
De opdrachten  
 

Opdracht 1 social media  
 
Social media is een verzamelnaam voor platforms waarbij mensen via internet zelf informatie met 
elkaar kunnen uitwisselen. Voorbeelden van social media zijn Twitter, Facebook en Instagram. 
Bedrijven gebruiken internet om reclame te maken, mensen te informeren en om met de doelgroep 
te communiceren. Reclameboodschappen worden bijvoorbeeld via Youtube, Twitter, Facebook en 
Instagram verspreid, of via een app op je mobiele telefoon. 
 

Opdracht   Maak een poster over social media. Laat je creativiteit de vrije rol. 
 
 De volgende punten moeten terug komen in de poster: 
- Welke social media gebruik jezelf allemaal? 
- Wat houdt social media eigenlijk in? 
- Wat zijn de voordelen van social media? 
- Wat zijn de nadelen van social media? 
- Waarom groeit social media zo hard de laatste tijd? 

 
 Je moet de poster inleveren.  
 Zet op de poster je naam en je klas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht 2 marketinginstrumenten 
  
Een bedrijf wil altijd zoveel mogelijk producten verkopen. Het bedrijf maakt gebruik van zes 
verschillende marketinginstrumenten om dat te bereiken. Een bedrijf moet de zes 
marketinginstrumenten, de 6 P's, goed op elkaar afstemmen. Dan heeft het bedrijf de juiste 
marketingmix.  
 
Opdracht: je gaat een verslag maken waarin je van alles vertelt over en laat zien van de marketingmix 
van een groot en bekend bedrijf in Nederland, Europa en/of de wereld. 
 
Je kunt kiezen uit één van de onderstaande bedrijven. 
 

Restaurants Mc Donalds, Burger King, Van der Valk, KFC, Pizza Hut 
Electronica Philips, Sony, Apple, Samsung, Panasonic, Microsoft 
Meubelzaken     IKEA, Trendhopper, Eirkamp 
Kledingmerken  ESPRIT, NIKE, ADIDAS, PUMA, MEXX, G-Star, Gaastra, Jack & Jones, Hugo Boss 
Supermarkten   Albert Heijn, Jumbo, ALDI, C1000 
Drank Coca-Cola, Heineken 
Huishoudelijk    HEMA, Blokker, Kruidvat, Etos, V&D, Bijenkorf 
Make-up ICI Paris, Douglas, J’Ador 
Mobiel Vodafone, T-Mobile, Blackberry, KPN 

 
 Je gaat één voor één de 6 p’s beschrijven en uitwerken voor dit bedrijf.  
 Dit verwerk je in je verslag.  
 Gebruik de werkkaart verslag maken. (Staat in de bijlage) 
 Maak aan de hand van de werkkaart ook het verslag dat het er zo ook eruit komt te zien. 

 
Beschrijf de volgende onderdelen in je verslag: 
De P van Product: 

- Beschrijf/laat zien wat het product of dienst is die dit bedrijf produceert of levert. 
- Vertel over de materiële eigenschappen van het product (de eigenschappen die je kunt 

meten, waarvan is het gemaakt) 
- Vertel over de immateriële eigenschappen van het product (het gevoel wat de klant heeft 

bijv. merknaam, service, verpakking) 
- Vertel iets over service van het bedrijf. Is service belangrijk? Op welke manieren wordt er 

service geleverd? 
- Vertel iets over de merknaam. Hoe bekend is het? Hoe staat het merk bekend (goedkoop of 

duur, lage of hoge kwaliteit, ) 
- Hoe zit het met de concurrentie? Beschrijf wie de concurrenten zijn en waarin dit bedrijf zich 

onderscheid van hun concurrent(en). 
 
De P van Presentatie: 

- Vertel over de buitenkant (exterieur) van de winkel 



- Vertel over de binnenkant (interieur) van de winkel 
- Als het om een winkel gaat, hoe worden de producten in de winkel gelegd. (binnen en buiten 

de winkel). 
- Hoe is de uitstraling van de het bedrijf. 
- Hoe is de inrichting van het bedrijf. 
- Denk ook aan bedrijfskleding, winkelmandjes/karretjes, etc. 

 
  
P van Promotie: 

- Laat zoveel mogelijk zien wat het bedrijf doet aan promotie. 
- Laat voorbeelden zien van allerlei verschillende reclame zoals: reclame in kranten, 

tijdschriften of folders; reclamespotjes op radio of televisie; sponsoring;  buitenreclame; 
website. 

- Je kunt hiervoor bijvoorbeeld folders en posters laten zien en/of scannen, reclamespotjes 
opzoeken op Youtube enz. 

- Vertel er ook bij waarom het bedrijf volgens jullie op deze manier reclame maakt. 
- Wie is de doelgroep? 

 
P van Personeel: 

- Vertel iets over het personeel in het bedrijf. Bij het ene bedrijf is hierover meer te vertellen, 
dan het andere. 

- Welke functies zijn er in het bedrijf? 
- Wordt er bedrijfskleding gedragen en hoe ziet dit eruit (zie ook de P van Presentatie). 
- Wat is belangrijk voor het personeel die in de winkel staat? Veel of weinig vakkennis, wel of 

niet gericht op  service, hoog of lage opleiding. 
 
P van Prijs: 

- Vertel wat over de prijs: laag of hoog. 
- Noem wat voorbeelden van prijzen van bekende artikelen die het bedrijf maakt/verkoopt. 
- Hoe zit het met de prijzen van de concurrentie? Is er veel of weinig concurrentie op de prijs. 

 
P van Plaats: 

- Op wat voor plek in een dorp/stad zit de winkel vaak gevestigd? 
- Wat is goed / slecht aan de plaats van dit bedrijf? 
- Heeft het bedrijf veel vestigingen in Nederland, europa, wereldwijd? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht 3 Prijscalculatie  
 
 Lees de theorie over ‘Prijscalculatie’ en bekijk de formules hieronder. 
 Maak daarna de opdrachten die hieronder staan. 
 Lever de opdrachten in. 

Formules 
Inkoopprijs 
Bedrijfskosten 
------------------- + 
Kostprijs 
Winsttoeslag  
------------------- + 
Verkoopprijs exclusief BTW 
BTW 
------------------ + 
Verkoopprijs inclusief BTW 
 
Wanneer je met percentages gaat rekenen, gebruik dan een tabel. 
Stel: Wat is 35% van €75, - :100 x35 

Euro’s 75 0,75 26,25 
Percentage 100 1 35 

 :100 x35 
 
Opdracht 1 

Gegeven: Inkoopprijs: €119,95 
 Bedrijfskosten: 65% van de inkoopprijs. 

 
Bereken de kostprijs.  
 
Opdracht 2 

Gegeven: Kostprijs: €210, - 
 Winsttoeslag: 30% van de kostprijs 

 
Bereken de netto verkoopprijs. 
 
Opdracht 3 

Gegeven: Netto  verkoopprijs: €261,50 
 BTW: 21% 

 
Bereken de consumentenprijs.  
 
 
 
 



 
Opdracht 4 
Intersport verkoopt Nike schoenen. Hiernaast zie je een 
voorbeeld van een schoen die je in de winkel kunt kopen. 
De inkoopprijs van de schoen is €79,95. De bedrijfskosten die 
de winkel toepast op de producten is 30%. Daarnaast past Nike 
ook een winsttoeslag van 30% op producten toe.  
Bereken de consumentenprijs.  
 
Opdracht 5 

Gegeven: inkoopprijs: €30, - 
 Kostprijs: €46,50 

 
Bereken het percentage van de bedrijfskosten. 
 
Opdracht 6 
Bij tennisdirect kun de tennis racket die je hiernaast ziet kopen. De 
inkoopprijs van de tennisracket is €59,50. De bedrijfskosten zijn €16%. 
Daarnaast is de winsttoeslag 25%.  
Bereken de consumentenprijs.  
 
Opdracht 7 
De tas die je hiernaast ziet is van 
het merk Eastpak. De inkoopprijs  
van de tas is €29,75. De  
bedrijfskosten zijn bij het bedrijf  
die de tas verkoopt 40%.  
Bereken de consumentenprijs. 
 
 
 
 
 
Opdracht 8 

Gegeven: Inkoopprijs: €245, - 
 Bedrijfskosten: 35% 
 Winsttoeslag: 110% 

 
Bereken de consumentenprijs.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwioqZKw2Z_XAhWHYH4KHYFfBgcYABAHGgJwYw&sig=AOD64_1N4_MHYLa4DhPXOHuP8l3lKuBNTQ&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwimk5Cw2Z_XAhUUXWMKHajbBDYQwjwIBw&adurl=


 

Opdracht 4 Offerte 
 
 Lees de theorie over ‘Offerte’. 
 Open de werkkaart ‘Offerte opstellen’. Deze vind je in de bijlage. 
 Lees de onderstaande informatie en ga daarna aan de hand van de werkkaart een offerte 

opstellen.  
 
 

Economie & Ondernemen 
Koningin Wilhelminalaan 2 
4205 ET Gorinchem 

 

  
Bedrijf dat de offerte heeft aangevraagd: Kruidvat  

Hoogstraat 18 
4201 CB Gorinchem 

  
Functionaris: Mw. K. de Leeuw 
  
In te huren dienst: 2 stage lopers 
  
Duur van de dienst: 4 september t/m 2 maart 
  
Aantal uren per week: 5 uur per week 
  
Werkzaamheden: - Vakkenvullen 

- Klanten helpen 
- Kassa draaien 

  
Bruto salaris: €3,50 per uur 
  
BTW 21% van het totale bedrag 
  
Vertegenwoordiger Economie & Ondernemen: Mw. Branderhorst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht 5 Promotieplan  
 
Wanneer een ondernemer een nieuw product gaat verkopen of een nieuwe doelgroep wil bereiken, 
kan hij een promotieplan maken. In dit plan beschrijft hij hoe hij zijn doelgroep gaat benaderen en 
met welke boodschap. Met de volgende acht stappen kun je een goed promotieplan maken: 

1. Bepaal welk product of welke producten je gaat verkopen. 
• Welk product ga je verkopen? 
• Wat is er speciaal aan dit product? 
• Welk 'probleem' van de doelgroep lost dit product op? 

2. Bepaal de doelgroep of de doelgroepen aan wie je het product wilt verkopen. 
• Aan wie wil je verkopen? 
• Wat zijn belangrijke doelgroepkenmerken? 

3. Bepaal wat je wilt bereiken. Bedenk doelen die je kunt meten. Maak onderscheid tussen: 
• naamsbekendheid (Hoe groot moet die zijn? Bij welke doelgroep?) 
• aantal verkochte artikelen (Hoeveel artikelen wil je verkopen? Wanneer ga je dat meten?) 
• verkoopopbrengst (Hoe hoog moet de opbrengst zijn? Wanneer ga je dat meten?) 

4. Bepaal wat jouw boodschap is. 
• Met welke boodschap kun je de doelgroep verleiden om jouw product te kopen? 
• Speel je met die boodschap in op de vragen en behoeften van de doelgroep? 

5. Bepaal welke instrumenten je gaat gebruiken om jouw boodschap over te brengen, bijvoorbeeld: 
• advertenties 
• folders 
• televisie 
• social media 

6. Bepaal op welke manier jij de verschillende instrumenten gaat gebruiken. 
• advertenties: in welke kranten, tijdschriften, vakbladen? 
• folders: hoe verspreid je ze, waar leg je ze neer? 
• televisie: welke zenders, welke reclameblokken? 
• social media: via welke social-media-kanalen? 

7. Bepaal hoeveel geld je wilt uitgeven voor deze promotie. 
8. Bepaal wanneer en op welke manier je nagaat of de doelen zijn behaald. 

• Wanneer ga je na of de doelen zijn behaald? Leg een datum of een periode vast. 
Bijvoorbeeld op 1 januari of na een jaar. 

• Op welke manier ga je dat doen? 
 

Opdracht:  Bedenk een product waarover jij een promotieplan wilt maken.  
 

 Als je het product hebt uitgekozen, maak dan het productieplan aan de hand 
van de bovengenoemde stappen.  

 
 Als je dit hebt uitgevoerd, maak dan een video waarin jij je promotieplan 

presenteert.  
 

 Lever het promotieplan en de video in.  
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