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Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. 
 
 

Dit examen bestaat uit 23 opdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 130 punten te behalen. 
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten met een goede uitvoering behaald 
kunnen worden. 

gedurende 295 minuten



 KP-1700-f-16-1-o 2 / 19 lees verder ►►►

Inleiding 
 
 

 
 
Beste  ................. , 
 
Leuk dat je bij Media Markt komt werken!  
Je werkt in een filiaal in Maasbeek. Hieronder vind je informatie voor 
nieuwe medewerkers van Media Markt. 
 
Informatie voor nieuwe medewerkers 
Media Markt heeft ongeveer dertig vestigingen door heel Nederland. 
Sinds 2011 kunnen klanten ook online hun aankopen doen in de 
webwinkel van Media Markt. Media Markt heeft een breed en diep 
assortiment in de consumentenelektronica.  
Media Markt heeft diverse afdelingen zoals Beeld & Geluid, Computer, 
Foto & Video, Huishouden en Keuken.  
 
Jouw leidinggevende 
Maarten van der Pol is jouw leidinggevende.  
 
Jouw werkzaamheden 
Je voert verschillende werkzaamheden uit bij Media Markt. Je werkt 
bijvoorbeeld achter de kassa, in het magazijn en op kantoor.  
Op het hoofdkantoor van Media Markt zit de administratie. 
 
 
 
Informatie voor het maken van het examen 
Waar vind je de informatie? 
De opdrachten vind je in dit opgavenboekje. Bij sommige opdrachten 
gebruik je een bijlage, een uitwerkbijlage of een digitaal bestand. 
 
Afdrukken van opdrachten 
Soms moet je de uitwerking van een opdracht afdrukken. Dit staat aan het 
eind van een opdracht genoemd. Van je docent hoor je of je de afdrukken 
in een map moet opbergen, of moet inleveren. Controleer altijd of je naam 
op de afdruk van een opdracht staat. 
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Onderdeel A offerte opstellen en artikelen prijzen 
 
tijdsduur ongeveer 70 minuten 
 
 
Het is vandaag je eerste werkdag. Er is een e-mail binnengekomen van 
een zakelijke klant. Deze klant wil airco’s aanschaffen voor zijn bedrijf en 
daarom graag een offerte ontvangen van Media Markt.  
 
 

5p 1 Stel de offerte op. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− De bijlage. 
− Het digitale bestand airco_kb.xlsm. 
 
Voordat je aan de opdracht begint 
− Neem de bijlage voor je. 
− Open het bestand airco_kb.xlsm. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Lees de e-mail in de bijlage en bekijk de airco’s op de website van 

Media Markt in het digitale bestand. 
− Kies onder Assortiment een airco die past bij de wensen van de klant. 
− Klik op Toon info voor meer informatie over de airco en om een offerte 

te maken.  
− Vul de offerte in voor de klant. Houd rekening met de volgende zaken: 

• Alle klanten krijgen 10% korting op airco’s bij een bestedingsbedrag 
vanaf € 200,00 exclusief btw. Deze korting wordt berekend over de 
prijs exclusief btw. 

• Als datum van de offerte gebruik je de datum in de e-mail. 
• Offertes voor zakelijke klanten zijn tot drie weken na de 

offertedatum geldig. 
• De goederen worden franco geleverd en de betaling dient uiterlijk 

twee weken na de factuurdatum plaats te vinden. 
− Vul de offerte in met behulp van de bijlage en de informatie hierboven. 

 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla de offerte op als airco_kb[jouw naam].xlsm. 
− Maak een afdruk met behulp van de printknop. 
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Na het opstellen van de offerte help je de productmanager van Media 
Markt. Zij wil het assortiment van de afdeling Beeld & Geluid uitbreiden 
met een soundbar. Een soundbar is een luidspreker die je kunt gebruiken 
om de geluidskwaliteit van een televisie te verbeteren. Diverse 
concurrenten bieden de soundbar aan tegen verschillende prijzen. Media 
Markt wil ook een soundbar aanbieden tegen een prijs die tenminste  
5 euro onder het gemiddelde van de concurrenten ligt. 
 
 

2p 2 Bereken de gemiddelde verkoopprijs waartegen de concurrenten van 
Media Markt de soundbar aanbieden. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
Het digitale bestand uitbreiding_assortiment_kb.xlsm. 
 
Voordat je aan de opdracht begint 
− Open het bestand uitbreiding_assortiment_kb.xlsm. 
− Het bestand bestaat uit een aantal tabbladen. Sommige gegevens zijn 

al in de tabbladen ingevuld. 
 
Uitvoering van de opdracht 
Bereken op het tabblad Concurrentie de gemiddelde verkoopprijs van de 
soundbar bij de concurrenten van Media Markt. Gebruik hiervoor een 
Excelformule met celverwijzing. 
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla het bestand op als uitbreiding_assortiment_kb[jouw naam].xlsm. 
− Sluit het bestand nog niet. 
 
 
Media Markt bepaalt de verkoopprijs van de soundbar door de inkoopprijs 
te verhogen met een percentage voor brutowinst.  
 

2p 3 Bereken de verkoopprijs van de soundbars. 
 
Voordat je aan de opdracht begint 
− Open het tabblad Prijsberekening in het nog openstaande bestand  

uitbreiding_assortiment_kb[jouw naam].xlsm. 
 



 KP-1700-f-16-1-o 5 / 19 lees verder ►►►

Uitvoering van de opdracht 
− De inkoopprijs van de soundbar is € 465,50. 
− Bereken de brutoverkoopprijs bij inkoop van verschillende 

hoeveelheden: 
• minder dan 5000 stuks; 
• van 5000 tot 10.000 stuks; 
• van 10.000 tot 20.000 stuks; 
• meer dan 20.000 stuks. 
 

Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla het bestand op, maar sluit het bestand nog niet. 
 
 
Media Markt wil de soundbar aanbieden tegen een prijs die tenminste  
5 euro onder het gemiddelde van de concurrenten ligt. 
 
 

3p 4 Geef een advies voor de inkoop van het aantal soundbars. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Geef op het tabblad Advies een advies over de inkoop van het aantal 

soundbars.   
− Gebruik in het advies de berekende brutoverkoopprijzen. 
− Houd rekening met de voorwaarde dat de brutoverkoopprijs minimaal 

5 euro onder de gemiddelde prijs van de concurrenten ligt. 
− Geef een voordeel en een nadeel van dit advies. 
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla het bestand op en maak een afdruk van de tabbladen met behulp 

van de printknop. 
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Media Markt wil van de brutoverkoopprijzen van de artikelen 
psychologische prijzen vaststellen.  
 
 

2p 5 Stel de psychologische verkoopprijzen vast. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− De uitwerkbijlage. 
− De bijlage. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Bekijk op de uitwerkbijlage de brutoverkoopprijzen van de vier 

artikelen in de tabel.  
− Bepaal voor elk artikel de psychologische verkoopprijs met behulp van 

de regels in de bijlage. Noteer je antwoord op de uitwerkbijlage. 
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Zet je naam en kandidaatnummer op de uitwerkbijlage. 
 
 
Media Markt vindt het belangrijk dat medewerkers van elkaar leren.  
In het filmpje dat je zo gaat bekijken, zie je een medewerker van Media 
Markt aan het werk. Jij gaat deze medewerker beoordelen. 
 
 

4p 6 Beoordeel de medewerker in het filmpje. 
 

Voor deze opdracht heb je nodig 
− De uitwerkbijlage. 
− Het bestand filmfragmentEO2016.exe. 

 
Uitvoering van de opdracht 
− Lees eerst de uitwerkbijlage goed door. 
− In het filmpje zie je een receptionist die op het hoofdkantoor van 

Media Markt aan het werk is. De examinator vertelt je waar je het 
filmpje kunt vinden. 

− Bekijk het filmpje. Je mag het filmpje twee keer bekijken. 
− Tijdens het kijken mag je aantekeningen maken. 
− Beantwoord na het kijken de vragen op de uitwerkbijlage. 
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−  

Op 2 mei heeft de postbezorger vier brieven aan de receptionist van 
Media Markt afgegeven. Jij gaat de brieven verwerken in het Postboek 
inkomende post. 
 
 

5p 7 Verwerk de ingekomen brieven in het Postboek. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− De uitwerkbijlage. 
− De functieomschrijving van de medewerkers in de tabel hieronder.  
 
Uitvoering van de opdracht 
− Lees de brieven in de uitwerkbijlage en bepaal voor welke 

medewerkers de brieven zijn met behulp van de tabel hieronder.  
− Vul de inkomende poststempels in op de brieven in de uitwerkbijlage. 
− Schrijf de brieven in het Postboek inkomende post in. Het Postboek 

staat in de uitwerkbijlage. 
− Brieven die niet bestemd zijn voor Media Markt worden door Elisa 

afgehandeld. 
 

medewerker functie 
Elisa Heida secretaresse 

Kirsti Janssen hoofd inkoop 

Jurre de Groot hoofd financiële administratie 

Olaf Witteveen hoofd personeelszaken 

Maarten van der Pol directeur 

 
 

15p 8 Maak de minitoets bij opdracht 8.  
 
 
 



 KP-1700-f-16-1-o 8 / 19 lees verder ►►►

Onderdeel B personeelsdag en secretariële taken 
 
tijdsduur ongeveer 90 minuten 
 
 
Vandaag werk je op het secretariaat van Media Markt. Je helpt Elisa bij de 
voorbereiding van de personeelsdag voor de afdeling Beeld & Geluid.  
De personeelsdag heeft als thema Brazilië en biedt verschillende 
workshops binnen dit thema aan. Jouw collega Elise vraagt je om een 
uitnodiging te maken voor de personeelsdag. 
 
 

6p 9 Maak de uitnodiging voor de personeelsdag.  
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− Een computerprogramma om de uitnodiging in te maken. 
− Het bestand Personeelsdag Media Markt Beeld & Geluid.pptx  
− De map afbeeldingen.  
 
Voordat je aan de opdracht begint 
− Je examinator vertelt je welk computerprogramma je moet gebruiken 

om de uitnodiging te maken. 
− Open het bestand Personeelsdag Media Markt Beeld en Geluid.pptx.  
− Open de map afbeeldingen. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Maak de uitnodiging. 
− Gebruik bij het maken van de uitnodiging de informatie in de 

PowerPoint en de afbeeldingen uit de map. 
− Houd je bij het maken van de uitnodiging aan onderstaande eisen: 

• Het formaat van de uitnodiging is A4. 
• De uitnodiging is geheel in kleur. 
• Het thema van de personeelsdag is verwerkt in de uitnodiging. 
• De uitnodiging bevat het logo van Media Markt en drie passende 

afbeeldingen. 
• De uitnodiging bevat alle noodzakelijke informatie over de 

personeelsdag. 
• De uitnodiging bevat informatie over de workshops: de 

omschrijving per workshop bestaat uit maximaal tien woorden. 
• De uitnodiging maakt duidelijk op welke manier de medewerkers 

zich kunnen opgeven voor de workshops. 
 

Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla je uitnodiging op als uitnodiging[jouw naam]. 
− Maak een afdruk van de uitnodiging in kleur. 
− Schrijf je naam op de achterkant van de uitnodiging. 
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Bijna alle medewerkers van de afdeling Beeld & Geluid hebben zich 
aangemeld voor de personeelsdag. Elisa heeft hun keuzes in een  
Excel-bestand gezet en hen voorlopig ingedeeld. De workshops voetbal 
en koken gaan niet door omdat er te weinig belangstelling voor is.  
De medewerkers die zich voor deze workshops hadden opgegeven, 
moeten nog voor een andere workshop ingedeeld worden.  
Ook hebben vanochtend nog drie medewerkers zich opgegeven.  
Deze medewerkers moeten nog ingedeeld worden. Elisa vraagt of jij de 
planning wilt afmaken. 
 
 

4p 10 Maak de planning voor de personeelsdag af.   
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− Het bestand planning_personeelsdag_kb.xlsm. 
− Het bestand Personeelsdag Media Markt Beeld & Geluid.pptx. 
− De bijlage. 
 
Voordat je aan de opdracht begint 
− Open het bestand planning_personeelsdag_kb.xlsm. 
− Lees onder de Help-knop in het bestand hoe je de medewerkers in 

kunt delen bij een workshop. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Verwerk de keuzes van de laatste drie medewerkers in het overzicht. 

Gebruik hiervoor de e-mails van deze medewerkers in de bijlage. 
− Maak de planning daarna af met behulp van de informatie in de 

powerpoint over de workshops.  
− Workshops die al zijn gepland, staan vast en kun je niet veranderen. 
− Houd je bij het maken van de planning aan deze voorwaarden: 

• Deel alle medewerkers in bij twee verschillende workshops. 
• Laat workshops alleen doorgaan als er voldoende belangstelling 

voor is en het maximumaantal deelnemers niet wordt 
overschreden. 

• Gebruik de reservekeuze alleen als een van de eerste twee keuzes 
niet mogelijk is. 

 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla de planning op als planning_personeelsdag_kb[jouw naam].xlsm. 
− Maak een afdruk van de planning met behulp van de printknop. 
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Secretaresse Nuray heeft een vrije dag en jij neemt enkele taken van haar 
over. Je begint met het beluisteren van de voicemailberichten. Daarna 
werk je de agenda’s bij van drie collega’s. 
 
 

5p 11 Beluister de voicemailberichten en werk de agenda’s bij. 
 
Let op: voor deze opdracht heb je maximaal 20 minuten de tijd. Als je de 
opdracht binnen 20 minuten af hebt, ontvang je de twee punten voor 
werktempo.  
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− Drie voicemailberichten. 
− Het bestand agendabeheer_kb.xlsm. 
 
Voordat je aan de opdracht begint 
− Lees eerst de opdracht goed door.  
− Open de voicemailberichten. Je examinator vertelt waar je deze 

bestanden kunt vinden. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Beluister de voicemailberichten. Je mag de berichten zo vaak luisteren 

als je wilt. 
− Maak op kladpapier een notitie van de voicemailberichten.  
− Open het bestand agendabeheer_kb.xlsm. 
− In dit bestand zie je de drie agenda’s van jouw collega’s op kantoor.  

In de linkerkolom zie je de tijden: elke regel is één uur. In de lege 
vakjes kun je afspraken inplannen.  

− Een afspraak in een gekleurd vakje kun je annuleren. Klik op de 
afspraak en dan op verwijderen om de afspraak te annuleren. 

− Je kunt in de gekleurde vakjes geen nieuwe agendapunten toevoegen. 
− Werk de agenda’s van jouw collega’s bij met de voicemailberichten.  
− De kantoormedewerkers hebben tussen 13:00 en 14:00 uur 

lunchpauze. Er kunnen dan geen afspraken ingepland worden. 
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla de planning op als agendabeheer_kb[jouw naam].xlsm. 
− Maak een afdruk van de agenda’s met behulp van de printknop. 
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Klanten van Media Markt nemen ook via Twitter contact op met Media 
Markt. De landelijke afdeling Communicatie beantwoordt deze berichten 
(tweets) van klanten op Twitter. Aan het eind van elk kwartaal maakt de 
afdeling een overzicht van de tweets. Jouw collega vraagt of jij de laatste 
tweets van het kwartaal nog in het overzicht wilt verwerken. Ook vraagt je 
collega of je een cirkeldiagram wilt maken van de tweets.  
 
 

6p 12 Verwerk de tweets in het kwartaaloverzicht. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− Het bestand twitter_kb.xlsm. 
− Het bestand start_twitter.htm. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Open het bestand start_twitter.htm en bekijk de tweets op de 

Twitterpagina van Media Markt. 
− Open het bestand twitter_kb.xlsm. 
− Bepaal in welke rubriek de tweets passen:  

• Rubriek 1: klachten levering artikelen 
• Rubriek 2: technische problemen artikelen 
• Rubriek 3: vragen/opmerkingen assortiment 
• Rubriek 4: overige vragen/opmerkingen 

− Tel de tweets daarna op en zet het totaal aantal tweets in de tabel. 
− Maak een cirkeldiagram van het overzicht waarin de vier rubrieken 

duidelijk naar voren komen. 
− Geef het cirkeldiagram een passende titel en een duidelijke legenda. 
− Zorg ervoor dat het cirkeldiagram de resultaten in procenten 

weergeeft.   
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla het bestand op als twitter_kb[jouw naam].xlsm.  
− Maak een afdruk met behulp van de printknop. 
− Sluit het bestand nog niet. 
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Er is van het eerste kwartaal van 2015 ook een cirkeldiagram gemaakt 
van de binnengekomen tweets. Nuray wil dat je dit cirkeldiagram vergelijkt 
met jouw cirkeldiagram. Ze wil weten wat de verschillen zijn tussen het 
overzicht van de tweets van dit jaar en het overzicht van de tweets van 
vorig jaar. 
 
 

3p 13 Stuur een e-mail. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− Het bestand twitter_kb[jouw naam].xlsm uit de vorige opdracht. 
− Het bestand start_mail.htm.  
− De bijlage. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Bekijk het cirkeldiagram van 2015 in de bijlage. 
− Open het bestand start_mail.htm. 
− Stuur een e-mail naar Nuray.  
− Zet in de e-mail informatie over: 

• het totaal aantal tweets in het eerste kwartaal 2016 
• de rubriek met de meeste tweets in het eerste kwartaal van 2016 
• de rubriek die in het eerste kwartaal van 2016 veel meer tweets 

heeft dan in het eerste kwartaal van 2015. Geef aan om welke 
rubriek het gaat en wat een mogelijke verklaring of oorzaak kan 
zijn. 

− Zorg voor een correcte aanhef en afsluiting van je e-mail. 
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Maak een afdruk van de e-mail door op de knop Verzenden te klikken.  
− Sluit het bestand (het bestand kun je niet opslaan). 
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Onderdeel C goederenbeheer 
 
tijdsduur ongeveer 60 minuten 
 
 

15p 14 Maak de minitoets bij opdracht 14. 
 
 
Op 3 mei zijn er goederen afgeleverd in het magazijn van het filiaal waar 
jij werkt. Voordat je de goederen naar de winkel brengt, controleer je de 
inhoud van de colli. Je controleert de goederen direct na ontvangst. 
Verschillen tussen de pakbon en de levering vul je in op de manco-, 
breuk-, teveellijst. 
 
 

5p 15 Vul de manco-, breuk-, teveellijst in. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− De bijlage. 
− De uitwerkbijlage. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Controleer de geleverde goederen met behulp van de pakbon. 
− Op de pakbon zie je dat een deel van de levering al is gecontroleerd.  
− Vermeld eventuele afwijkingen tussen de pakbon en de levering op de 

manco-, breuk-, teveellijst in de uitwerkbijlage. 
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De goederen die je hebt gecontroleerd, breng je van het magazijn naar de 
winkel. De goederen verplaats je tijdens openingstijd van de winkel. 
Hiervoor zijn verschillende transportmiddelen beschikbaar. 
 
 

3p 16 Kies het meest geschikte transportmiddel om deze goederen te 
verplaatsen. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
Het bestand transportmiddelen_kb.xlsm. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Open het bestand transportmiddelen_kb.xlsm. 
− In het bestand zie je de transportmiddelen die in het filiaal van 

Maasbeek gebruikt worden. 
− Kies de meest geschikte transportmiddelen om deze goederen te 

verplaatsen van het magazijn naar de winkel. 
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla het bestand op als transportmiddelen_kb[jouw naam].xlsm. 
− Maak een afdruk met behulp van de printknop. 
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Media Markt verkoopt een chromecast. Een chromecast is een soort 
usb-stick waarmee je muziek en films kunt afspelen op de televisie. 
De chromecast bedien je via een smartphone, tablet of computer. Met een 
chromecast kan iemand zelf kiezen wanneer en wat hij kijkt op zijn 
televisie. Jij houdt voor een aantal filialen de voorraadadministratie van de 
chromecast bij. 
 
 

6p 17 Werk de voorraadkaarten van de chromecast bij. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− Het bestand voorraadadministratie_kb.xlsm. 
− De bijlage. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Open het bestand en bereken voor zes filialen de saldi van de 

voorraadkaarten op 29 juli 2016.  
− Vergelijk de saldi van de voorraadkaarten van de zes filialen met de 

getelde voorraad op 29 juli 2016 in de tabel op de bijlage.  
− Noteer verschillen op de voorraadkaarten zodat de saldi op de 

voorraadkaarten kloppen met de getelde voorraad.  
− Je hoeft voor de berekeningen geen formules te gebruiken. 

 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla het bestand op als voorraadadministratie_kb[jouw naam].xlsm. 
− Sluit het bestand nog niet. 
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Tijdens de Olympische Spelen verkoopt Media Markt de chromecast 
tegen de actieprijs van € 25,-. Media Markt verwacht dat er veel 
belangstelling zal zijn voor de actie en wil nee-verkopen voorkomen.  
De filialen krijgen daarom het advies bij hun bestelling uit te gaan van een 
hogere minimum- en maximumvoorraad. 
Jouw leidinggevende vraagt of jij wilt berekenen hoeveel chromecasts er 
door de filialen moeten worden besteld.  
 
 

3p 18 Bepaal per filiaal hoeveel chromecasts besteld moeten worden. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− De bijlage. 
− Het bestand voorraadadministratie_kb[jouw naam].xlsm uit de vorige 

opdracht. 
 

Uitvoering van de opdracht 
− In het tabblad intern bestelformulier staan de gegevens die je nodig 

hebt om het juiste aantal chromecasts te bestellen. 
− Vul het aantal besteleenheden chromecasts in dat je moet bestellen. 

Bereken daarna het totaal aantal besteleenheden voor alle filialen. 
− Je hoeft voor de berekeningen geen formules te gebruiken. 
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla het bestand nog een keer op. 
− Maak een afdruk van de voorraadkaarten en het intern bestelformulier 

met behulp van de printknop. 
 
 

2p 19 Jouw leidinggevende vraagt bij welk filiaal er na de actieperiode 
waarschijnlijk nog onverkochte chromecasts aanwezig zullen zijn. 
Welk filiaal is dat? 
Noteer je antwoord en je toelichting in de uitwerkbijlage. 
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Onderdeel D verkopen en presenteren 
 
tijdsduur ongeveer 75 minuten 
 
 
Tijdens de Olympische Spelen in Brazilië wil de afdeling marketing het 
logo van Media Markt een ander uiterlijk geven. De afdeling wil het logo 
drie weken een Braziliaans thema geven. Jij maakt een ontwerp voor dit 
logo. 
 
 

3p 20 Ontwerp een tijdelijk logo voor tijdens de Olympische Spelen. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− De map Afbeeldingen. 
− Word. 
− Kleurpotloden en/of stiften. 
 
Uitvoering van de opdracht 
− Open een nieuw Word-bestand en voeg het logo in uit de map 

Afbeeldingen. 
− Ontwerp het tijdelijke Media Markt logo. Houd rekening met de 

volgende zaken: 
• Gebruik maximaal twee afbeeldingen.  
• Zorg ervoor dat het thema in het logo herkenbaar is.  
• Zorg ervoor dat het logo herkenbaar blijft als logo van Media 

Markt. 
− Maak een afdruk van het logo in kleur. Je mag het logo na het 

afdrukken nog bewerken.  
 
Als je klaar bent met de opdracht 
Schrijf je naam op de achterkant van het logo. 
 
 

15p 21 Maak de minitoets bij opdracht 21.  
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Een klant bezoekt de afdeling Computers van de Media Markt. Jij geeft de 
klant informatie over de verschillende tablets die te koop zijn bij Media 
Markt. Als de klant een keuze heeft gemaakt, reken je de tablet af.  
Je mag je 10 minuten op het verkoopgesprek voorbereiden. 
 
 

9p 22 Help de klant in de winkel. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− De bijlage.  
− Vier doosjes met tablets; deze ontvang je van je examinator. 
 
Voordat je aan de opdracht begint 
− Van je examinator ontvang je de informatie die je voor het gesprek 

nodig hebt. Je mag je 10 minuten op de opdracht voorbereiden. 
− Lees de specificaties van de tablets goed door. Je mag de bijlage 

tijdens het klantgesprek bij je houden.  
 
Uitvoering van de opdracht 
− Geef de klant advies over de tablets.  
− Als de klant een tablet heeft uitgekozen, reken je de tablet af. 
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Aan het einde van de dag maak je de kas op. Het opmaken van de kas 
gebeurt met behulp van de kassa-lade en een kassa-opmaakstaat. 
 
 

7p 23 Maak de kas op. 
 
Voor deze opdracht heb je nodig 
− Het bestand kassaopmaakstaat_kb.xlsm 
− Een kassa-lade; deze ontvang je van de examinator. 
− De uitwerkbijlage. 
 
Voordat je aan de opdracht begint 
− Je examinator vertelt je welk nummer jouw kassa-lade heeft.  
 
Uitvoering van de opdracht 
− Tel de inhoud van jouw kassa-lade en vul de uitwerkbijlage in.  
− Open het bestand kassa-opmaakstaat_kb.xlsm. 
− Klik in het bestand onder kandidaatnummer op kies kassa. Kies in het 

uitklapmenu het kassanummer dat jouw examinator jou verteld heeft.  
− De kassa-opmaakstaat is al voor een deel ingevuld. 
− Neem de aantallen uit de ingevulde uitwerkbijlage over in de kassa-

opmaakstaat. 
− Bereken of er een kasverschil is. Gebruik hiervoor Excelformules. 
− Maak een keuze uit: een kastekort, een kasteveel of geen kasverschil. 
− Beantwoord daarna de vraag op de uitwerkbijlage bij deze opdracht. 
 
Als je klaar bent met de opdracht 
− Sla het bestand op als kassaopmaakstaat_kb[jouw naam].xlsm 
− Maak een afdruk van het bestand met behulp van de printknop. 
− Lever de uitwerkbijlage in. 
 
 
 
 

einde  
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