
Economie en Ondernemen periode 1 (1 van 3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

Workshopsessie  

Maken opdrachten hoofdstuk 3 
inclusief de video-, opzoek 
opdrachten en de begrippenlijst 
 

Workshopsessie  

Maken bladzijde 267 tot en met 274 in 
het media lab 
 

Verwondersessie 

wk 1 

Hoofdstuk 1 
Kennismaken met 
de commerciële 
beroepen 

Verwondersessie 

wk 1 

Hoofdstuk 2  
De Retail formule 
 
 
 

Verwondersessie 

wk 1 

Praktijkopdracht 1 

Vacature en 

Bedrijfsonderzoek 

 
 

Verwondersessie 

wk 2 

Hoofdstuk 3 

Producten 

 

Verwondersessie 

wk 1 

Praktijkopdracht 2 

Marktaandeel, 

Marketingspel en 

de doelgroep 

Workshopsessie  

Maken opdrachten hoofdstuk 1 
inclusief de video-, opzoek 
opdrachten en de begrippenlijst 
 

Workshopsessie  

Maken opdrachten hoofdstuk 2 inclusief 
de video-, opzoek opdrachten en de 
begrippenlijst 
 

Check de leerdoelen. 

1. Ik ken de retail formule. 
2. Ik kan uitleggen waarom 
imago sfeer en klantbinding 
belangrijk zijn.  
3. Ik kan de elementen 
doelgroep, assortiment en 
concurrentiepositie 
herkennen, omschrijven en 
toepassen. 
4. Ik weet wat distributie is.  
5. Ik weet wat branche- 

organisaties en vervaging is. 

 
  

 Check de leerdoelen.  
 
1. Ik kan beschrijven welke 
commerciële beroepen er zijn. 
2. Ik kan beschrijven welke 
eigenschappen er voor de 
commerciële beroepen nodig 
zijn.  
3. Ik kan benoemen welke mbo 
opleidingen er aansluiten op de 
commerciële beroepen. 
 
 
 

Check de leerdoelen.  
 
1. Ik kan beschrijven welke 
commerciële beroepen er 
zijn. 
2. Ik kan beschrijven welke 
eigenschappen er voor de 
commerciële beroepen nodig 
zijn.  
3. Ik kan benoemen welke 
mbo opleidingen er 
aansluiten op de 
commerciële beroepen. 
 

Verwondersessie 

wk 2 

Hoofdstuk 4 Prijs 
 

 Check de leerdoelen.  

1. Ik ken de retail formule. 
2. Ik kan uitleggen waarom 
imago sfeer en klantbinding 
belangrijk zijn.  
3. Ik kan de elementen 
doelgroep, assortiment en 
concurrentiepositie herkennen, 
omschrijven en toepassen. 
4. Ik weet wat distributie is.  
5. Ik weet wat branche- 

organisaties en vervaging is. 

 

 Check de leerdoelen. 

 

1. Ik kan de elementen van het 
assortiment herkennen, 
omschrijven en toepassen. 
2. Ik weet hoe een assortiment 
wordt ingedeeld. 
3. Ik weet hoe verschillende 
merken binnen een 
assortiment een positie 
hebben. 
 

 Check de leerdoelen.  

 

1. Ik weet wat omzet, bruto- 
en nettowinst is en kan 
hiermee rekenen om inkoop-, 
verkoopprijzen en winst uit te 
rekenen. 
2. Ik kan aan de hand van 
prijsbegrippen een prijs vast 
stellen. 
3. Ik begrijp en pas de 
samenhang toe tussen prijs en 
marktpositie. 
 
 

Workshopsessie  

Maken opdrachten hoofdstuk 4 
inclusief de video-, opzoek 
opdrachten en de begrippenlijst 
 

Workshopsessie  

Maken bladzijde 281 tot en met 287 in 
het media lab 
 
 



Economie en Ondernemen periode 1 (2 van 3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

Workshopsessie  

Maken bladzijde 303 tot en met 
318 in het media lab 
 
 

Workshopsessie  

Maken opdrachten hoofdstuk 5 inclusief 
de video-, opzoek opdrachten en de 
begrippenlijst 
 

Verwondersessie 

wk 2  

Praktijkopdracht 3 
Het assortiment, 
memory, merken 

 

Verwondersessie 

wk 2 

Praktijkopdracht 4 
Verkoop en 
adviesprijzen, 
prijzenvergelijk, 
prijsindexcijfers 
 

Verwondersessie 

wk 3 

Hoofdstuk 5  
Plaats 
 

Verwondersessie wk 3  

Praktijkopdracht 5 
Fysieke/web winkel, 
etalage 
werkzaamheden, 
inpakken en 
presentatie 
 

Verwondersessie 

wk 3 

Hoofdstuk 6 

Public relations 

en reclame 

 

Workshopsessie  

Maken bladzijde 289 tot en met 293 
in het media lab 
 
  
 

 

Workshopsessie  

Maken bladzijde 297 tot en met 302 in het 
media lab 
 
 

Check de leerdoelen.  
 

1. Ik weet wat omzet, bruto- 
en nettowinst is en kan 
hiermee rekenen om inkoop-, 
verkoopprijzen en winst uit te 
rekenen. 
2. Ik kan aan de hand van 
prijsbegrippen een prijs vast 
stellen. 
3. Ik begrijp en pas de 
samenhang toe tussen prijs 
en marktpositie. 
 

Check de leerdoelen. 

 

1. Ik begrijp de begrippen die 
horen bij de P van Plaats. 
2. Ik kan de kenmerken 
uitleggen van Plaats. 
3. Ik kan de functie en 
productpresentatie van 
etalages uitleggen. 
4. Ik kan de functie van een 
winkelinrichting uitleggen.  
 

Check de leerdoelen.  
 

1. Ik kan de elementen van 
het assortiment herkennen, 
omschrijven en toepassen. 
2. Ik weet hoe een 
assortiment wordt 
ingedeeld. 
3. Ik weet hoe verschillende 
merken binnen een 
assortiment een positie 
hebben. 
 
 
  
 

Verwondersessie 

wk 3 

Praktijkopdracht 6  
Huisstijl, reclame, 
ex/interne PR 
 

Check de leerdoelen.  

 

1. Ik weet wat de functie is van 
PR en wat reclame is 
2. Ik weet hoe bedrijven dit 
kunnen inzetten 
3. Ik weet wat het belang is van 
een huisstijl. 
 

 Check de leerdoelen.  

 

1. Ik begrijp de begrippen die 
horen bij de P van Plaats. 
2. Ik kan de kenmerken 
uitleggen van Plaats. 
3. Ik kan de functie en 
productpresentatie van 
etalages uitleggen. 
4. Ik kan de functie van een 
winkelinrichting uitleggen.  
 
 

Check de leerdoelen. 

 

1. Ik weet wat de functie is van 
PR en wat reclame is 
2. Ik weet hoe bedrijven dit 
kunnen inzetten 
3. Ik weet wat het belang is 
van een huisstijl. 
 

Workshopsessie  

Maken bladzijde 319 tot en met 
328 in het media lab 
 
 

Workshopsessie  

Maken opdrachten hoofdstuk 6 
inclusief de video-, opzoek opdrachten 
en de begrippenlijst 
 



 

Economie en Ondernemen periode 1 (3 van 3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

  

     

     

     

    

 

 

Workshopsessie  

Stof doornemen voor de toets 
elkaar overhoren en memory 
spelen. 
 

Workshopsessie  

Maken bladzijde 329 tot en met 338 in 
het media lab 
 
 

Verwondersessie 1 

wk 4 

Hoofdstuk 7 
Verkopen 

Verwondersessie 

wk 4 

Hoofdstuk 8 
Afrekenen 
 

Verwondersessie 

wk 4 

Praktijkopdracht 7 
Verkoopgesprek, 
klachten en 
service 
 
 

Verwondersessie 

wk 5 

Herhaling 
 

Verwondersessie 

wk 4 

Praktijkopdracht 8 
Kassa en evaluatie  
 

Workshopsessie  

Maken opdrachten hoofdstuk 7 
inclusief de video-, opzoek 
opdrachten en de begrippenlijst 
  
 

 

Workshopsessie  

Maken opdrachten hoofdstuk 8 inclusief 
de video-, opzoek opdrachten en de 
begrippenlijst 
 

Check de leerdoelen.  
 
1. Ik weet welke functies 
kassa-apparatuur heeft.  
2. Ik weet hoe je afrekent 
3. Ik weet hoe je de kas 
opmaakt en verantwoord. 
4. Ik weet hoe je de kassa 
afroomt en afstort. 
 

 Check de leerdoelen. 
 
1. Ik weet hoe ik een product 
aan een klant moet verkopen. 
2. Ik weet hoe ik een 
verkoopgesprek moet voeren. 
3. Ik weet hoe ik een klacht 
moet behandelen. 
4. Ik weet hoe ik moet omgaan 
met criminaliteit. 
 

Check de leerdoelen. 
 
1. Ik weet hoe ik een product 
aan een klant moet 
verkopen. 
2. Ik weet hoe ik een 
verkoopgesprek moet 
voeren. 
3. Ik weet hoe ik een klacht 
moet behandelen. 
4. Ik weet hoe ik moet 
omgaan met criminaliteit. 
 
  
 

Verwondersessie 

wk 5 

Herhaling 

 

 Check de leerdoelen.  
 
1. Ik weet welke functies kassa-
apparatuur heeft.  
2. Ik weet hoe je afrekent 
3. Ik weet hoe je de kas 
opmaakt en verantwoord. 
4. Ik weet hoe je de kassa 
afroomt en afstort. 
 

 Check de leerdoelen.  

 

Ik beheers alle leerdoelen. 

 Check de leerdoelen.  

 

Ik beheers alle leerdoelen. 

Workshopsessie  

Stof doornemen voor de toets 
elkaar overhoren en memory 
spelen. 
 

Workshopsessie  

Maken bladzijde 341 tot en met 349 in 
het media lab 
 
 


