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Inhoud les 1

THEORIE & BEGRIPPEN BESTUDEREN EN VRAGEN BEANTWOORDEN
CMS & PRAKTIJKOPDRACHTEN MAKEN TEN BEHOEVE VAN DE EIGEN WEBSHOP

VOORBEREIDING
Zorg ervoor dat elke student een account heeft en dat hij/zij gekoppeld is aan zijn/haar
webshop. Uitleg hierover is te vinden in de ELO handleiding van De Schoolwebwinkel.
INLEIDING
Vertel de studenten wat ‘De Schoolwebwinkel’ inhoud en wat ze in de komende lessen
kunnen verwachten. Laat studenten alvast nadenken over welk goed doel ze eventueel
kunnen gaan kiezen. Bekijk eventueel www.schoolwebwinkel.nl/mbo/goed-doel ter
inspiratie. Definitieve keuze moet gemaakt worden uiterlijk voor les 6.
INLOGGEN
Laat de studenten inloggen in de ELO van De Schoolwebwinkel. In de ELO vinden de
studenten de theorie, vragen en praktijkopdrachten van deze les terug. Via de ELO kunnen
de studenten ook bij het CMS van hun webshop komen.
DEZE LES
De studenten gaan nadenken over wat er verkocht zou kunnen worden. En ze denken na
over wat de naam van de webshop wordt. Definitieve keuze uiterlijk voor les 3.
VOLGENDE LES
De volgende les gaan de studenten voor het eerst kennismaken met het CMS van de
webwinkel. Zorg ervoor dat u als docent CMS-ervaring heeft opgedaan om de volgende
les een goede uitleg te kunnen geven.
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[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

Les 1 - Een webshop starten
In deze les ga je kennismaken met de wereld van de webshop. Met een webshop wordt
hetzelfde bedoeld als een webwinkel. Wat moet je weten om een webshop te kunnen
starten? Wat zijn de verschillen met een winkel in de winkelstraat? Ook ga je bepalen
wat er in de webshop verkocht gaat worden. Wat worden je producten of diensten?
££ Bestudeer de theorie & begrippen van hoofdstukken 1.1 t/m 1.5.
££ Beantwoord via de ELO de bijbehorende vragen 1 t/m 22.
££ Ga daarna verder met de praktijkopdrachten A t/m C van deze les.

1.1

Wat is een webshop?

Webshop is het Engelse woord voor webwinkel. Het is een winkel op het internet waar
je producten, zoals broeken of oorbellen kunt bestellen. Maar je kunt ook diensten via
een webwinkel bestellen, zoals abonnementen voor je telefoon of televisie. Er zijn ook
webshops waar je zowel producten als diensten kunt bestellen.
Online
Een webshop is een online etalage waar diensten en producten kunnen worden
gekocht via het internet. Tijdens het online winkelen kun je producten toevoegen
aan een virtuele winkelwagen. Voordat je afrekent, kun je de producten in je
winkelwagen nog veranderen. Je kunt meer producten toevoegen of juist verwijderen.
Iets is online (het Engelse woord voor ‘aan de lijn’) wanneer het een actieve
verbinding heeft met een netwerk. Offline is wanneer er géén actieve verbinding
is met een netwerk.

Internet
Elke webshop heeft een internetadres dat meestal begint met ‘www’. Bijvoorbeeld:
www.voetbalshop.nl. De laatste twee letters na de laatste punt (.) zijn de landcode.
Voor Nederland is dat ‘.nl’, voor Duitsland is dat ‘.de’ en voor Engeland is dat ‘.uk’.
De drie W’s (www.) staan voor World Wide Web.
Het internet is een netwerk van miljoenen computers. Vaak wordt met internet
ook het World Wide Web bedoeld, maar dat is slechts één van de diensten van
het internet. Een andere bekende dienst via internet is bijvoorbeeld de e-mail.
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[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

Afb. ‘Een webshop waar je producten (kleding) kunt kopen’ (Bron: Superdry.nl)

Afb. ‘Een webshop waar je diensten (abonnementen) kunt kopen’ (Bron: Netflix.com)

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]
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1.2

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

Webshops vs. fysieke winkels

Er zijn webwinkels die alleen online beschikbaar zijn, dat zijn de pure webwinkels.
Er zijn ook winkels die alleen fysiek aanwezig zijn. Fysiek wil zeggen dat je het kunt
aanraken. Bijvoorbeeld de producten of het gebouw. Een webshop is op een aantal
punten niet hetzelfde als een fysieke winkel. Uiteraard zijn er ook overeenkomsten
tussen een webwinkel en een fysieke winkel. De verschillen kunnen soms een voordeel
zijn, maar soms ook een nadeel. Vergelijk zelf maar eens een aantal webwinkels met
een aantal fysieke winkels.
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overeenkomsten

verschillen

Beide zijn winkels.
Beide verkopen producten/diensten.

Verschil in locatie.
Verschil in bereikbaarheid.

Beide hebben klanten.
Beide hebben een huisstijl.
Beide hebben rechten en plichten.
Beide hebben personeel.

Verschil in bereik (aantal klanten).
Verschil in winkel inrichting.
Verschil in openingstijden.
Verschil in betalen.

voordelen webshop

voordelen fysieke winkel

Winkelen waar en wanneer je wilt
zolang je internetverbinding hebt.
Prijs (vergelijken).
Product wordt thuisbezorgd.

Je kunt het product aanraken, bekijken,
passen, voelen, etc.
Je hebt het product gelijk in je bezit.
Geen verzendkosten.

nadelen webshop

nadelen fysieke winkel

Je kunt het product niet aanraken.
Levertijd kan lang zijn.
Mogelijke verzendkosten.
Kans op fraude.

Je moet het huis uit.
Producten zijn vaak duurder.
Mogelijke drukte in de winkel.
Mogelijke parkeerkosten.

[ MBO ]
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1.3

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

Een webshop starten

Voordat je aan een webwinkel begint, moet je een aantal vragen voor jezelf beantwoorden.
Dit is erg belangrijk want een webwinkel beginnen klinkt simpel, maar vraagt wel een
goede voorbereiding. En tijd. Voordat je kunt beginnen moet je de volgende vragen goed
voor jezelf kunnen beantwoorden.
ee
ee
ee
ee
ee
ee
ee
ee
ee

Waarom wil je een webwinkel?
Wat wil je verkopen?
Wat wordt de naam van je webwinkel?
Wie zijn je klanten?
Hoe maak je reclame?
Wat zet je op je webshop?
Wat heb je nodig? En wat kost het?
Wat is de prijs van je product?
Wat zijn je rechten en plichten?

Op alle vragen gaan we door in de volgende lessen. Kort samengevat zijn de kernvragen:

ee Wat ga je verkopen?
ee Aan wie ga je verkopen?
ee Hoe ga je verkopen?

Een webshop beginnen, moet je vergelijken met het beginnen van een winkel in een
drukke winkelstraat. De webshop is je online etalage. En de hele wereld kan het zien.
Het is erg belangrijk om een goede keuze te maken wat je online gaat verkopen. Onthoud
bij het maken van de productkeuze dat de webshop wereld sterk groeit. Jarenlang werd
gedacht dat niemand ooit online schoenen zou kopen. Je moet ze eerst passen was
de gedachte. Zappos (Amerika) en Zalando (Europa) hebben de schoenenbranche
behoorlijk op de kop gezet. Ze bewezen dat je binnen enkele jaren tientallen miljoenen
omzet kan draaien met de online verkoop van schoenen.
Internet gaat niet meer weg. We blijven spullen online kopen. Zelfs steeds meer. Er
komen daarom ook steeds meer webwinkels op de markt.

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]
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[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

Wat ga verkopen in jouw eigen schoolwebwinkel? Mogelijkheden zijn:
Zelfgemaakte producten

Als je iets erg leuk vindt om te maken, ben je er vaak ook goed in. Wellicht is het
een idee om hetgeen je zelf goed kunt maken of gemaakt wordt op school, aan te
bieden in jouw webshop.

Tweedehands producten

Een andere optie is om producten die zijn gebruikt door te verkopen aan iemand die
het best nog een keer wil gebruiken. Bijvoorbeeld games of kleding.

Ingekochte producten

Ook kun je ervoor kiezen om een product ergens te kopen en het zelf meteen weer
door te verkopen. Je houdt je dan bezig met handel. Bijvoorbeeld een hele voorraad
kerstballen kopen en deze in november weer doorverkopen.

Diensten

Of kies je ervoor om een dienst aan te bieden via de webshop? Misschien kun je
iemand ondersteunen met jouw hulp? Bijvoorbeeld tennis rackets bespannen of
clown zijn op een verjaardagsfeestje.

Digitale producten

Misschien is het een idee om digitale producten, zoals e-books, audio-bestanden,
video-bestanden of software aan te bieden in je webshop.
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1.4

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

Bepalen van je assortiment

Bij een webshop gaat het om de producten die je verkoopt, ofwel het assortiment.
Bij het kiezen van wat je wilt verkopen, moet je met een aantal zaken rekening houden:
Kies producten waar je iets mee hebt
Iets verkopen waar je iets mee hebt, is misschien wel de belangrijkste reden bij het
bepalen van het assortiment van de webshop. Bij het opzetten en beheren van de
webshop zal je dagelijks bezig zijn met producten die je verkoopt. Je moet bijvoorbeeld
goede productomschrijvingen maken, je moet goede reclame maken voor je producten
en vragen beantwoorden over je producten, etc. Je zult je dus moeten verdiepen in alles
wat te maken heeft met de producten die je in de webshop gaat verkopen. Dit gaat veel
makkelijker als je ook ‘iets hebt’ met de artikelen.
Gat in de markt
Het is interessant om producten te verkopen die lastig of niet in Nederland te koop zijn.
Weet jij een bijzondere uitvoering van een product te kopen in het buitenland? Zijn er
misschien onderdelen of bijbehorende artikelen die moeilijk te krijgen zijn? Door je te
verdiepen in bepaalde producten ontdek je wellicht een gat in de markt.

Afb. ‘Gat in de markt’ (Bron: Twinkel Magazine)

Wat verkoopt de concurrent?
Er zijn in Nederland duizenden webshops. De kans is groot dat er al webshops zijn die
jouw assortiment of een soortgelijk assortiment aanbieden. Dit is niet erg, er zijn tenslotte
in ieder winkelcentrum ook meerdere supermarkten. Probeer net een wat ander of
goedkoper assortiment aan te bieden dan de concurrent. Dan kun je je onderscheiden.
Wat je ook verkoopt, er zal altijd concurrentie zijn. Dit hoort bij het runnen van een
winkel, of hij nou online staat of in een winkelstraat.
Goede marge
Een webshop beginnen is hartstikke leuk, maar je moet er natuurlijk ook aan verdienen.
Het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs wordt de marge genoemd.
De marge noemen we ook wel de brutowinst die jij overhoudt aan de verkoop. Uit de
brutowinst moet je de kosten als reclame betalen en je eigen inkomsten halen. Dit kan
natuurlijk alleen als het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs groot genoeg is.
Bekijk dus kritisch voor welke prijs je de producten wilt verkopen en wat het je kost om
het product te verkrijgen.
[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]
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Assortiment
Als je de product keuze hebt gemaakt, is het goed om ook een antwoord te bedenken op
deze vraag: Wil ik een breed-assortiment of een diep-assortiment aan bieden?

Breed assortiment
Met een breed assortiment heb je veel verschillende productgroepen en daar
overal een paar producten van zoals in een warenhuis. Je neemt dan bijvoorbeeld
enkele fotocamera’s, videocamera’s, telefoons, wekkers en babyfoons op in jouw
assortiment. Het voordeel is dat je vaker iets aan één klant kan verkopen. Voorbeelden
van bedrijven met een breed assortiment zijn: Bol.com, HEMA en Media Markt.

Afb. ‘Breed assortiment’ (Bronnen: Bol.com en Hema.nl)

Diep assortiment
Met een diep assortiment heb je bijvoorbeeld alleen fotocamera’s. Van de
fotocamera’s heb je alle soorten, maten en merken op voorraad. Je hebt je dan
gespecialiseerd op het gebied van fotocamera’s. Voorbeelden van bedrijven met
een diep assortiment zijn: fotospeciaalzaken, schoenwinkels, juweliers en pizzeria’s.

Afb. ‘Diep assortiment’ (Bronnen: Fotokonijnenberg.nl en Bloemenzaak.nl)
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[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

webshop plus fysieke winkel

Zoals je al hebt geleerd zijn er webwinkels die alleen online een winkel hebben, dat zijn
pure webwinkels. Je hebt ook winkels die alleen een fysieke winkel hebben. En er zijn
winkels die zowel een webwinkel (online) als een fysieke winkel (offline) hebben. Deze
laatste groep winkels werken multichannel of omnichannel.

Multichannel of omnichannel

Winkels die multichannel of omnichannel werken, zijn aanwezig op internet met een
webwinkel (online) en in een gebouw met een echte winkel (offline). Omnichannel
winkels zijn aanwezig op alle verkoopkanalen.
Ze hebben ook een mobiele website. Een mobiele website laat jouw website of
webshop goed leesbaar zien op jouw smartphone of tablet. De website of webshop is
dan responsive. Verder verspreidt deze groep winkels folders en zet advertenties
in kranten of tijdschriften (offline). Ook is deze groep winkels actief op de social
media, zoals Twitter of Facebook (online). Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: HEMA,
Media Markt, Intertoys, Coolcat en New York Pizza.
Hieronder een overzicht met de onderdelen waar een omnichannel winkel actief is.

Afb. ‘Omnichannelstrategie’ (Bron: Rabobank)

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]
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Begrippenlijst les 1
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Webshop /
Webwinkel



Webshop is het Engelse woord voor webwinkel. Een
webwinkel is een winkel, een online etalage, waarbij
diensten en/of producten kunnen worden aangeschaft
via het internet.

Internet



Een internet is een netwerk van computernetwerken.
Hét internet is de benaming voor een zeer groot,
de hele aarde omspannend openbaar netwerk van
computernetwerken.

Virtuele winkelwagen



Een denkbeeldige winkelwagen in een webshop die je
kunt vullen met producten of diensten uit de betreffende
webshop. Als je de virtuele winkelwagen gevuld hebt,
kun je kiezen of je de inhoud van de winkelwagen
daadwerkelijk wilt bestellen en betalen of niet.

World Wide Web



De Engelse term ‘world wide web’ staat voor het
wereldwijde web (www) of kortweg het web. Het web
is een wereldwijd netwerk, bestaande uit tientallen
miljoenen webpagina’s. Het web is het grafische deel
van internet.

Online /
Offline



Iets is online (het Engelse woord voor ‘aan de lijn’)
wanneer het een actieve verbinding heeft met een
netwerk, offline wanneer dit niet zo is.

Pure webwinkels



Webwinkels zonder fysieke verkooppunten.

Fysieke winkels



Winkels met een fysieke verkooplocatie zoals in een
winkelstraat.
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Assortiment



Het assortiment is de verzameling van producten of
diensten die een leverancier aanbiedt voor de verkoop.

Marge



Met marge wordt het verschil tussen de verkoopprijs
(omzet) en de inkoopprijs bedoeld. Ook wel bruto winst
genoemd.

Breed assortiment



Een breed assortiment bestaat uit verschillende soorten
artikelen uit verschillende productgroepen.

Diep assortiment



Een diep assortiment bestaat uit soort gelijke artikelen
van meerdere merken of met meerdere variaties.

Omnichannel /
Multichannel



Het bedienen van consumenten via meerdere verkoopkanalen. De consument kan bijvoorbeeld kiezen of hij
een product online of in de winkel koopt. De consument
kan de kanalen door elkaar gebruiken terwijl de
beleving, prijzen, en informatie overal hetzelfde zijn.

Responsive



Als een website responsive is dan ziet de website
er op verschillende apparaten met verschillende
schermgroottes goed uit. Een responsive website
past zich automatisch aan naar de schermgrootte van
bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone.

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]
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Theorie vragen les 1
1.1 wat is een webshop?

16

1.	

Bij welke webshops kun je voornamelijk producten kopen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

oo
oo
nn
nn

Voetbalshop.nl  
Superdry.nl  
Netflix.com  
Ticketmaster.nl

2.	

Bij welke webshops kun je voornamelijk diensten kopen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

nn
oo
nn
oo

Bol.com
Vodafone.nl
Wehkamp.nl  
KLM.com

3.	

Wat betekent ‘een virtuele winkelwagen’ in een webshop?
Kies het juiste antwoord.

nn
oo
nn
nn

Een tastbare winkelwagen
Een winkelwagen op internet
Een winkelwagen met een muntje
Een winkelwagen die niet bestaat

4.	

Webshops/websites die je opzoekt op internet beginnen vaak met www.
Waar is ‘www’ de afkorting van? Kies het juiste antwoord.

nn
oo
nn
nn

World Wide Warning
World Wide Web
Wide Web World
Web World Warning
[ MBO ]
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5.	

Wat is het verschil tussen online en offline? Kies het juiste antwoord.

nn
nn
oo
nn

Online kan iedereen, offline niet
Online is veiliger dan offline
Online heeft een actieve verbinding met een netwerk, offline niet
Online mag vanaf 18 jaar, offline mag eerder dan 18 jaar

6.	

Is een advertentie in een fysieke krant on- of offline?
Kies het juiste antwoord.

oo
nn
nn
nn

Offline
Online
Beide
Geen van beide

7.	

Is een advertentie op Facebook on- of offline?
Kies het juiste antwoord.

nn
oo
nn
nn

Offline
Online
Beide
Geen van beide

1.2 Vergelijking met een fysieke winkel

qq Geef de verschillen aan tussen een webshop en een fysieke winkel.
8.	

Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘locatie’ gaat.
Een webwinkel staat op een plek op het internet. Een fysieke winkel staat
meestal in een winkelstraat, in ieder geval op de vaste grond. ______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘bereikbaarheid’ gaat.
Een webwinkel is 24 uur per dag bereikbaar via internet. Een fysieke winkel
is alleen tijdens de openingsuren bereikbaar via de weg.  _______________
_____________________________________________________________

10.	 Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘inrichting’ gaat.
De inrichting van een webwinkel wordt online gepresenteerd en is snel
en flexibel te wijzigen. De inrichting van een fysieke winkel is tastbaar en
wordt gepresenteerd in een tastbaar gebouw. ______________________
___________________________________________________________
11.	 Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘openingstijden’ gaat.
Een webwinkel is meestal 24 uur per dag 7 dagen per week geopend. Een
fysieke winkel heeft vaak openingstijden van 09.00-18.00 uur en vaak ook
extra koopavonden en/of koopzondagen. ___________________________
_____________________________________________________________
12.	 Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘betalen’ gaat.
Het betalen in een webwinkel gaat online bijvoorbeeld via iDeal of een
bankoverschrijving, vaak wordt er eerst betaald en daarna pas geleverd. In een
fysieke winkel betaald de klant meestal met contact geld of met een pinpas. De
winkel moet dus ook een pinautomaat hebben. ___________________________
_____________________________________________________________

1.3 Een webshop starten

ŤŤ Bekijk het filmpje over Fleur.
13.	 Wat wil Fleur verkopen? Kies het juiste antwoord.
nn
nn
nn
oo

18

Kleding en accessoires
Kleding, schoenen en tassen
Armbanden, tassen en panty’s
Armbanden en tassen
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14.	 Wie zouden de producten van Fleur willen kopen?
Kies het juiste antwoord.
nn
nn
oo
nn

Grootouders die willen verhuizen
Docenten die een kado willen voor de klas
Vrouwen- meisjes die een cadeau willen kopen
Vrouwen die nagellak willen kopen

15.	 Wat heeft Fleur niet nodig om haar webshop te kunnen starten?
Kies het juiste antwoord.
nn
nn
nn
oo

Producten op voorraad
Geld
Verpakkingsmateriaal
Winkelpand

ŤŤ Bekijk het filmpje over Bram.
16.	 Hoe heet het bedrijf van Bram?
Kies het juiste antwoord.
oo
nn
nn
nn

Goohoo
GoToMo
Games2Play
PlaystationGO

17.	 Hoe is Bram begonnen met zijn eerste webshop?
Kies het juiste antwoord.
nn
nn
oo
nn

Verkoop van speelgoed treinen
Verkoop van gebreide truien van zijn moeder
Verkoop van tweedehands games via marktplaats
Verkoop van playcards voor games

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]
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1.4 bepalen van je assortiment

18.	 Wat is het verschil tussen een breed- en een diep assortiment.
Kies het juiste antwoord.
oo Een breed assortiment bestaat uit verschillende soorten artikelen uit
meerdere productgroepen en een diep assortiment bestaat uit allemaal
soortgelijke artikelen uit één productgroep.
nn Een breed assortiment is minimaal 10 cm breed en een diep assortiment is
minimaal 10 cm diep.
nn Een breed assortiment bestaat uit allemaal soortgelijke artikelen uit één
productgroep en een diep assortiment bestaat uit verschillende soorten
artikelen uit meerdere productgroepen.
nn Een breed assortiment staat in de breedte (horizontaal) in de webshop
weergegeven en een diep assortiment staat altijd in de diepte (verticaal).

1.5 webwinkel en een fysieke winkel

qq ‘Clicks’ is een Engels woord in de online-wereld dat gebruikt wordt voor het
aantal klikken op een website of webshop door een bezoeker of klant.
WW Bekijk de afbeelding.

19.	 Wat wordt er met het woord ‘Ticks’ bedoeld? Kies het juiste antwoord.
nn
oo
nn
nn

20

Het tikken met je vinger op een ‘gewone’ computer monitor
Het tikken op een touchscreen van een smartphone of tablet
Het aantal gekochte tickets via een smartphone of tablet
Het aantal keer dat je je smartphone of tablet hebt aangeraakt
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20.	 Wat betekent een ‘responsive website’? Kies het juiste antwoord.
nn Een website speciaal gemaakt voor ‘gewone’ computer monitoren
oo Dat een website er op alle devices (apparaten) goed uitziet. Zowel op
‘gewone’ computer monitoren als op smartphones en tablets.
nn Een website speciaal gemaakt voor smartphones
nn Een website speciaal gemaakt voor tablets

21.	 Welke bedrijven zijn zowel online als offline bekend?
Kies het juiste antwoord.
oo
nn
nn
nn

Abert Heijn, Intertoys, Rabobank en HEMA
Netflix, Rabobank en HEMA
Wehkamp.nl, Netflix en Intertoys
Bol.com, Wehkamp.nl en FonQ.nl

qq De Negen Straatjes is een winkelbuurt in Amsterdam met veel kleine,
aparte winkeltjes. De winkels werken online samen door middel van een
gezamenlijke webshop: www.9straatjesonline.com.
ŤŤ Bekijk het filmpje van De 9 Straatjes.
22.	 Waarom werken deze winkels op deze manier samen denk je?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
oo
nn
oo
oo

Samen zijn ze beter zichtbaar en vindbaar op internet
Ze zijn op deze manier verzekerd van meer omzet
Ze hebben een groter bereik bij (potentiële) klanten
Ze kunnen de kosten delen en hebben inkoopvoordelen

££

Ga verder met de praktijk opdrachten van deze les

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]
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Praktijk opdrachten les 1
Je gaat nadenken over wat er in jouw webshop verkocht zou kunnen worden. Je gaat
ook nadenken over wat de naam van jouw webshop wordt.
VOORBEREIDING

A.	 Maak een map waar je alle komende webshop documenten kunt bewaren.
££ Maak de map aan op je school computer of op je account van school.
££ Noem deze map  ‘webshop’.
££ Zorg ervoor dat je tijdens de webshop lessen toegang hebt tot deze map.

PRODUCTKEUZE

B.	 Denk na over wat jij in je eigen webwinkel zouden kunnen/willen verkopen.
Houd rekening met de volgende punten:
ee

Zijn er op school gemaakte producten / diensten om te verkopen?

ee

Of ga je producten inkopen en weer verkopen?

ee

Past de productkeuze bij jouw interesse / school / klas?

ee

Hoe kom je aan het product / dienst?

ee

Hoeveel tijd kost het om het product te maken?

ee

Welke materialen heb je nodig en wat kosten deze materialen?

ee

Kun je de producten of diensten met voldoende marge verkopen?

ee

Zou je veel last kunnen hebben van concurrentie?

££ Noteer de definitieve productkeuze in een document naar keuze.
££ Sla dit op onder de naam ‘productkeuze’ in de map  ‘webshop’.
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NAAMKEUZE

C.	 Denk na over hoe jij je eigen webwinkel zou willen noemen.
Houd rekening met de volgende punten:
ee

Past de naamkeuze bij jouw interesse / school / productkeuze?

ee

Kunnen mensen de naam makkelijk onthouden?

ee

Hoe groot is de kans op spelfouten bij het typen van de naam?

ee

Wordt de naam niet al door iemand anders gebruikt?

££ Noteer de definitieve naamkeuze in een document naar keuze
££ Sla dit op onder de naam ‘naamkeuze’ in de map  ‘webshop’.

NOTITIES

\\ ___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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