
Profielvak: Groen  BB KB GL 

Module 4: groene vormgeving en verkoop    

Taak: 

in de groene sector: 

o verschillen tussen retailformules benoemen en hier naar handelen, producten 

bestellen en bestelde goederen en producten in ontvangst nemen, 

controleren, verwerken en verzorgen 

o ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een 

winkelformule  

o producten verkopen  

   

P/GR/4.1    

Deeltaak: 

verschillen tussen retailformules benoemen en hier naar handelen, producten 

bestellen en bestelde goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, 

verwerken en verzorgen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. verschillen tussen retailformules in de groene sector benoemen x x  

2. met behulp van instructies geschikte inkoopkanalen kiezen bij de inkoop van 

aan de groene sector gerelateerde producten en producten bestellen 

x   

3. op beargumenteerde wijze geschikte inkoopkanalen kiezen bij inkoop van 

aan de groene sector gerelateerde producten en producten bestellen 

 x  

4. aan de groene sector gerelateerde producten in ontvangst nemen, 

controleren en verwerken 

x x  

5. aan de groene sector gerelateerde producten in de winkel plaatsen, beheren 

en verzorgen 

x x  

P/GR/4.2    

Deeltaak: 

ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een 

winkelformule.  

 

De kandidaat kan: 

   

1. een marketingmix volgens instructie toepassen x   

2. een marketingmix toepassen  x  

3. een promotieactiviteit en promotiemateriaal ontwerpen en maken met aan 

de groene sector gerelateerde producten, passend bij een winkelformule 

x x  

4. een artikelpresentatie ontwerpen en maken met groene producten x x  

5. een decoratieve schikking ontwerpen en maken met behulp van 

steektechnieken 

x x  

6. een boeket samenstellen met behulp van een korenschoof bindtechniek x x  

7. een ontwerp maken voor de inrichting van een ruimte en een ruimte 

inrichten passend bij de winkelformule, een doelgroep, seizoenen en trends 

x x  

P/GR/4.3    

Deeltaak: 

producten verkopen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. een verkoopgesprek voeren afgestemd op de klant en een winkelformule  x x  

2. een klant adviseren bij verkoop van aan de groene sector gerelateerde 

producten 

x x  

3. prijsberekeningen maken x x  

4. een offerte maken  x  

5. betalingshandelingen verrichten x x  



Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x  

 


