De volgende stap in leren

In zes stappen

effectief leren met

PERSPECTIEF
PERSPECTIEF is een blended lesmethode voor alle retailniveaus in het mbo.
Ook geven we een aantal keuzedelen en sectoroverstijgend lesmateriaal uit.
Met onze eigen, krachtige online leeromgeving bieden we een logisch samenspel
tussen online en offline leren.

PERSPECTIEFMBO is een onderdeel van

De toekomst is nu
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introductie

Nergens volgen ontwikkelingen zich zo snel op als in de retail. Ontwikkelingen die we op de voet
volgen. Ook werken we nauw samen met mensen uit de retail. Dat is duidelijk terug te zien in het
PERSPECTIEF-lesmateriaal voor de retailkwalificaties. Focus op beroepspraktijk en examen, gevarieerde
oefenstof met veel differentiatie, herkenbaar en actueel beeldmateriaal en een sterke online
leeromgeving. Dat is PERSPECTIEF.
Het lesmateriaal van PERSPECTIEF is een blended lesmethode die u als docent ondersteunt bij de
invulling van uw lessen en u inzicht geeft in de vorderingen van uw studenten.
De online interactieve openingsspread van een hoofdstuk activeert, motiveert en stimuleert de
student om aan de slag te gaan met het hoofdstuk in het boek. Het online leerplatform is ook de plek
voor de bronnen waar in de theorie en de schoolopdrachten naar wordt verwezen. U kunt hier zelf
ook materiaal plaatsen voor uw studenten. Een mooi samenspel tussen on- en offline leren.
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Met PERSPECTIEF leren uw studenten effectief in 6 stappen.

effectief leren met PERSPECTIEF mbo

evaluatie

effectief
leren

Klanten hebben vragen. Over de werking van een stofzuiger, over
garantiebepalingen van een tablet of over de verschillen tussen twee
soorten hondenvoer. Als jij de klant goed informeert over het assortiment
en laat merken dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen is
de kans groot dat de klant zich door jou goed geholpen voelt en bij jou
iets koopt.
In de klantreis zet de klant de stap van de fase van overweging naar de
fase van aankoop.

verwerking

breed perspectief
voor retailmedewerker

Wat je leert in dit hoofdstuk:
- Je benoemt welke kennis van het assortiment je nodig hebt om
klanten te helpen.
- Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen in jouw branche.
- Je benoemt de manieren die je kunt gebruiken om een klant te
informeren.

interactieve
openingsspread
op online leerplatform
Wat moet je weten over het assortiment om een klant goed te kunnen helpen?

Bekijk op het online leerplatform Int®o Assortimentskennis.

Verkoop en advies
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Studenten toetsen hun kennis aan de hand van verwerkingsopdrachten, kennisvragen en (oefen)
toetsen. De (online) school- en praktijkopdrachten zijn gekoppeld aan de verschillende (aspecten van)
werkprocessen en bieden de mogelijkheid volop te differentiëren.
Docent, praktijkopleider en student kunnen via het overzichtelijke dashboard op het leerplatform de
vorderingen volgen. Aan de hand van gerichte feedback helpt het lesmateriaal van PERSPECTIEF de
student bij elke volgende stap in het leren. Een ruime keuze aan opdrachten en extra oefenmateriaal
geeft een bewezen beter leerrendement.
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aandacht voor skills
klantgerichtheid
1.1

Van strategie naar verkoop: de optimale retailmix

De retailmix (of marketingmix) bestaat uit zes verschillende marketinginstrumenten die een
winkel inzet om ervoor te zorgen dat klanten producten of diensten afnemen. Iedere winkel
heeft zijn eigen optimale mix van marketinginstrumenten.

De veranderende behoefte van de klant
Tijden veranderen, mensen veranderen en hun behoeften veranderen ook. Welke
ontwikkelingen spelen er op dit gebied?
Winkelbeleving
In het tijdperk waarin klanten bijna alles al hebben spelen verlangens een grotere rol
dan producten en wensen. Aan winkels de taak om dit verlangen te activeren en er
op in te haken . Het bieden van winkelbeleving speelt hierbij een grote rol. Klanten
zich welkom voelen in een winkel, willen producten kunnen ruiken, voelen en
ervaren. Zij willen de volledige aandacht van een verkope en willen verrast worden.
Bewust kopen
Klanten zijn zich steeds meer bewust van wat ze kopen. Duurzaamzaamheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke thema’s. Klanten verwachten
dat bedrijven verantwoorde productiemethoden gebruiken en open en eerlijk
communiceren.
Alles of niets
De klant van nu gaat niet voor de laagste prijs óf voor de beste kwaliteit. De klant wil
het allemaal en verwacht van een winkel dat deze goed presteert op het gebied van
prijs, kwaliteit en service.

toepassing

communicatief

In de retail gaat het niet (meer) om het verkopen van producten en diensten die in de markt
aanwezig zijn maar het gaat om het aansluiten bij de behoeften van de klant. Met andere
woorden; de winkel biedt die producten en/of diensten aan die een klant wenst.

Voor een winkel zijn drie vragen belangrijk:
1. Aan wie verkopen we en welke behoeften hebben zij?
2. Wat verkopen we?
3. Hoe onderscheiden we ons van de concurrenten?
Doelgroep, assortiment en marktpositie vormen samen de winkelformule. De winkelformule
krijgt vorm door de invulling van de retailmix. Het gebruik van elk van de
marketinginstrumenten en hun onderlinge wisselwerking maakt de winkelformule
herkenbaar.
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Retailmix
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PRAKTIJKOPDRACHTEN

online simulatie
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Hoe heeft je collega je begeleiding ervaren? Leg uit.
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Deelnemer stemt zijn stijl van begeleiden af op het individu.

met deelopdrachten die
oplopen in complexiteit

Deelnemer geeft duidelijke informatie en instructie.
Deelnemer spreekt medewerkers consequent en helder
aan op afwijkingen.

docent praktijkopleider

Deelnemer geeft duidelijke adviezen voor
verandering/verbetering.
Deelnemer checkt doelgericht en regelmatig of de
informatie en instructies juist zijn overgekomen.
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oefenen in veilige omgeving

akkoord praktijkopleider:

uitvoering

toetsing

datum: _____________________
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Wat ga je doen?
Je bezoekt winkels en let goed op wat de medewerkers dragen.
Wat leer je?
Je leert dat medewerkers in winkels kleding dragen die bij de winkel past.

2

Wat heb je nodig?
deze opdracht, pen en papier, smartphone om een foto te maken

Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
Het uitvoeren van werkzaamheden binnen een team start met het maken van
een goede planning. Jij bent hier verantwoordelijk voor. Maar dat is lang niet
voldoende om ervoor te zorgen dat alle taken volgens planning lopen.
Medewerkers hebben soms jouw instructie nodig om verder te kunnen met hun
werk. Soms is het ook nodig dat je hen van feedback voorziet, omdat ze een
deel van hun taken niet optimaal verrichten. Op deze manier zorg je ervoor dat
de medewerkers zich verder ontwikkelen en groeien.

Hoeveel tijd kost deze opdracht?
Het kost per winkel 15 minuten om deze opdracht te maken.
Wat doe je als je in de winkel komt?
• Je meldt je bij een medewerker.
• Je vertelt wat je komt doen (lees dus eerst de opdracht).
• Je vraagt toestemming om in de winkel te kijken en om foto’s te maken.
• Je bent rustig in de winkel zodat klanten en medewerkers gewoon kunnen winkelen en werken.
TIP: Wil je foto’s maken waarop medewerkers te zien zijn?
Vraag dit ook aan iedere medewerker die op de foto komt.

l!
in de winke
Veel plezier
je naam: ..................................................................

Doel
Je:
-

vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie
voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor beleid
maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze
verwerkt assortiment-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
profileert de organisatie/het organisatieonderdeel op lokaal niveau
inventariseert personeels- en opleidingsbehoefte
assisteert bij de werving en selectie van medewerkers.

Aanpak
-

Vertaal ondernemingsbeleid naar de eigen situatie.
Voer een activiteitenplan uit en doe verbetervoorstellen voor beleid.
Maak een omzet- en kostenplan en bewaak deze.
Verwerk assortiment-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens.
Formuleer verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt.
Profileer de organisatie/het organisatieonderdeel op lokaal niveau.
Inventariseer personeels- en opleidingsbehoefte.
Assisteer bij de werving en selectie van medewerkers.

Eindproducten
op te leveren producten

Doel

afgerond? ja/nee

SWOT-analyse

Je begeleidt medewerkers bij werkzaamheden.

marketingplan voor je eigen filiaal

Aanpak

je klas: ......................................................................

-

datum: .......................................................................

-

jouw beoordeling:

PRAKTIJKOPDRACHTEN

Is het jou weleens opgevallen dat medewerkers in winkels speciale kleding dragen? Deze kleding krijgen ze
van de winkel en moeten ze dragen. Weet jij waarom de medewerkers die kleding dragen?

Kerntaakopdracht school
Voert beleid van de organisatie uit

Je bent filiaalmanager bij DJS, een 150 jaar oude schoenenwinkel die zich richt
op het verkopen van unieke en comfortabele schoenen voor de modieuze man
die hoge eisen stelt aan kwaliteit en gezonde voeten. Bij DJS staan kwaliteit,
duurzaamheid, persoonlijke service en beleving voor de klanten centraal.
Als kind van een schoenmaker heb je altijd een speciale liefde gehad voor alles
wat met schoenen te maken heeft. Daarom ben je extra blij dat je bij DJS als
filiaalmanager mag werken.
Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alles goed loopt in dit
filiaal: van het beheren van de goederenstroom en voorraad, het coördineren en
verzorgen van de verkoopactiviteiten, het leiding geven aan dit filiaal tot het
voeren van het beleid van de organisatie.
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Klantgerichtheid
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aandacht voor reflectie

Denk na over je eigen manier van instrueren, controleren, feedback geven en
motiveren.
Informeer medewerkers over (nieuwe) werkafspraken.
Begeleid en controleer zelfstandig een collega tijdens een langere periode.

Informatie verzamelen

werkprocessen oefenen
in praktijk

1. a. Op welke manier worden in je leerbedrijf medewerkers geïnstrueerd en
aangestuurd? Welke wijze van leidinggeven wordt hiervoor gebruikt? Leg uit.

B1-K4

afsluitende toets
per hoofdstuk

119

SCHOOLOPDRACHTEN

4

Deelnemer controleert regelmatig of medewerkers de
werkzaamheden uitvoeren volgens afspraak, (wettelijke)
richtlijnen en productiviteits- en kwaliteitsnormen.

B1-K3-W2

afsluitende opdrachten voor
op school en in de praktijk

Volledig aanbod voor Retail

Verkoopspecialist

PERSPECTIEF biedt lesmateriaal voor alle niveaus mbo Retail: van Entree tot en met
niveau 4. Bij alle titels kunt u ook gebruikmaken van ons online leerplatform.

THEORIE

SCHOOLOPDRACHTEN

PRAKTIJKOPDRACHTEN

THEORIE

SCHOOLOPDRACHTEN

PRAKTIJKOPDRACHTEN

U vindt ons volledige aanbod op onze webiste www.perspectiefmbo.nl
of kijk in onze webshop en kies voor PERSPECTIEF mbo.

THEORIE

THEORIE

SCHOOLOPDRACHTEN

compleet pakket

compleet pakket

Entree retail

SCHOOLOPDRACHTEN

PRAKTIJKOPDRACHTEN

PRAKTIJKOPDRACHTEN

Profielkerntaak 1

Basiskerntaak 1

THEORIE

SCHOOLOPDRACHTEN

PRAKTIJKOPDRACHTEN

VACCM

niveau 4

niveau 4

Manager retail

Manager retail

Manager retail

Dit is een uitgave van:

niveau 4

Manager retail
Goederenstroom
Commercieel 1
Commercieel 2
Financieel 1
Financieel 2
Verkoop
Management

Dit is een uitgave van:

Dit is een uitgave van:

EDUCATIEVE
UITGEVERIJ

Verkoop

ACTIVERINGSCODE

niveau 4

Deze code kan maar één keer gebruikt worden.

EDUCATIEVE
UITGEVERIJ

Financieel 1

ACTIVERINGSCODE

niveau 4

Deze code kan maar één keer gebruikt worden.

Manager retail

Manager retail

Financieel 1 theorie

Manager retail
Goederenstroom
Commercieel 1
Commercieel 2
Financieel 1
Financieel 2
Verkoop
Management

ACTIVERINGSCODE

Deze code kan maar één keer gebruikt worden.

Manager retail

Manager retail
Goederenstroom
Commercieel 1
Commercieel 2
Financieel 1
Financieel 2
Verkoop
Management

Dit is een uitgave van:

Dit is een uitgave van:

EDUCATIEVE
UITGEVERIJ

Financieel 2 theorie

Manager retail
Goederenstroom
Commercieel 1
Commercieel 2
Financieel 1
Financieel 2
Verkoop
Management

EDUCATIEVE
UITGEVERIJ

Commercieel 1

Financieel 2

Management theorie

Manager retail
Goederenstroom
Commercieel 1
Commercieel 2
Financieel 1
Financieel 2
Verkoop
Management

Verkoop theorie

Basiskerntaak 1

Management

niveau 4

Manager retail

Commercieel 1 theorie

Manager retail
Goederenstroom
Commercieel 1
Commercieel 2
Financieel 1
Financieel 2
Verkoop
Management

Commercieel 2

niveau 4
Commercieel 2 theorie

Dit is een uitgave van:

EDUCATIEVE
UITGEVERIJ
ACTIVERINGSCODE

Deze code kan maar één keer gebruikt worden.

Goederenstroom

Goederenstroom theorie

Manager retail
Goederenstroom
Commercieel 1
Commercieel 2
Financieel 1
Financieel 2
Verkoop
Management

compleet pakket

Leidinggeven

Manager retail
compleet pakket

SCHOOLOPDRACHTEN

PRAKTIJKOPDRACHTEN

Profielkerntaak 1

Profielkerntaak 2

Verkoper
THEORIE

Basiskerntaak 2

EDUCATIEVE
UITGEVERIJ
ACTIVERINGSCODE

Dit is een uitgave van:

EDUCATIEVE
UITGEVERIJ
ACTIVERINGSCODE

ACTIVERINGSCODE
Deze code kan maar één keer gebruikt worden.

THEORIE

SCHOOLOPDRACHTEN

Deze code kan maar één keer gebruikt worden.

Deze code kan maar één keer gebruikt worden.

PRAKTIJKOPDRACHTEN

Schoolopdrachten gratis inbegrepen bij de theorie

Verdiepend en verbredend
U kunt PERSPECTIEF mbo completeren met ons aanbod aan keuzedelen en sectoroverstijgend
lesmateriaal. Voor management skills bieden wij populaire producten als Leidinggeven en
Personeelsbeleid. Onze keuzedelen sluiten goed aan bij de beroepsprofessional in spe zoals:
Ondernemerschap, Digitale Vaardigheden en Duurzaamheid.
Basiskerntaak 2

VACCM

Kijk voor meer informatie over PERSPECTIEF op
www.perspectiefmbo.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl

PERSPECTIEF is een onderdeel van

