DIGITALE BEVEILIGINGSADVISEUR 

CAMERABEVEILIGING 

 

Inleiding Je ziet steeds meer dat er camera's rondom een huis hangen. Veel 

mensen hebben een videodeurbel of een beveiligingscamera. Zo'n 

camera filmt de omgeving rondom het huis. Dat heeft invloed op de 

privacy van de mensen die daar toevallig in de buurt. zijn. 

  

Onze privacywetgeving zorgt ervoor dat je daar rekening mee moet 

houden als je van deze camera's wilt installeren. Niet alles mag 

gefilmd worden. 

  

De beveiligingscamera mag alleen filmen wat bij het huis hoort. Dus 

jouw huis, jouw tuin, jouw oprit, jouw schuurtje. Alles wat op jouw 

terrein staat. 

  

De beveiligingscamera mag NIET filmen: 

• de tuin van de buren 

• het huis van de buren 

• de oprit van de buren 

• de openbare weg langs jouw huis 

• openbare parkeerplaatsen naast jouw huis 

 
Deze huiseigenaar filmt duidelijk te veel... 
 

  

Vraag 

 1  Wat mag gefilmd worden met een beveiligingscamera? 

 

 

 
 

 

 

Camera afstellen Een beveiligingscamera mag dus een heleboel niet filmen. Daarom is 

het afstellen van de beveiligingscamera een heel precies en 

belangrijk klusje. De eigenaar van de camera is daar zelf 

verantwoordelijk voor. Je moet de beveiligingscamera zo (laten) 

afstellen dat alleen wat bij jouw huis hoort op beeld komt. 

 

Als je de beveiligingscamera laat installeren door een bedrijf, 

bespreek dan met dat bedrijf wat wel op beeld mag en wat niet. 

Check na het installeren of het bedrijf rekening heeft gehouden met 

jouw wensen door beelden te controleren. Het is belangrijk dat het 

bedrijf rekening heeft gehouden met de privacy van de buren en 

voorbijgangers. Jij bent daarvoor verantwoordelijk. 

 

Misschien staat jouw huis langs een openbare weg en is de voordeur 

dicht bij die weg. In dat geval moet je er toch voor zorgen dat 

mensen die op de weg voorbijkomen niet op camerabeelden komen. 

Je moet zoveel mogelijk rekening houden met de privacy van andere 

mensen. 

 

 
Link naar het stappenplan voor het ophangen 

van een beveiligingscamera 
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ADVIES EN VERKOOP 

VERKOOPGESPREK 

 

Het verkoopgesprek Je kent het wel, je bent in een winkel aan het kijken en er komt een 

verkoper bij je staan die vraagt of hij je kan helpen. 

 

De verkoper begint direct informatie en advies te geven over het 

artikel dat jij graag wilt hebben. Zo’n gesprek noem je een 

verkoopgesprek. 

 

De verkoper wil er met het verkoopgesprek voor zorgen dat jij het 

artikel koopt. Hoe je een goed verkoopgesprek voert hangt af van 

meerdere factoren. Bijvoorbeeld van de winkelformule van het 

bedrijf, het koopgedrag van consumenten en het verkoopsysteem 

van de onderneming. 

 

Bekijk de film verkoopgesprek 
 

 

 

Fasen van het verkoopgesprek Een verkoopgesprek is een gesprek dat jij als verkoper voert met de 

klant. Het verkoopgesprek kun je verdelen in negen fasen. 

 

Fase 1 - ontvangst en begroeting 

De eerste indruk is erg belangrijk. Zorg dat de ruimte er netjes uitziet 

en dat je er zelf ook verzorgd uitziet. Je hebt bijvoorbeeld geen 

kauwgom in je mond. De begroeting is de eerste indruk die de klant 

krijgt van jou en de winkel of het bedrijf. Het zijn niet alleen 

woorden (verbaal) die indruk maken maar ook je uitstraling, houding 

en blik zijn erg belangrijk (non-verbaal). 

 

Bij binnenkomst begroet je de klant. Dit doe je om de klant te laten 

weten dat je hem of haar hebt gezien. Je zegt goedemorgen, 

goedemiddag of goedenavond. Je doet dit vrolijk en met een lach op 

je gezicht. Spreek klanten aan met u. Soms wil iemand gewoon even 

rondkijken. Dat kan natuurlijk ook! Zorg wel dat je aanspreekbaar 

bent.  

 

Als een klant iets wil vragen terwijl je met een andere klant bezig 

bent kun je vriendelijk zeggen dat je zo bij die persoon komt of een 

collega vragen om te helpen. 

 

Fase 2 - behoefte van de klant 

Je probeert door vragen te stellen achter de wens van de klant te 

komen. Goede hulpvragen zijn: voor wie, wat, waar, waarom en 

hoe? 

 

Om de behoefte van de klant verder scherp te krijgen en voor alle 

duidelijkheid stel je verdiepende vragen. Misschien komt de klant 

een cadeautje kopen voor een vriendin. Je kunt dan bijvoorbeeld 

vragen hoeveel geld de klant ongeveer uit wil geven en waar de 

vriendin van houdt. 

 

 

 
Begroeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oogcontact, producten tonen, advies geven 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/7-verkoopgesprek/
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Verkoopargumenten  Als je als verkoper een goede productkennis hebt en de informatie 

vol zelfvertrouwen kunt overbrengen, gaat de klant eerder over tot 

koop van het product.  

 

Als je iets wilt verkopen, of dat nu een dienst is of een product, dan 
zul je met goede argumenten moeten komen om je klant te 
overtuigen. Hoe pak je dat aan? 

• Leg uit wat er zo fijn of goed is aan het artikel of waarom iemand 

de dienst goed kan gebruiken. 

• Geef informatie over de werking van het artikel of uit welke 

onderdelen de dienst bestaat. 

• Benoem voordelen, vooral de voordelen die aansluiten bij de 

klant. 

• Noem een aantrekkelijke prijs of aanbieding. 

• Benadruk waarin het product of de dienst zich onderscheidt van 

andere vergelijkbare producten of diensten. 

• Wat is er zo uniek aan het product of aan de dienst? 

• Zeg alleen dingen die kloppen. Zorg dat je enthousiast bent over 

het product of over de dienst, maar vertel geen onwaarheden of 

dingen die je niet waar kunt maken. 

• Wat ook heel goed werkt, is vertellen over je eigen (positieve) 

ervaring met het product.  

• Wees niet te bescheiden, maar ga ook niet te lang door met je 

verkooppraatje als je merkt dat je klant echt geen interesse 

heeft.  

• Luister goed naar de opmerkingen die de klant maakt, ook 

tussen de regels door en sluit daarop aan met je verhaal.  

 
Diensten of producten verkopen met de juiste 

argumenten is essentieel  

 

 

Informatie geven bij een product 
 

 
 

  

Vraag 

 8  Jij bent vast weleens in een winkel geweest waar je geholpen 

werd door een verkoper. 

 

Schrijf een voorbeeld op van een situatie waarbij je het 

verkoopgesprek fijn vond gaan. 

 

 

 

 

 

 

Schrijf ook een voorbeeld op van een situatie waarbij het je het 

verkoopgesprek niet fijn vond. 
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Een goede verkoper Als verkoper moet je goed weten wat je verkoopt en het product 

kennen. In principe moet je alle vragen die de klant stelt over het 

product kunnen beantwoorden. Natuurlijk doe je je best om alles 

over de producten zelf te weten. Toch kan het gebeuren dat de klant 

iets vraagt waar je geen antwoord op hebt. Vraag dan een collega 

om antwoord te geven. Ga geen antwoord verzinnen! 

 

Productkennis krijg je door informatie te verzamelen over het 

product. Dit kan op verschillende manieren: via folders, vakbladen, 

brochures of je woont een workshop bij. 

 

Jij kunt: 

• de klant vertellen wat de voor- en nadelen van het product zijn; 

• de klant vragen stellen zodat je weet aan welke wensen en eisen 

het product moet voldoen; 

• goede verkoopargumenten geven. 

 

Verkoopargumenten zijn redenen voor de koper om het product te 

kopen. 

 

Als de klant het gevoel heeft informatie te krijgen van een expert, 

kan dit een reden voor de klant zijn om tot koop over te gaan en 

later weer terug te komen bij het bedrijf.  

 

Niet alleen productkennis is belangrijk. Het is ook belangrijk dat je 

vertrouwen uitstraalt. Klanten kopen sneller iets als ze geholpen 

worden door iemand die vertrouwen uitstraalt. 

 

Netjes en verzorgd eruit zien is ook belangrijk. Dat betekent dat je 

geen vieze geuren verspreidt, dat je uiterlijk schoon en verzorgd is 

en dat je netjes gekleed bent.  

 

Je houding moet zelfvertrouwen uitstralen. Sta 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 vindt 

dat een klant onbeleefd doet. 

 

Ondernemingen zijn grotendeels afhankelijk van klanten die bij hen 

terugkomen. Dit bereiken ondernemingen door: 

• producten en of diensten van goede kwaliteit te leveren; 

• hoge mate van service te leveren; 

• vriendelijkheid. 

 
Reclamefolder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een zeer verzorgd uiterlijk 
 

  

Vraag 

 12  Hoe kun je jezelf informeren over een bepaald artikel?  
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UITLEG, INSTRUCTIES EN DEMONSTRATIES 
 

Uitleg en instructie geven Het geven van een instructie of een demonstratie is een groot deel 

van het verkoopgesprek. Hoe je een demonstratie of instructie moet 

geven ligt aan de doelgroep, wat je laat zien en waar je dit laat zien.  

 

 

Voordat je een goede uitleg of een instructie kunt geve,n moet je 

eerst voldoende productkennis hebben. Demonstreer jij een 

camera? Zorg dan dat je weet hoe de camera werkt. Soms zijn de 

producten of de diensten waar je een uitleg bij geeft heel 

ingewikkeld. Bepaal van te voren dus goed wat je wil laten zien en 

hoeveel je moet weten. 

 

Als je een uitleg geeft over een cirkelzaag aan een timmerman zul je 

veel meer moeten weten over het product dan wanneer je dezelfde 

zaag verkoopt aan iemand die nog nooit een cirkelzaag heeft 

gebruikt. De vragen van de timmerman zullen eerder de diepte in 

gaan: Hoe snel kan de machine, welke zaagbladen kunnen er op? 

 
Met een demonstratie of instructie leg je uit 

hoe je iets moet doen 
 

  

Vraag 

 20  Voor de praktijkopdracht geef jij een instructie, demonstratie 

of presentatie. Wat is de doelgroep? 

 
 

 

 

Demonstraties Het geven van een demonstratie of een instructie betekent dat je 

laat zien hoe een product werkt, wat het is en waarom iemand het 

product of de dienst zou moeten hebben. 

  

Om een goede demonstratie te geven: 

• Weet je hoe het product of de dienst werkt. 

• Ken je de unieke eigenschappen van het product en de dienst 

die er voor zorgen dat het anders is dan het product of dienst 

van de concurrent. 

• Weet je wat de doelgroep is. 

• Pas je de demonstratie aan op de plaats waar je de 

demonstratie geeft en hoeveel tijd je hebt om iemand te 

overtuigen. 

 

Deze vier punten zijn ook precies wat je moet voorbereiden voordat 

je een demonstratie of instructie geeft. 

  

Productkennis 

Zorg dat je altijd voldoende tijd neemt om het onderwerp goed 

genoeg te kennen. Verzin ook vragen waar kritiek op kan komen. 

Bedenk ook hoe je dan met die kritische vragen om moet gaan. 

  

 

 

 

 
Productdemonstratie in een fietsenwinkel 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


