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Werken met Edu4all

REGISTREREN, AANMELDEN EN LICENTIE ACTIVEREN
Je gaat aan de slag met Edu4all. Volg volgend schema om te kijken wat je moet doen.

Wachtwoord:Gebruikersnaam:  

Ga naar bronnen.edu4all.nl/bronnen/
handleiding en bekijk de film 
Licentie activeren.

Ga naar licentie.edu-actief.nl. 
Klik op Aanmelden.

Kies voor Aanmelden via Edu’Actief.

Kies voor Een nieuwe gebruikersnaam 
aanmaken.

Maak een gebruikersnaam en wachtwoord 
aan.
Gebruikersnaam = je schoole-mailadres*
Wachtwoord = naam van je school

*Heb je geen schoole-mailadres? Vraag dan 
  je docent om een gebruikersnaam.

Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord 
op in de vakken onderaan deze pagina.

Vul op de website de licentie in die op 
de eerste pagina van dit werkboek staat. 
Klik op Activeren. 

Je hebt nu toegang tot de bronnen. 
Log in op www.edu4all.nl met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ga naar licentie.edu-actief.nl.

Je kunt direct aan de slag.
Ga naar www.edu4all.nl en log 
in met je gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Ja NeeIs dit het eerste werkboek van Edu4all 
waar je mee werkt?

Is dit het eerste werkboek voor dit 
profielvak of keuzevak?

Zoek in een werkboek dat je 
eerder hebt gedaan je 
gebruikersnaam en wachtwoord 
op. Schrijf je gegevens op in de 
vakken onderaan deze pagina.

NeeJa
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BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Deze bronnen vind je op www.edu4all.nl.
Op bronnen.edu4all.nl/bronnen/handleiding wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met de webshops van Am4rA

BRON Bekijk de website van Am4rA. Maak daarna opdracht 1 tot en met 4.

1. Kijk op 'Over Am4rA' op de website van Am4rA.
a. Wanneer is Am4rA gestart?

b. Wie zijn de oprichters van Am4rA?

c. Waar is het bedrijf begonnen?

d. Wat voor bedrijf moest het worden?

e. Hoeveel vaste medewerkers heeft Am4rA tegenwoordig?

f. Wat voor soorten winkels heeft Am4rA?

g. Heeft Am4rA webshops? Zo ja, welke?
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2. Er worden steeds meer producten via webshops verkocht.
Koop jij wel eens iets bij een webshop? Ja / Nee
a. Zo ja, bij welke webshop heb je iets gekocht?

b. Zo nee, leg uit waarom niet.

3. Een eigen webshop! Zou je een eigen webshop willen waar je artikelen via internet kunt verkopen?
Ja / Nee
a. Zo ja, leg uit waarom.

b. Zo nee, leg uit waarom niet.

4. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 2 De leerdoelen bij deel A

Als webshopeigenaar moet je:
de ontwikkelingen in de e-commerce kunnen herkennen1.
een webshop kunnen bedenken:2.
• welk product
• welke doelgroep
• welke prijs
• positionering.
de verzendkosten kunnen bepalen voor je webshop3.
een naam voor de webshop bedenken4.
een logo kunnen ontwerpen5.
een webshop kunnen ontwerpen en een prototype kunnen maken.6.

5. Je hebt gelezen wat je moet kunnen als je een webshop gaat beginnen.
a. Welk leerdoel lijkt jou het leukst? Leg uit waarom.

b. Welk leerdoel lijkt jou het minst leuk om aan te werken? Leg uit waarom.
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6. Als webshopeigenaar heb je bepaalde eigenschappen en vaardigheden nodig.
a. Geef aan welke eigenschappen of vaardigheden je moet bezitten als je een eigenaar van een

webshop bent.

samenwerken
beginner
communicatief
egoïstisch
gemakzuchtig
commercieel

rekenvaardig
creatief
ondeugend
taalvaardig
computervaardig
grappig

b. Bedenk nog twee eigenschappen of vaardigheden die je moet bezitten.

c. Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap die een webshopeigenaar moet bezitten? Leg
uit.

7. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.

8. Bekijk Taak 4 tot en met 12. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,
2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

25Kennismaken met de
webshops van Am4rA

1

15De leerdoelen bij deel A2

20Taken plannen3
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6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

50Ontwikkelingen in de
e-commerce

4

70Een webshop bedenken5

50Onderzoeken welk
product je gaat verkopen
in je webshop

6

80Een goede prijs voor je
product bepalen en je
product positioneren

7

50Een passende naam
bedenken voor je webshop

8

80Een prototype van je
webshop maken

9

120Een online webshop
maken

10

30Terugkijken en verder
kijken

11

20Voorbereiden op de toets12

Aan de slag

Taak 4 Ontwikkelingen in de e-commerce

Jij gaat helpen op de verkoopafdeling van het hoofdkantoor van Am4rA. Op de verkoopafdeling worden
veel verschillende werkzaamheden gedaan. Directeur Gerrit Westenbroek wil dat er een
Web4leT-webshop wordt gemaakt.
Astrid is de webshopbouwer en werkt op de verkoopafdeling. Jij helpt haar bij het maken van die
website. Zij geeft jou tips voor het maken van een webshop. Die gebruik je als je zelf aan de slag gaat
met het maken van je eigen webshop.
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