
Economie en Ondernemen periode 2 Secretarieel (1 van 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

Workshopsessie  

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

Workshopsessie  

Maak PO1 in het media lab 
 

Verwondersessie 

wk 1 

Hoofdstuk 1 
Kennismaken met 
secretarieel 

Verwondersessie 

wk 1 

Hoofdstuk 2  
(Re)presentatie 
 
 
 

Verwondersessie 

wk 1 

Praktijkopdracht 

1 Kennismaken met 

secretarieel 

 
 

Verwondersessie 

wk 2 

Hoofdstuk 3 
Schriftelijk 
communiceren 
 
 

Verwondersessie 

wk 1 

Praktijkopdracht 

2 (Re)presentatie 
 

 

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. 

•Welke eisen er worden 
gesteld aan representatie.  
•Hoe je een klant- en 
bedrijfsgerichte houding kunt 
ontwikkelen.  
•Hoe je je aanpast aan het 
bedrijfsconcept.  
•Dat je ook met je houding, 
gebaren, mimiek en uiterlijke 
verzorging communiceert. 
 
  

 

 Check de leerdoelen.  
 
•dat het werk van een 
secretarieel medewerker 
bestaat uit frontoffice en 
backoffice taken;  
•welke beroepen er zijn;  
•welke mbo opleidingen je 
kunt volgen;  
•welke eigenschappen en 
vaardigheden belangrijk zijn. 
 
 
 

Check de leerdoelen.  
 
•dat het werk van een 
secretarieel medewerker 
bestaat uit frontoffice en 
backoffice taken;  
•welke beroepen er zijn;  
•welke mbo opleidingen je 
kunt volgen;  
•welke eigenschappen en 
vaardigheden belangrijk zijn. 

Verwondersessie 

wk 2 

Hoofdstuk 4  
Mondelinge 
communicatie 
 
 

 Check de leerdoelen.  

•Welke eisen er worden gesteld 
aan representatie.  
•Hoe je een klant- en 
bedrijfsgerichte houding kunt 
ontwikkelen.  
•Hoe je je aanpast aan het 
bedrijfsconcept.  
•Dat je ook met je houding, 
gebaren, mimiek en uiterlijke 
verzorging communiceert. 
 

 Check de leerdoelen. 

 

•Wat belangrijk is bij 
schriftelijke communicatie;  
•Hoe je een zakelijke brief 
opstelt;  
•Hoe je e-mailberichten 
schrijft;  
•Hoe je een offerte en factuur 
maakt. 

 
 

 Check de leerdoelen.  

 

Binnenkomende 
telefoongesprekken 
aannemen en afhandelen; 
Bezoekers te woord staan; 
Op een juiste manier 
informatie verstrekken; 
Het bedrijf presenteren aan 
anderen; 
Omgaan met klachten. 

Workshopsessie  

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

Workshopsessie  

Maak PO2 in het media lab 
 
 



Economie en Ondernemen periode 2 Secretarieel (2 van 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopsessie  

Maken PO5 in het media lab 
 
 

Workshopsessie  

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

Verwondersessie 

wk 2  

Praktijkopdracht 3  
Schriftelijk 
communiceren 
 

 

Verwondersessie 

wk 2 

Praktijkopdracht 4  
Mondelinge 
communicatie 
 

Verwondersessie 

wk 3 

Hoofdstuk 5  
Agendabeheer, 
organiseren en 
plannen 
 

Verwondersessie wk 3  

Praktijkopdracht 5 
Agendabeheer, 
organiseren en plannen 
 
 

Verwondersessie 

wk 3 

Hoofdstuk 6 
Post, archief, 
apparatuur, 
informatie ordenen 
 
 

Workshopsessie  

Maak PO3 in het media lab 
 
  
 

 

Workshopsessie  

Maak PO4 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. 

 

•Een digitale agenda kunt 
beheren; 
•Agenda- en telefoonbeheer af 
moet stemmen;  
•Een bijeenkomst organiseert;  
•Een werk- en 
personeelsplanning maakt;  
•Een digitale urenregistratie 
maakt en bijhoudt;  
•Een digitale reis- en routeplan 
maakt; 
 

Check de leerdoelen.  
 

•Wat belangrijk is bij 
schriftelijke communicatie;  
•Hoe je een zakelijke brief 
opstelt;  
•Hoe je e-mailberichten 
schrijft;  
•Hoe je een offerte en 
factuur maakt. 
 
 
  
 

Verwondersessie 

wk 3 

Praktijkopdracht 6  
Post, archief, 
apparatuur, 
informatie ordenen 
 

Check de leerdoelen.  

 

•post verzorgt;  
•documenten als pdf opslaat, 
scant, kopieert en archiveert;  
•data beheert. 
 

 Check de leerdoelen.  

 

•Een digitale agenda kunt 
beheren; 
•Agenda- en telefoonbeheer 
af moet stemmen;  
•Een bijeenkomst organiseert;  
•Een werk- en 
personeelsplanning maakt;  
•Een digitale urenregistratie 
maakt en bijhoudt;  
•Een digitale reis- en 
routeplan maakt; 
 
 

Check de leerdoelen. 

 

•post verzorgt;  
•documenten als pdf opslaat, 
scant, kopieert en archiveert;  
•data beheert. 
 

Workshopsessie  

Maken PO6 in het media lab 
 
 

Workshopsessie  

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


