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Inhoudsopgave

Over deze uitgaven
Hoe werk je met deze methode?
Dit werkboek hoort bij de profielmodule Groene
vormgeving en verkoop. Daarnaast is er een informatieboek en een online omgeving. Je docent vertelt je
hoe je hier toegang toe krijgt. In de online omgeving
staan de praktijkopdrachten. Je vindt er ook filmpjes en
andere digitale bronnen die bij de lesstof horen.

De meeste inhoud is voor alle leerlingen bedoeld.
Soms is een stuk theorie of een vraag of opdracht
alleen voor leerlingen uit een bepaalde leerweg. Dit
herken je aan de symbolen:

Hoofdstuk

1
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Groene producten presenteren
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Groene producten verkopen

38

6

alleen voor leerlingen van de
basisberoepsgerichte leerweg

Ga je leren voor een toets? In de online omgeving
kan je belangrijke begrippen oefenen met handige
flitskaarten. Je kan daar ook bij elk hoofdstuk een
diagnostische toets maken. Zo weet je meteen of je
klaar bent voor de echte toets.

alleen voor leerlingen van de
kaderberoepsgerichte leerweg
In het informatieboek en het werkboek zie je soms
dit symbool:
. Dat betekent dat je een filmpje of
een andere digitale bron moet bekijken. Je vindt die
in de online omgeving.

Dit boek bestaat uit drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk
heeft acht lessen. Les één tot en met zes zijn verplichte
leerstof. Les zeven is een verrijkingsles: die herken je
aan dit symbool
. In les acht, de reflectieles, kijk je
terug naar de praktijkopdrachten die je hebt gedaan.
Je gaat na wat je leuk vindt, wat je talenten zijn en
welke beroepen en opleidingen daarbij passen.

Wij wensen je veel succes bij het doorwerken van het
lesmateriaal!

Bij elke les in het werkboek hoort een les in het
informatieboek. Heb je de vragen in het werkboek
goed gemaakt? Dan beheers je de theorie.
In het werkboek staat welke praktijkopdrachten bij
elke les horen. Jouw docent vertelt je welke praktijkopdrachten je gaat doen.
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Welke soorten winkels zijn er?

INTRO

TOEPASSING

1 Bekijk de foto aan het begin van dit hoofdstuk.
a Wat is de medewerker op de foto aan het doen?

les 1

d Waarom kom je daar graag?

8 Bekijk bron A en de website van Bloomon
(www.bloomon.nl).

b Waarom moet dat gebeuren?

5 Bekijk bron 4 en 5.
Wat is een winkelketen?
een ander woord voor speciaalzaak
een bedrijf met meer vestigingen
een groep winkels in dezelfde winkelstraat
een opzet voor een winkel

2 Bekijk bron 1.
Zou jij liever in een rijdende bloemenwinkel
werken of in een gewone bloemenwinkel?
Waarom?

6 Vul de juiste woorden in.
Kies uit:
winkelformule – winkelketen – winkelvorm.
Een
opzet van een winkel in grote lijnen.

VERWERKING
3 Gebruik bron 2.
Verbind de foto’s met de juiste winkelvorm. Er
blijven drie winkelvormen over.

10 Bekijk bron B.

Bron A Een webshop is een winkelvorm die steeds
meer voorkomt.
a Kijk naar de huisstijl en het logo. Geef een omschrijving van het imago van deze webwinkel.

is de

is een
Een
manier om een winkel in te richten en producten
te presenteren.

Bron B
b Geef een omschrijving van de doelgroep van
deze webwinkel.

Geef een omschrijving van de doelgroep die bij
deze winkel hoort.

Ondernemers van een
hebben geen invloed op de uitstraling van hun
eigen winkel.

boerderijwinkel
markt

7 Bekijk bron 4.
Bij Intratuin kun je zowel in het tuincentrum als
in de webwinkel kopen. Geef voor beide winkelvormen drie voordelen.

speciaalzaak
tuincentrum

tuincentrum

webwinkel

11 Verschillende winkelketens
a Ken jij een winkelketen waarvan alle winkels
ongeveer hetzelfde zijn ingericht?

9 Jouw favoriete winkel
a Naar welke winkel ga jij graag?

b Welke winkelvorm heeft deze winkel?

b Noem ook twee winkels die dezelfde producten
verkopen, maar de producten helemaal anders
presenteren.

supermarkt
webshop

c Omschrijf kort de winkelformule.

Bron 2
4 Bekijk bron 3.
Een logo is een onderdeel van de winkelformule.
Noem drie andere onderdelen van de
winkelformule.

Bij deze les horen de praktijkopdrachten:
• 1 Huisstijl website winkelketen
• 2 Verschillen tussen winkels
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Een duurzaam assortiment

INTRO

4 Welke twee producten zijn producten van een
A-merk?
afwasmiddel van Jumbo
cola van Coca-Cola
een worst van HEMA
koffie van Douwe Egberts
mascara van Etos

1 Bekijk bron 1 tot aan 3:52.
a Wat denk je dat de presentator precies bedoelt
met ‘eerlijke’ en ‘oneerlijke’ bloemen?

5 Bekijk bron 3.
a Wat is een keurmerk?
De bedrijfsnaam van de fabrikant op de
verpakking.
Een bewijs dat de smaak van een product
goed is.
Een bewijs dat een product goedgekeurd is
en de vereiste kwaliteit heeft.

b Denk jij dat er ook ‘oneerlijke’ bloemen zijn?

c Zou jij meer geld willen betalen voor ‘eerlijke’
bloemen? Waarom?

b Welk keurmerk staat op een tuintafel die van
duurzaam hout gemaakt is?

VERWERKING

b Wat is het belangrijkste kenmerk van de doelgroep van een verpakkingsvrije winkel?
De doelgroep heeft een klein budget.
De doelgroep heeft kinderen.
De doelgroep is jonger dan 50 jaar.
De doelgroep is milieubewust.

les 2

b Zou jij graag bij een duurzame bloemist kopen?
En waarom?

8 Bekijk bron B.

Bron B Een pot van kokosvezel is duurzaam. Je
hoeft de pot niet van de plant te halen, maar
kunt deze poten in de grond. Dat scheelt dus
een plastic pot!
Een pot van kokosvezel is duurzamer dan een
pot van plastic. Hoe komt dat?

2 Bekijk bron 2. Waar of niet waar?
Deze winkel heeft een breed assortiment.
waar/niet waar
Deze winkel heeft een diep assortiment.
waar/niet waar

6 Wat is een voorbeeld van een duurzaam
product in de groene sector?
een tuintafel van hout
een vogelhuisje van plastic
komkommerplanten in een afbreekbare pot
tomatenplanten in een plastic pot

3 Welke winkel heeft een breed assortiment?
Kruis aan.

TOEPASSING
7 Bekijk bron A.
Bron A Verpakkingsvrije winkel opent deuren.
a Leg uit op welke manier een verpakkingsvrije
winkel duurzaam is.

9 Bekijk bron C.
Bron C Nijmeegse bloemist nu gecertificeerd
duurzaam.
a Welke maatregelen heeft deze bloemist
genomen om het certificaat duurzame bloemist
te halen? Noem er minimaal vier.
1.
Bij deze les horen de praktijkopdrachten:
• 1 Duurzame bloemist
• 2 Een niet-duurzaam product
• 3 Kwartetspel
• 4 Producten onderzoeken

2.
3.
4.
8
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