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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op
de arbeidsmarkt voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt
kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren
(SBU). Die informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk
keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school
zijn, op je stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte
inleiding bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te
maken krijgt met de inhoud van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit
welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging,
waarvoor je de stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de verzorging van een wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet
ondernemersplan voor een startup, een gevuld zorgdossier waarin je hebt
gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat de
resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe.
Elke stap levert per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen
een document, een (video)verslag van een gesprek of een fysiek product zoals je
dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of
het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een
opsomming van de resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De
beoordeling van je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het
kan zijn dat je een of meer kennistoetsen maakt die mee tellen in de
eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen van de beroepsproducten
die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding
Over dit keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor
je van je docent.
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Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een
aantal opdrachten waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het
terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan
een icoontje. Dit kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien
de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron

Video

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na elke leereenheid. Het kan
zijn dat een theoriebron al eerder is behandeld, kijk dan in de inhoudsopgave van
de andere leereenheden om betreffende bron terug te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde
informatie nodig, dan zoek je de informatie in een van de eerder genoemde
bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de
digitale leeromgeving. Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of
mobiele telefoon met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier
of digitaal.
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Over dit keuzedeel
Dit keuzedeel is gericht op het uitvoeren van basismanagementtaken. Het
keuzedeel bereidt voor op een aansturende functie, maar gaat niet in op
leidinggeven. Je wordt voorbereid op het sturen van een aantal processen in de
organisatie of in projecten op uitvoerend/operationeel niveau. Strategische en
tactische besluitvorming is niet aan de orde. Ook leer je bij te dragen aan het
realiseren van het organisatiebeleid op het gebied van onderhoud en marketing
en op het gebied van financiën van de afdeling of het project. Daarnaast is er
aandacht voor het optimaliseren van organisatieprocessen en/of het
dienstverlenings- of productieaanbod. De opdrachten zijn niet contextgebonden
beschreven en kunnen in een veelheid aan organisaties uitgevoerd worden.

In de beroepspraktijk combineer je reguliere werkzaamheden met operationele
managementtaken ten behoeve van een doelmatige bedrijfsvoering van de
organisatie. Je kennis en vaardigheden pas je toe om projecten of een team
financieel te managen, om het product- of dienstverleningsaanbod van de
organisatie te promoten, om accommodatie en faciliteiten te beheren en om
verandervoorstellen in de organisatie in te brengen.

Tijdens het keuzedeel werk je zelfstandig of met medestudenten aan
studieopdrachten. Zo werk je stap voor stap aan je portfolio. In het portfolio neem
je bewijsstukken op die voor de eindopdracht van belang zijn. Foto’s, filmpjes,
toetsen, documenten, verslagen en verklaringen van anderen zijn voorbeelden
van bewijsstukken die je kunt opnemen. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.
Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de resultaten van je activiteiten en voor
jouw aandeel in de samenwerking met anderen. Bij vragen of moeilijkheden kun
je uiteraard terugvallen op je docent.

Dit keuzedeel is opgebouwd uit de volgende vier leereenheden:

1. Operationeel en financieel management
1. Management en organisatie
2. Financieel management

2. Verandermanagement
1. De beleidsdoelstelling
2. De veranderaanpak

3. Marketing
1. Het marketingconcept
2. Het marketingplan
3. Commerciële vaardigheden

4. Facilitair management
1. Managen van faciliteiten
2. Beheer en exploitatie.
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Hoe werk je met een keuzedeel?

In dit keuzedeel ga je aan de slag met de basisbegrippen van management. Bekijk
de film van Tom Peters, een managementgoeroe, en realiseer je dat ook jij kunt
managen.

Trailer Tom Peters Re-imagine!

De uitdaging

Optifit
Rob de Vries is eigenaar van fitnesscentrum Optifit. Rob maakt zich zorgen over
de dalende omzetcijfers. Hij ziet enkele ontwikkelingen op zich afkomen waardoor
deze trend waarschijnlijk zal doorzetten. Rob vraagt zich af of hij zijn
fitnesscentrum niet anders moet positioneren. ‘Heb ik wel het juiste personeel?
Moet ik meer of anders focussen op doelgroepen en de producten die we leveren?
Is onze marketing wel op orde? Ontbreekt het aan adequate faciliteiten?’
Rob bespreekt de vragen die hij heeft met zijn collega’s en vrienden Timo en Dave.
Zij maken deel uit van het management van Optifit.

Na een succesvolle afronding van het keuzedeel Basismanagement ben je beter
in staat om net als Rob, Timo en Dave aan de slag te gaan met uitdagingen
waarvoor een operationeel manager zich gesteld ziet. Je moet daarbij denken
aan het verbeteren en promoten van het product- of dienstverleningsaanbod van
de organisatie, het beheren van de accommodatie, de faciliteiten en de financiën
en het realiseren van gewenste veranderingen in de organisatie.

Gedurende het keuzedeel Basismanagement ga je bij een (of meerdere)
organisatie(s) aan de slag met werkzaamheden van een operationeel manager.
Allereerst vorm je je een beeld van de organisatie en van de operationeel manager.
Dan ga je aan de slag. Je werkzaamheden richten zich op het formuleren van
doelstellingen, plannen en de verbeter- of veranderaanpak. Ook voer je het
veranderplan, het marketingplan en het faciliteitenplan en de bijbehorende
activiteiten uit. Uiteraard bewaak je daarbij de financiën.

Je voert je taken zelfstandig uit en draagt daarvoor verantwoordelijkheid, maar
stemt vooraf wel af met je begeleider. Bij knelpunten of problemen kun je eveneens
terugvallen op je begeleider. Je begeleider is en blijft verantwoordelijk. De
resultaten van de afzonderlijke opdrachten en de bewijsstukken neem je op in
een portfolio.
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Resultaten
Dit keuzedeel levert de volgende leerresultaten op:
Je ontwikkelt kennis van en vaardigheden in basismanagement en weet wat er van
een operationeel manager verwacht wordt.
- Je hebt een beeld van de organisatie en het producten- en/of dienstenaanbod.
- Je hebt een beeld van de financiële situatie en de (benodigde) beheersmaatregelen.
- Je formuleert een beleidsdoelstelling, past analyse-instrumenten toe en adviseert

over de strategie voor het verbeteren of introduceren van een product of dienst.
- Je formuleert een aanpak voor het verbeteren of introduceren van een product

of dienst. Je voert de aanpak uit en evalueert.
- Je formuleert een marketingconcept en marketingplan.
- Je voert het marketingplan (inclusief promotionele activiteiten) uit. Je evalueert

de uitvoering en het resultaat van het marketingplan.
- Je hebt een beeld van de facilitaire situatie en formuleert een faciliteitenvoorstel.
- Je voert het faciliteitenvoorstel gericht op adequate, veilige en representatieve

faciliteiten uit. Eventuele klachten zijn adequaat afgehandeld. Je evalueert de
uitvoering en het resultaat van het faciliteitenvoorstel en de klachtenafhandeling.

Stapsgewijs werk je aan de eindopdracht, waarbij je de leerresultaten in je portfolio
vastlegt.
Het keuzedeel is opgebouwd uit vier leereenheden met de volgende resultaten:
Leereenheid 1: Operationeel en financieel management
Je schetst een beeld van de organisatie en werkt het operationeel en financieel
management uit.
Leereenheid 2: Verandermanagement
Je formuleert een beleidsvoorstel en een veranderaanpak voor de verbetering of
introductie van een product en/of dienst en voert deze uit.
Leereenheid 3: Marketing
Je formuleert een marketingplan en voert dit uit.
Leereenheid 4: Facilitair management
Je formuleert een faciliteitenvoorstel, voert dit uit en handelt eventuele klachten
adequaat af.

Beoordeling
• Kennistoets
• Vaardigheidstoetsen
• Beoordeling van het portfolio
• Beoordeling van de eindopdracht.
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1. Oriëntatie
Ook al ben je nog niet echt aan dit keuzedeel begonnen, toch weet en kun je al
best veel. Met onderstaande opdrachten breng je je kennis en vaardigheden eerst
eens in kaart.

Opdracht 1: Positie in de organisatie

Operationeel manager

Bekijk het filmpje ‘Operationeel manager’. Dit helpt je op weg.

De operationeel manager heeft een specifieke positie in de organisatie.
a. Bespreek met een medestudent wat met bovenstaande uitspraak bedoeld wordt.

b. Benoem of beschrijf samen met een medestudent wat er specifiek is aan de
positie van de operationeel manager.

Opdracht 2:  Basiskennis

Operationeel manager

Bekijk het filmpje ‘De operationeel manager’. Dit helpt je op weg.
De operationeel manager moet over voldoende kennis beschikken om zijn
werkzaamheden uit te kunnen voeren.

a. Maak een woordspin met onderwerpen waarover de operationeel manager
moet beschikken.

b. Kleur of omcirkel de onderwerpen waarvan je veel weet ‘groen’ en de
onderwerpen waarvan je nog niet zo veel weet ‘rood’.

c. Bespreek je antwoorden met een medestudent en stel je antwoorden eventueel
bij.
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Opdracht 3: Basisvaardigheden

Operationeel manager

Bekijk het filmpje ‘De operationeel manager ’. Dit helpt je op weg.
De operationeel manager moet over verschillende vaardigheden beschikken om
zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren.
a. Maak een woordspin met vaardigheden waarover de manager moet beschikken.

b. Kleur of omcirkel de vaardigheden waarin je goed bent ‘groen’ en de
vaardigheden waarin je minder goed bent ‘rood’.

c. Bespreek je antwoorden met een medestudent en stel je antwoorden eventueel
bij.
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2. Eindopdracht

Opdracht 4: Algemene uitdaging

Bij een (of meerdere) organisatie(s) ga je aan de slag met werkzaamheden van
een operationeel manager. Allereerst vorm je je een beeld van de organisatie en
van de operationeel manager. Dan ga je aan de slag. Je werkzaamheden richten
zich op het formuleren van doelstellingen, plannen en de verbeter- of
veranderaanpak. Ook voer je het veranderplan, het marketingplan, het
faciliteitenplan en de bijbehorende activiteiten uit. Uiteraard bewaak je daarbij
de financiën.
De resultaten van de afzonderlijke opdrachten en de bewijsstukken neem je op
in een portfolio.

Je doorloopt de volgende stappen:
A. Beeldschets van de organisatie
1. Je ontwikkelt kennis van en vaardigheden in basismanagement en weet wat er
van een operationeel manager verwacht wordt.
2. Je hebt een beeld van de organisatie en het producten- en/of dienstenaanbod.
3. Je hebt een beeld van de financiële situatie en de (benodigde)
beheersmaatregelen.

B. Beleidsvoorstel en veranderaanpak
4. Je formuleert een beleidsdoelstelling, past analyse-instrumenten toe en adviseert
over de strategie voor het verbeteren of introduceren van een product of dienst.
5. Je formuleert een aanpak voor het verbeteren of introduceren van een product
of dienst. Je voert de aanpak uit en evalueert.

C. Marketing van product of dienst
6. Je formuleert een marketingconcept en marketingplan.
7. Je voert het marketingplan (inclusief promotionele activiteiten) uit. Je evalueert
de uitvoering en het resultaat van het marketingplan.

D. Managen faciliteiten
8. Je hebt een beeld van de facilitaire situatie en formuleert een faciliteitenvoorstel.
9. Je voert het faciliteitenvoorstel gericht op adequate, veilige en representatieve
faciliteiten uit. Eventuele klachten zijn adequaat afgehandeld. Je evalueert de
uitvoering en het resultaat van het faciliteitenvoorstel en de klachtenafhandeling.
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Inleiding
Als operationeel manager combineer je uitvoerende werkzaamheden met
operationele managementtaken omwille van een doelmatige bedrijfsvoering van
de organisatie. Je hebt een beeld van de organisatiestructuur, de organisatiecultuur
en de financiële bedrijfsvoering. Je bewaakt budgetten, vermijdt
budgetoverschrijdingen en voert een financiële administratie uit. Als operationeel
manager controleer je overzichten en rapportages, stuur je waar nodig bij en
informeer je je leidinggevende over de stand van zaken.

De organisatie, de producten en/of diensten en het financieel management staan
in deze leereenheid centraal. Na deze eerste leereenheid heb je kennis van en
ontwikkel je vaardigheden in basismanagement. Je hebt een beeld van het
producten- en/of dienstenaanbod, van de financiële situatie en de (benodigde)
beheersmaatregelen.

Resultaten
- Je ontwikkelt kennis van en vaardigheden in basismanagement en weet wat er

van een operationeel manager verwacht wordt.
- Je hebt een beeld van de organisatie en het producten- en/of dienstenaanbod.
- Je hebt een beeld van de financiële situatie en de (benodigde) beheersmaatregelen.

Beoordeling
• kennistoets
• vaardigheidstoetsen
• beoordeling van het portfolio
• beoordeling van de eindopdracht.
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1. Management en organisatie
Operationeel management
Als operationeel manager moet je niet alleen vaardig zijn in en kennis hebben
van de taken van een operationeel manager, maar moet je ook een beeld hebben
van de organisatie waar je werkt. Organisaties verschillen namelijk allemaal van
elkaar. De verschillen worden onder andere zichtbaar door verschillen in
doelstellingen, organisatiecultuur en organisatiestructuur.

Doelen en beleid

Opdracht 1: Organisatiedoelstellingen

Iedere organisatie streeft doelstellingen na. Deze doelstellingen typeren de
organisatie.

Management en organisatie

Non-profitorganisatie

Organisatie, bedrijf, onderneming
Filmpje ‘Profit- en non-profitorganisatie’

Bestudeer de bronnen, bekijk de filmpjes en maak de volgende vragen.

a. We maken in het algemeen onderscheid in twee hoofddoelstellingen. Welke?

b. Geef aan wat je onder ‘beleid’ verstaat en wat het verschil met
organisatiedoelstellingen is. Leg dit uit aan de hand van een voorbeeld.

c. Organisaties kunnen we typeren aan de hand van de doelstelling die nagestreefd
wordt. Geef aan welke typeringen passen bij de ene en welke bij de andere
hoofddoelstelling.

d. Geef van iedere typering een omschrijving. Zoek bij elke typering twee
voorbeelden van bestaande organisaties. Licht de voorbeelden toe.

e. Bespreek je antwoorden met een medestudent en pas eventueel je antwoorden
aan.

Organisatiestructuur
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Opdracht 2: Organisatiestructuur

Elke organisatie verdeelt (ordent) het werk zo efficiënt mogelijk om zo de
organisatiedoelstelling(en) beter te kunnen realiseren. Ook stemmen de
verschillende organisatieonderdelen goed met elkaar af. Zo ontstaat er een
organisatiestructuur. Deze wordt in een organigram weergegeven. Bij het verdelen
(ordenen) van het werk kan een organisatie vier ordeningsprincipes hanteren.

Management en organisatie

Wat is organisatiestructuur?

Organisatiestructuur van een onderneming

a. Noem vier ordeningsprincipes die je kunt gebruiken om het werk te ordenen
en licht ieder principe toe.

b. Bekijk de film ‘Organisatiestructuur van een onderneming’. Geef aan welk
ordeningsprincipe er volgens jou gehanteerd is.

c. Zoek bij ieder organisatieprincipe een organigram van een bestaand
bedrijf/instelling.

d. Naast de organieke structuur die je kunt vastleggen in een organigram moet
ook de personele structuur vastgelegd worden om tot een werkbare
organisatiestructuur te komen. Welke aandachtsgebieden behoren tot de
personele structuur? Licht je antwoord toe.

e. Bespreek je antwoorden met een medestudent en pas eventueel je antwoorden
aan.

Opdracht 3: Organisatiecultuur

In een organisatie werken mensen met elkaar samen. De wijze waarop dit gebeurt,
verschilt.

Management en organisatie
Organisatieculturen

Organisatiecultuur

Modellen van de organisatiecultuur

Organisatiecultuur

a. Wat versta je onder ‘organisatiecultuur’?
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b. ‘De organisatiecultuur bestaat op twee niveaus: het zichtbare en het
onzichtbare.’ Leg dit uit.

c. ‘De organisatiecultuur helpt bij het efficiënt realiseren van doelen, maar kan
ook tegenwerken.’ Leg dit uit.

d. Grofweg kunnen we vier hoofdtyperingen van organisatieculturen
onderscheiden. Welke?

e. Geef een omschrijving van genoemde vier hoofdtyperingen en van elke typering
een voorbeeld van een bedrijf of instelling.

f. Bespreek je antwoorden met een medestudent en pas eventueel je antwoorden
aan.

Rollen en taken van de manager

Opdracht 4: Operationeel management

Organisaties met enige omvang zijn zo georganiseerd dat er verschillende
managementlagen zijn.

Management en organisatie

Manager
Managementlagen en rollen

a. Er worden veelal drie managementlagen onderscheiden. Geef aan welke en
geef aan wat de verschillen zijn.

b. Een operationeel manager heeft een breed takenpakket. Inventariseer met een
medestudent zo veel mogelijk taken en schrijf deze op.

c. Orden alle taken in de vorm van een woordspin, zodat duidelijk wordt wat de
kerntaken van een operationeel manager zoal zijn.
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Opdracht 5: Een bestaande organisatie

Met drie medestudenten ga je een presentatie geven over een bestaande
organisatie. Samen bepaal je welke organisatie gekozen wordt. Je gaat eerst
zelfstandig aan de slag!

Management en organisatie

Non-profitorganisatie

Filmpje ‘Organisatie, bedrijf, onderneming’
Filmpje ‘Profit en non-profitorganisatie’

Wat is organisatiestructuur?

Organisatiestructuur van een onderneming
Organisatieculturen

Organisatiecultuur

Modellen van de organisatiecultuur

Bron Organisatiecultuur

Manager
Managementlagen en rollen

a. Geef aan welke hoofddoelstelling de organisatie nastreeft en welke
organisatietypering op deze organisatie van toepassing is.

b. Geef een korte beschrijving van de organisatiestructuur, geef dit weer in een
organigram en geef aan welk ordeningsprincipe gehanteerd is.

c. Geef een korte beschrijving van de organisatiecultuur en geef aan welke
hoofdtypering van toepassing is.

d. Breng de managementlagen in kaart en geef aan wat de kerntaken van de
operationeel managers zijn.

e. Geef een presentatie over bovenstaande onderwerpen aan je medestudenten
en/of aan vertegenwoordigers van de betreffende organisatie. Stel op basis van
de reacties eventueel je beschrijvingen bij.
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2. Financieel management
Financieel manager
Als operationeel manager ben je ook een financieel manager. Je werkt met een
begroting en budgetten, bewaakt deze en voert een financiële administratie. Ook
bereken je kostprijzen, break-evenpoints en financiële resultaten.

Begroting en budgettering

Opdracht 6: Begroten en budgetteren

Als manager moet je kunnen werken met begrotingen en budgetten.

Financieel management

Budget of begroting?

a. Geef aan wat je onder de begrippen ‘begroting’ en ‘budget’ verstaat.

b. Wat zijn budgethouders en wat zijn hun taken?

c. Benoem zo veel mogelijk instrumenten die een budgethouder kan benutten
om het budget te bewaken.

d. Kies uit de volgende praktijksituaties een voorbeeld. Stel een begroting op en
verdeel de begroting in budgetten.
• een maand op reis met de rugzak
• een feest op een feestlocatie voor vijftig personen
• een personeelsdag met een sportieve activiteit
• een willekeurige maand van een student op kamers.

e. Bespreek de uitwerking van je opdracht met een medestudent die een andere
praktijksituatie uitgewerkt heeft en stel je uitwerking eventueel bij.
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Balans

Opdracht 7: Balans Optifit

De balans geeft de financiële toestand van de organisatie op een moment weer.

Financieel management

Praktijkvoorbeeld 1

a. Geef aan wat je verstaat onder de volgende begrippen: balans, debet, credit,
debiteuren, crediteuren, liquide middelen, resultaat, kapitaal, vermogen, eigen
vermogen, vreemd vermogen.
Lees het praktijkvoorbeeld 1 en werk de volgende opdrachten uit.

b. Maak de balans op en vul onderstaande tabel in.

€Credit€Debet

€
1.000.000,00

TOTAAL€
1.000.000,00

TOTAAL

c. Hoeveel bedragen het eigen vermogen, het vreemd vermogen, de bezittingen,
de schulden, het kapitaal en de liquide middelen?

Exploitatiekosten
Resultatenrekening en omzet

Opdracht 8: Financiële resultaten Sportstichter

Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in de financiële resultaten van een
onderneming
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Praktijkvoorbeeld 2

Subsidie
Sponsor
Crowdfunding

a. Geef aan wat je verstaat onder de volgende begrippen: resultatenrekening,
exploitatie, omzet, winst, btw, subsidies, sponsoring, crowdfunding.

b. Geef aan welke kostensoorten je kent en licht elke kostensoort kort toe.
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c. Geef aan wat je verstaat onder de volgende begrippen: constante kosten, vaste
kosten, variabele kosten, directe kosten, indirecte kosten. Licht deze begrippen
toe aan de hand van een voorbeeld.
Lees het praktijkvoorbeeld 2 en werk de volgende opdrachten uit.

d. Stel de resultatenrekening op en vul onderstaande tabellen in.

InkoopwaardeVerkoopprijs

TOTAAL

Brutowinst:

€Credit€Debet

Omzet

TOTAALTOTAAL

Nettowinst:

e. Geef aan wat het exploitatieresultaat in januari is.

f. Geef aan wat de bruto- en nettowinst is.

g. Geef aan hoeveel de kosten en de baten bedragen.

h. Geef aan welke kosten bij welke kostensoort horen.

Resultaat en analyse
Break-evenanalyse

Opdracht 9: Promotieactiviteit Optifit

De kostprijs is een belangrijk gegeven om te kunnen bepalen welke
promotieactiviteiten je kunt doen.
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Praktijkvoorbeeld 3

Van kostprijs naar verkoopprijs

Bestudeer de bronnen, bekijk het filmpje en maak de volgende vragen.
a. Wat verstaan we onder ‘kostprijsberekening’?

Kostprijsberekening: het berekenen van de bodemprijs waartegen je het product
of de dienst kunt verkopen zonder verlies te lijden.
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