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In de praktijkopdrachten ga je oefenen met de werkzaamheden in de winkel. 

Door de opdrachten uit te voeren bereid je je voor op de examenopdrachten 

en proeven van bekwaamheid. Als je bepaalde vaardigheden al goed 

beheerst, kan je begeleider dit aangeven op de voorwaardelijke meting.

 

Dit praktijkboek voor de verkoopspecialist bevat verschillende 

praktijkopdrachten:

	� praktijkopdrachten kennismaking

	� praktijkopdrachten kerntaak B1-K1

	� praktijkopdrachten kerntaak B1-K2

	� praktijkopdrachten kerntaak P2-K1 profieldeel

Praktijkopdrachten kennismaking

Het praktijkboek start met praktijkopdrachten die je gaat uitvoeren als je 

net begint bij je BPV-bedrijf. Je maakt kennis met de manier van werken in je 

BPV-bedrijf. 

Inleiding
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Deze opdrachten zijn een belangrijke voorbereiding op de praktijkopdrachten 

van de kerntaken.

Praktijkopdrachten kerntaken

De praktijkopdrachten bereiden je voor op de proeven van bekwaamheid. Als 

blijkt dat je nog niet alle punten van een bepaald werkproces beheerst, dan 

kun je deze opnemen op de actielijst van de evaluatierapportage. Die vind je 

aan het eind van het hoofdstuk.

Begeleiden van medewerkers

In een aantal opdrachten komt het begeleiden van medewerkers aan de orde. 

Mocht je op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet toe zijn 

aan het ‘begeleiden’ van medewerkers, dan mag je dat deel van de opdracht 

ook op een later moment in je BPV doen.

Evaluatierapportage

Het is belangrijk om de uitvoering van de praktijkopdrachten regelmatig te 

evalueren. Wat gaat al goed en waaraan moet je nog werken? Zet de punten 

waaraan je nog moet werken op de actielijst van het evaluatierapport 

van de desbetreffende kerntaak. Zo ben je straks goed voorbereid op de 

praktijkexamens.

Veel succes!



Praktijkopdrachten 

Kennismaking
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Als je net aan je BPV begint, moet je eerst vertrouwd raken met je werkomgeving, je colle-
ga’s en je taken. De kennismakingsopdrachten helpen je een goed beeld te vormen van de 
winkel en de werkzaamheden.
 
Nadat je alle zes praktijkopdrachten hebt gedaan, vraag je aan jouw praktijkopleider om 
het schema ‘Tops en Tips’ in te vullen. ‘Tops’ is wat je goed doet. ‘Tips’ is wat je als begin-
nende verkoopspecialist nog moet verbeteren. Je vindt het schema aan het eind van dit 
hoofdstuk. 

Overzicht praktijkopdrachten
Het volgende schema gebruik je om de praktijkopdrachten die je hebt gedaan af te vinken. 
Heb je een praktijkopdracht af? Zet dan een vinkje in de kolom ‘Voltooid’.

Overzicht praktijkopdrachten Voltooid

Nr. Titel Ja Nee

1 Het bedrijf

2 Functies in de winkel

3 De huisregels

4 De competenties van een verkoopspecialist

5 Plattegrond bedrijfsvloer

6 Dagboek

Veel succes!
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Praktijkopdracht 1
Het bedrijf 

Elke winkel is anders. Dat is ook de bedoeling. Een winkel moet zich onderscheiden van 
andere winkels. Hoe beter dit lukt, hoe beter herkenbaar een winkel is voor de klant. Dit 
zorgt ervoor dat de klant weer terugkomt in de winkel.

1 Gegevens BPV-bedrijf
Vul de volgende gegevens van je BPV-bedrijf in:

Bedrijfsnaam

Vestigingsadres

Website

Aantal medewerkers

Ontstaansgeschiedenis



10

PO VERKOOPSPECIALIST (3)

Herken je onderstaande winkels? 

2 Onderscheidend vermogen
Op welke manier onderscheidt jouw BPV-bedrijf zich van andere ‘concurrerende’ bedrijven? 
Beschrijf dit kort en bondig.

Neem drie foto’s van jouw winkel waaruit blijkt op welke manier jouw BPV-bedrijf zich 
onderscheidt. Eentje van de buitenkant van de winkel, eentje van de presentatie in de win-
kel en eentje van het afrekenpunt. Plak de foto’s hieronder.
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Neem ook drie foto’s van de winkel van de belangrijkste concurrent. Eentje van de buiten-
kant van de winkel, eentje van de presentatie in de winkel en eentje van het afrekenpunt. 
Plak de foto’s hieronder.

3 Wie is de klant?
Welke klanten (doelgroep) komen naar jouw BPV-bedrijf? En waarom kiezen de klanten 
juist voor deze winkel en niet voor de concurrent? Beschrijf kort en bondig de doelgroepen 
van de winkel en vermeld bij elke doelgroep de reden waarom de klanten naar de winkel 
komen.

Doelgroep Reden om naar de winkel te komen
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Welke klanten (doelgroep) komen naar de belangrijkste concurrent van jouw BPV-bedrijf? 
En waarom kiezen deze klanten juist voor deze winkel en niet voor jouw BPV-bedrijf?

Doelgroep Reden om naar de winkel te komen

4 Hoe ziet de website eruit?
Bekijk de website van jouw BPV-bedrijf. Sluit de presentatie van de website aan bij die van 
de fysieke winkel? Licht je antwoord toe.

Plak hieronder een screenshot van de homepage.
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Bekijk de website van de belangrijkste concurrent. Sluit de presentatie van de website aan 
bij die van de fysieke winkel? Licht je antwoord toe.

Plak hieronder een screenshot van de homepage.
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5 Wat kenmerkt jouw BPV-bedrijf?
Beschrijf wat jouw BPV-bedrijf kenmerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
	� Plaats: waar is de winkel gevestigd?
	� Product: welke producten verkoopt de winkel?
	� Prijs: welk prijsniveau hanteert de winkel? Hoog, gemiddeld of laag?
	� Presentatie: wat is de uitstraling van de winkel en hoe worden de 

producten gepresenteerd?
	� Promotie: welke reclame maakt de winkel?
	� Personeel: wat is de rol en de uitstraling van het personeel?

Plaats

Product

Prijs

Presentatie

Promotie

Personeel
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Praktijkopdracht 2
Functies in de winkel

In de retail zullen winkels ongeveer dezelfde functies hebben. Toch zal er ook sprake zijn 
van verschillen die onder andere worden veroorzaakt door de keuze in winkelformule. 

1 Functies in de winkel
In elk bedrijf zijn er verschillende functies. Zet de verschillende functies in jouw winkel in 
onderstaande tabel. Geef bij elke functie het volgende aan: functienaam, taken en verant-
woordelijkheden. 

Functienaam Taken Verantwoordelijkheden
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Functienaam Taken Verantwoordelijkheden

2 Organogram van de winkel
Een organogram is een overzicht van de bedrijfsstructuur. In een organogram geef je aan 
wie er in een organisatie de leiding heeft over wie. Het is een schematisch overzicht van de 
leiding binnen een bedrijf.

Teken het organogram van de winkel. Begin dan bovenin bij de vestigingsmanager, filiaal-
manager of ondernemer. 
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Organogram
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3 Jouw taken
Geef in een schema aan wat jouw taken in de winkel zijn. Zet ze in onderstaande tabel.

Taakomschrijving Zelfstandig Met hulp van

Voorbeeld: Planning maken nee Cherida

Voorbeeld: Kassa draaien ja
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4 Taken die je (nog) niet mag doen
Zijn er taken in de winkel die een verkoopspecialist doet die jij in de beroepspraktijkvor-
ming (nog) niet mag uitvoeren? Zo ja, welke?

Leg uit waarom je deze taken (nog) niet mag uitvoeren.
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Praktijkopdracht 3
De huisregels

 In elk bedrijf en in elke winkel gelden regels. 
De belangrijkste regels zijn opgeschreven. Maar er zijn  
ook ongeschreven regels. Welke regels gelden er in jouw 
winkel? 

1 Huisregels voor medewerkers
Welke huisregels gelden er voor medewerkers? Denk hierbij aan bedrijfskleding, pauzes, 
hygiëne, sieraden, haardracht, werktijden, pauzes, winkelen bij de eigen winkel enzovoort. 
Zet de belangrijkste tien huisregels hieronder op een rijtje.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2 Wettelijke regels
Welke wettelijke regels gelden er voor jou bij het werken in de winkel? Je kunt denken aan 
het werken met machines, voedingsmiddelen, arbeidstijden en vakanties. Noem één 
wettelijke regel waarmee je zelf te maken hebt. 

3 Informele regels
Welke informele regels (ongeschreven regels) gelden er in de winkel? Denk bijvoorbeeld 
aan de manier waarop je met collega’s en klanten omgaat. 

4 Huisregels voor klanten
Zijn er in de winkel ook huisregels voor klanten? Bijvoorbeeld niet eten in de winkel of 
verplicht een winkelmandje gebruiken? Zet alle regels voor de klanten op een rijtje.
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Praktijkopdracht 4
De competenties van een verkoopspecialist

Wat moet een goede verkoopspecialist weten en kunnen? En wat is een goede houding 
tegenover klanten en collega’s? In deze opdracht ga je een collega interviewen om hier-
achter te komen.

1 Interview voorbereiden
Je gaat een ervaren verkoopspecialist in de winkel interviewen. Het doel van het interview 
is dat je goed zicht krijgt op de taken, verantwoordelijkheden en competenties van de 
verkoopspecialist. Een competentie is de optelsom van kennis, vaardigheden, houding en 
karakter. Stel de volgende vragen:
	� Welke werkzaamheden doe je?
	� Welke taak komt het meeste voor?
	� Welke taak is het belangrijkst en waarom?
	� Wat vind je het minst leuk om te doen en waarom?
	� Wat moet je als verkoopspecialist allemaal weten (kennis)?
	� Wat moet je als verkoopspecialist allemaal kunnen (vaardigheden)?
	� Welke houding is belangrijk voor een verkoopspecialist?
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2 Interview afnemen
Neem het interview af dat je hebt voorbereid. Spreek van tevoren een tijd af en zorg voor 
een rustige plek waar je het interview kunt afnemen. Neem het gesprek op, bijvoorbeeld 
met je smartphone (bijvoorbeeld met de app Dictafoon). Dan kun je het nog eens terugluis-
teren. Maak van het gesprek een verslag en lever dit in bij je docent. Zet daarna de 
antwoorden in de tabel.

Vraag Antwoord

Welke werkzaamheden

Meest voorkomende taak

Belangrijkste taak

Minst leuke taak

Wat moet je weten

Wat moet je kunnen

Welke houding is belangrijk
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3 Evaluatie
Vergelijk het resultaat van jouw interview met het interview dat een medestudent in een 
andere branche heeft afgenomen. Luister ook naar elkaars audio-opname van het gesprek.

Wat zijn de verschillen als het gaat om kennis?

Wat zijn de verschillen als het gaat om vaardigheden?

Wat zijn de verschillen als het gaat om houding?

Hoe kun je de gevonden verschillen verklaren?
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Praktijkopdracht 5
Plattegrond bedrijfsvloer

De winkel gebruikt de bedrijfsvloer voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor:
	� verkoopruimte
	� kassa-afdeling
	� personeelsruimte
	� magazijn

 
Teken een plattegrond van de hele oppervlakte van je BPV-bedrijf. Zorg ervoor dat de hele 
bedrijfsvloer op de plattegrond staat. Geef op de plattegrond het volgende aan:
	� Welk deel is de winkelvloer?
	� Waar staan de kassa’s?
	� Welk deel van de vloer is personeelsruimte?
	� Welk deel is opslagruimte?
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Vind je de indeling van de winkel goed? Licht je antwoord toe.
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Plattegrond
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Praktijkopdracht 6
Dagboek

Wat doe jij nu allemaal in de winkel? Beschrijf je dag van uur tot uur. 
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1 Een dag uit het leven
Beschrijf de werkzaamheden die je op een bepaalde dag hebt uitgevoerd zo uitgebreid 
mogelijk. Kies een dag waarop je verschillende werkzaamheden hebt uitgevoerd die passen 
bij een beginnende verkoopspecialist. Noteer de datum, de tijd en de taak.

Dagboek Datum:

Tijd Werkzaamheden
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Tops en tips

Je bent nu aan het einde van de kennismakingsperiode gekomen. Vraag jouw praktijkoplei-
der op te schrijven wat je al goed doet (tops) en wat je als beginnende verkoopspecialist 
nog moet verbeteren (tips). Zet die opmerkingen in het volgende schema.

               Tops

               Tips


