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Werken met Edu4all

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.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
- Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
- Ga naar www.edu-actief.nl/licentie
- Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
- Volg de stappen.
- Daarna kun je aan de slag!

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 producten promoten

Alle winkels promoten hun producten. Ook winkels die producten en diensten in de groene sector
verkopen. Denk bijvoorbeeld aan folders, speciale aanbiedingen of open dagen.

BRON Bekijk de Film Promotie groenten en fruit. Maak daarna opdracht 1.

1. De organisatie Verse Oogst promoot in de film verse groenten en fruit.
a. Wat betekent promoten? Als je het niet weet, zoek je het op.

b. In de film zie je hoe Verse Oogst groenten en fruit promoot. Noem vier voorbeelden.
1. 

2. 

3. 

4. 

c. Vind jij dit goede manieren om verse groenten en vers fruit te promoten?
Ja / Nee, want 

.
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2. Alle winkels uit de groene sector maken reclame om hun producten te verkopen.
a. Verzamel vier voorbeelden van reclame van winkels die producten en diensten in de groene

sector verkopen. Kijk bijvoorbeeld in winkels, op internet of in kranten. Maak foto’s van de
voorbeelden. Plak ze hier.

b. Noem bij je voorbeelden:
hoe de reclame gemaakt wordt (denk bijvoorbeeld aan digitaal, in een folder of op een
reclamebord)

1.

2. bij welke winkelformule de reclame past (denk bijvoorbeeld aan de markt, een
boerderijwinkel, een speciaalzaak, een tuincentrum of een webshop)

3. of de reclame goed of niet goed bij de winkelformule past en waarom je dat vindt.
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c. Laat jouw voorbeelden zien aan een medeleerling. Bespreek samen de voorbeelden.
Wat vinden jullie voorbeelden van goede reclame? Leg je antwoord uit.

3. Werk in tweetallen. Jullie gaan promoten dat mensen elke week verse bloemen voor in huis gaan
kopen.
a. Bedenk hoe je dat gaat doen. Denk eerst na voor welke soort winkel je de promotie bedenkt.

Bijvoorbeeld een marktkraam, een webwinkel of een bloemenspeciaalzaak. Beschrijf daarna
hoe je promotie eruitziet.

b. Bespreek jullie promotie met een andere groep leerlingen. Welk plan vinden jullie het beste
en waarom?

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 verkoper in een winkel in de groene sector moet je:
de marketingmix kunnen herkennen en gebruiken1.
de gebruikte marketingmix kunnen uitleggen2.KB

verschillende marketingtechnieken kiezen en gebruiken en de voor- en nadelen ervan noemen3.KB

de functies van verschillende typen media kunnen benoemen4.KB

een promotieactiviteit kunnen voorbereiden5.KB

kunnen uitleggen hoe een promotieactiviteit en promotiemateriaal passen bij een winkelformule6.KB

een promotieactiviteit uitvoeren op basis van een ontwerp7.
promotiemateriaal ontwerpen en maken bij een promotieactiviteit.8.

5. Als verkoper in een winkel in de groene sector heb je bepaalde eigenschappen en vaardigheden
nodig.
a. Geef aan welke eigenschappen of vaardigheden je moet bezitten.

samenwerkenkunnen organiseren

communicatiefcreatief

egoïstischvriendelijk

gemakzuchtiggrappig
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b. Bedenk zelf nog twee eigenschappen of vaardigheden die je moet bezitten.
1. 

2. 

6. Een verkoper in een winkel in de groene sector heeft veel vaardigheden nodig.
a. Heb jij al ervaring met het werken als verkoper in een winkel in de groene sector of in een

andere winkel?
Ja / Nee

b. Als je antwoord ja is: wat kun jij al goed?

c. Als je antwoord nee is: wat denk jij dat je goed kunt?

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

Taak 3 Taken plannen

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

8. De meeste opdrachten maak je zelfstandig.
a. Kun jij zelfstandig werken? Geef bij je antwoord een voorbeeld van een opdracht die je

zelfstandig hebt uitgevoerd.

b. Bij een aantal opdrachten wordt jou gevraagd om samen te werken. Ben jij gewend om samen
te werken? Hoe vind je het om bijvoorbeeld met een medeleerling samen te werken?

9. Bekijk Taak 4 tot en met 9. 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.
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6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

30Kennismaken met
producten promoten

1

10De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

125De marketingmix4

125Marketingtechnieken en
media

5KB

125Promotieactiviteit
voorbereiden

6KB

125Promotieactiviteit
uitvoeren

7

20Terugkijken en verder
kijken

8

30Voorbereiden op de toets9

Aan de slag
Je werkt in een winkel die producten en diensten in de groene sector verkoopt. De winkel maakt
reclame en heeft van tijd tot tijd speciale acties. Ook werkt de winkel mee aan promotieactiviteiten
van een organisatie waarbij meerdere winkels zijn aangesloten, ook de winkel waar jij werkt. Deze
organisatie wil het belang van het eten van groenten en fruit en het kopen van bloemen en planten
van Nederlandse bodem en uit de eigen streek onder de aandacht van consumenten brengen.

Taak 4 De marketingmix

De eigenaar van de winkel waar jij werkt wil graag dat jij meedenkt over de marketing van de winkel.
De eigenaar denkt dat daar best wat aan te verbeteren is. Daarom onderzoek je wat marketing is, uit
welke onderdelen marketing bestaat en hoe de marketing van de winkel waar jij werkt is.
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VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 4.29 Marketing. Maak daarna opdracht 10 tot en met 14.

10. Een winkelier wil graag klanten in zijn winkel die producten kopen.
a. Wat is marketing?

b. Bedenk drie manieren om klanten te interesseren voor je winkel.
1.

2. 

3. 

11. De meeste mensen hebben een voorkeur voor een bepaalde winkel. Ze komen daar graag.
a. Noem drie winkels waar jij graag komt of die jou interesseren.

1. 

2. 

3. 

b. Geef aan waarom je in deze winkels graag komt of waarom je ze interessant vindt.

12. Lees de volgende stellingen. Geef aan of deze juist of onjuist zijn.
a. Met marketing speel je in op de wensen en behoeften van de doelgroep.

Juist / Onjuist
b. De koers die je volgt om het doel van je winkel te bereiken noem je het marketingbeleid.

Juist / Onjuist
c. In het marketingplan staat beschreven hoe je het gaat aanpakken gedurende een korte periode.

Juist / Onjuist
d. Een kortetermijnplan gaat over een periode van één tot vijf jaar.

Juist / Onjuist
e. Een langetermijnplan gaat over een periode van meer dan tien jaar.

Juist / Onjuist

13. Hoe noem je de combinatie van de zes marketinginstrumenten?

marketing
marketingbeleid
marketingmix
marketingplan
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14. Welk marketinginstrument hoort bij welke beschrijving?

PromotieDe vestigingsplaats van het bedrijf

PresentatieHet assortiment en de eigenschappen van
het product

PlaatsDe uitstraling van de winkel

PrijsHet opleiden, begeleiden en instrueren
van je werknemers

ProductHet bedrag dat voor het product betaald
moet worden

PersoneelReclame voor het bedrijf en de producten
maken

BRON Bekijk de Film Marketingmix 1. Maak daarna opdracht 15.

15. De film beschrijft vijf P’s.
a. Welke vijf P’s zijn dat?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

b. Wat hoort volgens de film bij prijs?

c. Wat hoort volgens de film bij product?

d. Wat hoort volgens de film bij plaats?

e. Wat hoort volgens de film bij promotie?
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f. Wat hoort volgens de film bij personeel?

g. Welke P ontbreekt in de film?

h. Wat hoort volgens jou allemaal bij presentatie? Bedenk drie woorden.

BRON Bekijk de Film Marketingmix 2. Maak daarna opdracht 16 tot en met 23.

16. De eerste cabaretier geeft voorbeelden van P’s.
Schrijf achter de P het voorbeeld dat de cabaretier erbij noemt.
Presentatie: 

Promotie: 

Product: 

Personeel: 

17. Geef bij de volgende situaties aan welk marketinginstrument van toepassing is.
Kies uit: plaats - product - presentatie - personeel - prijs - promotie

a. De winkel waar je werkt heeft besloten om voor de verkoopmedewerkers een cursus te
organiseren.

b. De winkel waar je werkt krijgt volgende maand een nieuwe etalage.

c. De winkel waar je werkt heeft deze week de boerenkaas in de aanbieding.

d. De winkel waar jij werkt sponsort dit jaar een basisschool waar elke dag vers fruit aan de
kinderen wordt uitgedeeld.

e. De winkel waar jij werkt heeft het assortiment uitgebreid met fruitsoorten van een bevriende
boer.

f. De winkel waar jij werkt staat elke donderdag ook met een kraam op de markt.
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18. Geef bij de volgende winkels aan welke twee P’s volgens jou het belangrijkst zijn. Leg je antwoord
uit.
Supermarkt Aldi: 

Supermarkt Jumbo:

Bloemenspeciaalzaak De Bruidsbloem: 

Grote groentespeciaalzaak: 

Tuincentrum: 

UITVOEREN
19. Elke winkel heeft een eigen invulling van de marketingmix. Daarmee kan een winkel zich

onderscheiden van de concurrentie.
Beschrijf de marketingmix van twee winkels met producten en diensten uit de groene sector bij
jou in de buurt. Beschrijf zo precies mogelijk hoe die winkels elk onderdeel van de marketingmix
invullen. Kies zelf twee winkels.

Overleg met je docent welke winkels je kiest en hoe je je informatie verzamelt. Mag je bijvoorbeeld
langsgaan bij de winkel om vragen te stellen? Zo ja, maak dan wel eerst een afspraak!
Je kunt ook folders en websites van de winkels bekijken. Of je kunt de winkel bezoeken. Blijf dan
niet te lang hangen. Zo stoor je de klanten en het personeel niet.
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