
Licentie:

Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek.

Keuzevak Internationale handel

Werken in de internationale
handel



COLOFON

Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteurs: Marijke Hoftijzer, Robin van Rumund, Liesbeth van Schalkwijk
Inhoudelijke redactie: Liesbeth van Schalkwijk
Illustraties: Ivo Antonie de Rooij, Jarretera / Shutterstock.com

Titel: Werken in de internationale handel
ISBN: 978 90 372 49552

Eerste druk / eerste oplage
© Edu’Actief b.v. 2019
(Marijke Hoftijzer, Robin van Rumund, Liesbeth van Schalkwijk, 2018-2019)

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond
van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen
aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave
in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO
(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de
uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met
de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op
www.edu-actief.nl.



Inhoud

WERKEN MET EDU4ALL ............................................................................................................................ 5

Deel A De handel in Europa .................................................................................................................... 7

Oriënteren ................................................................................................................................................ 7
Taak 1 Kennismaken met het werk van een internationaal inkoper ..................................................... 7
Taak 2 De leerdoelen bij Deel A .............................................................................................................. 10
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 11

Aan de slag ............................................................................................................................................. 12
Taak 4 Omgaan met taal en cultuur in Europa ..................................................................................... 12
Taak 5 De topografie van Europa .......................................................................................................... 20
Taak 6 Internationaal transport van goederen en geld ........................................................................ 23
Taak 7 Inkopen voor de productie van bloemen en bloembollen ....................................................... 28
Taak 8 Verkopen b2b in Duitsland ......................................................................................................... 34
Taak 9 Verkopen b2c .............................................................................................................................. 38

Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 40
Taak 10 Terugkijken en verder kijken .................................................................................................... 40
Taak 11 Voorbereiden op de toets ......................................................................................................... 42

Deel B De handel met de VS ................................................................................................................. 43

Oriënteren ............................................................................................................................................. 43
Taak 1 Kennismaken met het werk van een internationaal verkoper ................................................. 43
Taak 2 De leerdoelen bij Deel B ............................................................................................................. 45
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 46

Aan de slag ............................................................................................................................................. 47
Taak 4 Omgaan met taal en cultuur in de VS ........................................................................................ 47
Taak 5 De topografie van de Verenigde Staten ..................................................................................... 54
Taak 6 Betalen met vreemde valuta ...................................................................................................... 57
Taak 7 Inkoop voor de productie van zoete aardappelen .................................................................... 62
Taak 8 Verkopen B2B in de VS ................................................................................................................ 68
Taak 9 Verkopen B2C in de VS ................................................................................................................ 73

Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 76
Taak 10 Terugkijken en verder kijken .................................................................................................... 76
Taak 11 Voorbereiden op de toets ......................................................................................................... 78

Deel C De handel met China ................................................................................................................ 79

Oriënteren ............................................................................................................................................. 79
Taak 1 Kennismaken met het werk van een medewerker bij de douane ............................................ 79
Taak 2 De leerdoelen bij Deel C .............................................................................................................. 81
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 82

3Werken in de internationale handel



Aan de slag ............................................................................................................................................. 83
Taak 4 Omgaan met taal en cultuur in China ........................................................................................ 83
Taak 5 De topografie van Azië ................................................................................................................ 86
Taak 6 Betalen van invoerrechten ......................................................................................................... 89
Taak 7 Problemen oplossen bij de inkoop van plastic flessen ............................................................. 94
Taak 8 Verkopen b2b in China ............................................................................................................... 98
Taak 9 Verkopen b2c in China .............................................................................................................. 102

Evalueren & Reflecteren .................................................................................................................... 106
Taak 10 Terugkijken en verder kijken .................................................................................................. 106
Taak 11 Voorbereiden op de toets ....................................................................................................... 107

Deel D Wereldhandel .......................................................................................................................... 108

Oriënteren ........................................................................................................................................... 108
Taak 1 Kennismaken met de assistent-manager internationale handel .......................................... 108
Taak 2 De leerdoelen bij Deel D ........................................................................................................... 110
Taak 3 Taken plannen .......................................................................................................................... 111

Aan de slag ........................................................................................................................................... 112
Taak 4 Onderzoek doen naar drop ...................................................................................................... 112
Taak 5 Duurzaam ondernemen ........................................................................................................... 117
Taak 6 Exporteren met je bedrijf via de groothandel ......................................................................... 121
Taak 7 Export via de webshop ............................................................................................................. 126
Taak 8 Het wereldhandelsspel ............................................................................................................. 130

Evalueren & Reflecteren .................................................................................................................... 131
Taak 9 Terugkijken en verder kijken .................................................................................................... 131
Taak 10 Voorbereiden op de toets ....................................................................................................... 133

Deel E Extra opdracht bij Taak 4 Culturen van Amerika ............................................................... 134
Taak 1 Culturen van Amerika ............................................................................................................... 134

4 Werken in de internationale handel



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 het werk van een internationaal inkoper

Als verschillende partijen (bijvoorbeeld mensen of bedrijven) producten of diensten kopen en verkopen,
noemen we dat handel. Als partijen uit verschillende landen producten en diensten kopen en verkopen,
noemen we dat internationale handel. Er werken veel mensen in de internationale handel. In deze
taak maak je kennis met de internationaal inkoper.

BRON Bekijk de Film Internationale handel. Maak daarna opdracht 1 tot en met 8.

1. In de film zie en hoor je veel begrippen over de internationale handel.
a. Wat is internationale handel?

b. Wat is importeren?

c. Noem drie redenen om te importeren. Leg je antwoord uit.
1.

2.

3.

2. Internationale handel gaat over importeren en exporteren.
a. Wat is exporteren?

b. Wat exporteert Nederland zoal?
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c. Wat is de reden om te exporteren? Leg je antwoord uit.

3. Naast importeren en exporteren heb je ook wederinvoer/-en uitvoer.
a. Wat is wederuitvoer?

b. Waarom gebeurt dit veel in Nederland?

c. Hoe noem je Rotterdam ook wel?

4. Hoe noem je het overzicht van de totale import en export van een land?

5. Verbind de uitleg met het juiste begrip.

Meer export dan importTekort op de betalingsbalans

Er is veel handel met het buitenlandOverschot op de betalingsbalans

Meer import dan exportOpen economie

Er is weinig handel met het buitenlandGesloten economie

6. Geef de formule van de importquote.

7. Omcirkel het juiste woord.
Nederland heeft een overschot / tekort op de betalingsbalans.
Nederland heeft een open / gesloten economie.
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8. Wat weet je nog van het werk van een inkoper? Maak een woordweb met minimaal tien begrippen
uit de logistiek.

BRON Open het Document Vacature ambitieuze inkoper. Maak daarna opdracht 9.

9. Lees de tekst van de vacature door. Wat zijn de taken van de inkoper mét ambitie?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BRON Bekijk de Website Werken bij een internationale webshop en daarna de Film Werken bij een
internationale webshop – product group manager. Maak daarna opdracht 10 en 11.

10. In de film spreekt een internationaal productmanager.
a. Heb je in de baan van internationaal inkoper/productmanager veel of weinig

verantwoordelijkheid?

b. Wat spreekt hem aan in het internationaal werk?
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11. Als je internationaal gaat, dan moet je rekening houden met:
1.

2.

3.

12. 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 je als internationaal inkoper aan de slag wilt, moet je:
1. kunnen omgaan met de cultuur, normen en waarden van het land
2. kunnen werken met de kenmerken en topografie van het land
3. kunnen communiceren in de taal van het land
4. verantwoordelijkheid kunnen nemen
5. duurzaamheid kunnen laten meewegen in je beslissingen.

Als je wilt handelen in Europa, moet je ook nog:
1. kunnen werken met de economische kenmerken en topografie van het land
2. offertes in een vreemde taal kunnen lezen en met elkaar kunnen vergelijken
3. een offerte in een vreemde taal kunnen opstellen.

13. Je weet vast al meer van internationale handel dan je denkt. Bekijk de woordwolk hierna.

a. Omcirkel de woorden die je al kent.
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b. Welke drie woorden ken je niet? Zet ze in de tabel hierna. Zoek de betekenis van de woorden
op internet.

BetekenisWoord

14. Heb jij wel eens iets uit het buitenland gekocht? Bijvoorbeeld via internet?
Ja / Nee, namelijk .

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

Taak 3 Taken plannen

16. Bekijk Taak 4 tot en met 11. 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.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

30Kennismaken met het
werk van een
internationaal inkoper

1

10De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

100Omgaan met taal en
cultuur in Europa

4

50De topografie van Europa5

50Internationaal transport
van goederen en geld

6

100Inkopen voor de productie
van bloemen en
bloembollen

7
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6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

100Verkopen b2b in Duitsland8

100Verkopen b2c9

10Terugkijken en verder
kijken

10

40Voorbereiden op de toets11

Aan de slag
Paulina en Boseph Wang zijn broer en zus en werken bij Am4rA. Zij gaan de internationale handel
opzetten. Jij gaat ze helpen. Je maakt kennis met de handel in bloemen en bloembollen. En je gaat
communiceren in het Duits!

Taak 4 Omgaan met taal en cultuur in Europa

In Europa worden veel verschillende talen gesproken. Duits in Duitsland, Frans in Frankrijk en Engels
in Groot-Brittannië. Als je in de internationale handel werkt, moet je verschillende talen spreken.
In Europa zijn ook verschillende culturen. Mensen in een cultuur vinden dezelfde dingen belangrijk.
En ze vertonen hetzelfde soort gedrag. Jij gaat in deze taak kennismaken met talen en culturen in
Europa.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 15.1 Wat is cultuur? Maak daarna opdracht 17 en 18.

17. Hoe kun je cultuur omschrijven?

18. Binnen een cultuur ontstaan normen en waarden.
a. Wat is een waarde? Geef een omschrijving.
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b. Geef een voorbeeld van een waarde.

c. Wat is een norm? Geef een omschrijving.

d. Geef een voorbeeld van een norm.

BRON Lees Tekstbron 15.2 Communicatie in verschillende culturen. Maak daarna opdracht 19 en 20.

19. Er zijn verschillen in communicatiestijlen. Noteer de tegenovergestelde stijl van elke
communicatiestijl in de tabel. Er is al een voorbeeld gegeven.

Communicatiestijl 2Communicatiestijl 1

De indirecte stijlDe directe stijl

De uitgebreide stijl

De persoonsgerichte stijl

De instrumentele stijl

20. Bij welke communicatiestijl hoort de uitspraak?
Kies uit: directe stijl - uitgebreide stijl - persoonsgerichte stijl - instrumentele stijl - indirecte stijl
- beknopte stijl - contextuele stijl - affectieve stijl
a. Je zegt wat je vindt.

b. Je wilt geen ruzie krijgen door iets wat je zegt.
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c. Je gebruikt veel woorden om iets te zeggen.

d. Je kijkt naar de rol en functie van de ander in het gesprek. Je past je communicatie daarop
aan.

e. Je zoekt vooral naar overeenkomsten met je gesprekspartner.

f. Je communiceert om een doel te behalen.

g. Je past je communicatie aan, zodat jij en je gesprekspartner samen een doel kunnen behalen.

Je verdiepen in een cultuur helpt je als je zaken wilt doen. Je moet wel onthouden dat ieder mens
uniek is. In dit werkboek en de tekstbronnen zeggen we bijvoorbeeld: Duitsers werken netjes of
Japanners communiceren indirect. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat altijd voor alle Duitsers en
Japanners geldt.

Zorg dat je altijd oog houdt voor de persoon die tegenover je staat. Informatie over een cultuur mag
je gebruiken om het contact beter te laten verlopen. Je mag het niet gebruiken om oordelen over
de andere persoon te vellen. Behandel de ander altijd met respect. Dan kun je ook respect
terugverwachten.

In Europa worden veel verschillende talen gesproken. Als je in de internationale handel werkt, is
talenkennis belangrijk. Hoe zit het met jouw talenknobbel?

BRON Beluister de volgende bronnen:
Geluidsfragment 1
Geluidsfragment 2
Geluidsfragment 3
Geluidsfragment 4.
Maak daarna opdracht 21.
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