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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 verschillende soorten winkels

In dit werkboek maak je kennis met het werken binnen commercieel in de groene sector. Er zijn
verschillende winkels, denk aan een groentespeciaalzaak of een tuincentrum. In dit deel ga je
verschillende soorten winkels bekijken. Je onderzoekt op welke doelgroep een winkel zich richt en
hoe het assortiment eruitziet. Ook onderzoek je hoe de winkel aan klantenbinding doet.

1. Bij jou in de buurt vind je verschillende soorten winkels. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum.
Veel winkels verkopen producten uit de groensector. Bijvoorbeeld bloemen en planten, groenten
en fruit of diervoeders.
a. Welke winkels bij jou in de buurt verkopen producten uit de groensector? Noem er vier.

3.

4.

1.

2.

b. Bij welke van die winkels koop jij weleens producten?

c. Wat voor producten koop jij bij die winkels?

d. Waarom kies jij ervoor om bij die winkels producten te kopen?

e. Vergelijk jouw antwoord op vraag d met dat van een medeleerling. Welke overeenkomsten en
welke verschillen zijn er?

BRON Bekijk de Film Trendy bloemenwinkel. Maak daarna opdracht 2.
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2. Iedere winkel verkoopt andere producten en diensten.
a. Welke producten en diensten verkoopt deze winkel?

Producten: 

Diensten: 

b. Waarom verkopen ze ook woonaccessoires denk je?

c. Waarom bezorgt de winkel ook bloemen denk je?

d. Hoe is de winkel ingericht? Noem drie dingen die je opvallen.
1.

2.

3.

e. Welke mensen kopen in deze winkel denk je? Leg uit waarom je dat denkt.

f. Zou je hier zelf bloemen kopen? Leg je antwoord uit. Als je antwoord nee is, waar zou je wel
bloemen kopen en waarom daar?

BRON Gebruik bij de volgende opdracht Stappenplan Een mindmap maken.
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3. Werk in tweetallen. Bedenk een bloemenwinkel die er heel anders uitziet en andere producten
en diensten aan klanten aanbiedt dan de winkel uit het filmpje van opdracht 2.
a. Hoe ziet deze winkel eruit? Welke producten en diensten verkoopt deze winkel en waarom?

Doe samen een brainstorm en schrijf jullie ideeën op in de volgende mindmap.

b. Bespreek jullie winkel met een andere groep. Bij welke winkel, die van jullie zelf of die van de
andere groep, zou jij graag je bloemen kopen? Waarom?

4. 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 medewerker in een winkel in de groene sector kun je:
1. verschillende winkelformules in de groene sector herkennen
2. het imago en de sfeer van een winkel bij een winkelformule beschrijven
3. de doelgroep bij een winkelformule beschrijven
4. het assortiment bij een winkelformule beschrijven
5. beschrijven hoe een winkelformule werkt aan klantenbinding.

5. Als medewerker in een winkel in de groene sector heb je bepaalde eigenschappen en vaardigheden
nodig.
a. Geef aan welke eigenschappen of vaardigheden je moet bezitten.

samenwerken
communicatief
egoïstisch
gemakzuchtig

rekenvaardig
ondeugend
taalvaardig
grappig
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b. Bedenk zelf nog twee eigenschappen of vaardigheden die je moet bezitten.
1.

2.

6. Misschien heb je al ervaring met werken in een winkel.
a. Heb jij ook ervaring met het werken in een winkel in de groene sector?

Ja / Nee
b. Als je antwoord ja is: wat kun jij al goed?

c. Als je antwoord nee is: wat denk jij dat je goed kunt?

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

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.

8. Bekijk Taak 4 tot en met 9. 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.
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