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Telefoneren 1 Oefeningen 

1 DIVERSE TELEFOONOEFENINGEN 
 

1.1 Inleiding 

 
Om extra oefenmogelijkheden voor het mondeling examen te bieden, heeft Uitgeverij De Twee 
Zwanen 10 rollenspelen samengesteld.  
 
De eerste 4 oefeningen betreffen standaardgesprekken, zoals die beschreven staan in hoofd-
stuk 5 van het lesboek. De laatste 6 oefeningen betreffen ietwat moeilijker situaties, zoals 
beschreven in hoofdstuk 6 van het lesboek. 
 
De oefeningen hebben betrekking op het opleidingsinstituut Cobolt B.V. Een korte schets van 
deze onderneming, en een organigram, zijn opgenomen op de volgende bladzijde. Het is aan 
te bevelen de cursist, naast een blaadje met de rolomschrijving, ook deze bladzijde met on-
dernemingsprofiel en organigram te geven. De cursist kan zich zo beter in de situatie inleven. 
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1.2 Ondernemingsprofiel en organigram 

 
Opleidingsinstituut Cobolt B.V. is gevestigd in Almelo, en heeft zich toegelegd op secretari-
aatsopleidingen. Uiteraard zitten de LSSO®-opleidingen ook in het cursusaanbod. Het bedrijf 
is ongeveer 10 jaar geleden gestart door de huidige directeur, mevrouw Hanneke Hoogsma. 
Zij heeft zich een plaats in de markt verworven door steeds een zo goed mogelijke kwaliteit te 
leveren. 
 
Intussen werken er bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 9 full-time arbeidskrachten, naast een 
groot aantal freelance docenten. 
 
 
Organigram Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
(tussen haakjes staan de interne telefoonnummers vermeld) 
 
 
     Directeur 
     Hanneke Hoogsma (110) 
 
 
 
Telefoniste         Financiële administratie 
Anja van Dalen (100)        Hans Vierling (120) 
Cursistenadministratie 
Iris van Donkeren (101) 
 
 
 
 
   Hoofd Verkoop    Hoofd Uitvoering 
   Jan Jansen (130)    Marit Scherpenzeel (140) 
 
 
 
 
 
Verkoper binnendienst  Verkoper buitendienst  Docenten 
Piet Pachter (131)  Teunis Hermans (132)  Toestelnr. docentenkamer (141) 
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1.3 Oefeningen 

 
I Soort gesprek  : doorverbinden / terug (laten) bellen 
 Aantal deelnemers : 2 
 Rol 1   : klant 
 Rol 2   : telefoniste 
 
II Soort gesprek  : afspraak maken 
 Aantal deelnemers : 2 
 Rol 1   : telefoniste 
 Rol 2   : sollicitant 
 
III Soort gesprek  : bloemen bestellen 
 Aantal deelnemers : 2 
 Rol 1   : telefoniste 
 Rol 2   : bloemist 
 
IV Soort gesprek  : afspraak maken 
 Aantal deelnemers : 2 
 Rol 1   : telefoniste 
 Rol 2   : secretaresse 
 
V Soort gesprek  : informatiegesprek 
 Aantal deelnemers : 2 
 Rol 1   : klant 
 Rol 2   : telefoniste 
 
VI Soort gesprek  : klachtengesprek 
 Aantal deelnemers : 4 
 Rol 1   : hoofd uitvoering 
 Rol 2   : telefoniste 
 Rol 3   : medewerker verkoop 
 Rol 4   : hoofd verkoop 
 
VII Soort gesprek  : slecht-nieuws-gesprek 
 Aantal deelnemers : 2 
 Rol 1   : hoofd uitvoering 
 Rol 2   : sollicitant 
 
VIII Soort gesprek  : klachtengesprek 
 Aantal deelnemers : 4 
 Rol 1   : cursist 
 Rol 2   : telefoniste 
 Rol 3   : medewerker cursistenadministratie 
 Rol 4   : docent 
 
IX Soort gesprek  : verkoopgesprek 
 Aantal deelnemers : 2 
 Rol 1   : klant 
 Rol 2   : hoofd verkoop 
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X Soort gesprek  : klachtengesprek 
 Aantal deelnemers : 3 
 Rol 1   : cursist 
 Rol 2   : telefoniste 
 Rol 3   : hoofd uitvoering 
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OEFENING I ROL: KLANT 

 
 
 
Je bent Carla Klaassen van de firma APS.  
 
Je belt naar Opleidingsinstituut Cobolt B.V. omdat je de verkoopmedewerker buiten-
dienst, de heer Teunis Hermans, wilt spreken. Je moet hem persoonlijk spreken, en 
neemt geen genoegen met iemand anders van de verkoopafdeling. 
 
Het is nu 14.30 uur. Je bent bereikbaar onder telefoonnummer 038 - 422 46 44 tot 
15.30 uur. Daarna zit je voor de rest van de middag in vergadering.  
 
Ook morgen ben je moeilijk te bereiken. Daarom bied je aan, als de heer Teunis Her-
mans niet bereikbaar is, om zelf terug te bellen. 
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OEFENING I ROL: TELEFONISTE 

 
 
 
Je bent Anja van Dalen, telefoniste bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V.  
 
Je hebt een aanwezigheidsregistratie (medewerkers melden zich bij jou aan en af), en 
daarop zie je dat de heer Teunis Hermans vandaag tot 15.00 uur afwezig is, omdat hij 
een klant bezoekt. 
 
Wel zijn van de afdeling verkoop de heren Jan Jansen en Piet Pachter bereikbaar. 
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OEFENING II ROL: TELEFONISTE 

 
 
 
Je bent Anja van Dalen, telefoniste bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Er heeft een vacature in de krant gestaan voor de functie van freelance docent voor 
het vak Telefoneren. De directeur, Hanneke Hoogsma, heeft uit de vele reacties drie 
kandidaten geselecteerd om een sollicitatiegesprek mee te voeren. 
 
Hanneke Hoogsma heeft jou gevraagd deze drie mensen te bellen, en een afspraak 
te maken voor een gesprek dat ongeveer een uur zal duren. Er is tijd beschikbaar 
volgende week donderdag van 14.00 tot 15.00 uur. Ook de dinsdag daarop is mogelijk, 
en wel van 10.00 tot 11.00 uur.  
 
Eén van de uit te nodigen mensen is Inge ten Hove. Je belt haar op om haar uit te 
nodigen voor het gesprek, en een afspraak te maken. Het gesprek zal plaatsvinden in 
het gebouw van Opleidingsinstituut Cobolt B.V., Zwarte Marktstraat 104 te Almelo. Bij 
het gesprek zal ook Marit Scherpenzeel, hoofd Uitvoering, aanwezig zijn. Je zult de 
afspraak nog schriftelijk bevestigen. 
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OEFENING II ROL: SOLLICITANT 

 
 
 
Je bent Inge ten Hove.  
 
Je hebt gesolliciteerd naar een baan als freelance docent Telefoneren bij Opleidings-
instituut Cobolt B.V. Je hebt erg veel zin in die baan, en bent dan ook heel blij als je 
hoort dat je bent geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. 
 
Je kunt volgende week niet op donderdagmiddag. Wel ben je vrijdagochtend beschik-
baar. Ook de maandag en dinsdag daarop ben je de hele dag beschikbaar. 
 
Je wilt graag een routebeschrijving ontvangen. Ook ben je heel benieuwd naar het 
aantal reacties op de advertentie, en naar het aantal mensen dat is/wordt uitgenodigd 
voor een eerste gesprek. 
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OEFENING III ROL: TELEFONISTE 

 
 
 
Je bent Anja van Dalen, telefoniste bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Het hoofd Verkoop, Jan Jansen, heeft je gevraagd bloemen te laten bezorgen bij een 
klant, die promotie heeft gemaakt binnen haar bedrijf. Vandaag of morgen moet dat 
bloemetje, dat ongeveer Є 15,- mag kosten, bezorgd worden bij: 
 
Call Center De Toekomst 
T.a.v. mevrouw J. van der Weerd 
Molenstraat 81 
8322 AZ Almelo. 
 
Jij moet maar bepalen welke kleuren het boeket moet hebben, en welke tekst op het 
kaartje moet komen. De bloemist kan de rekening sturen naar: 
 
Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
T.a.v. de financiële administratie 
Postbus 1033 
8300 AB Almelo. 
 
Je belt met bloemisterij De Mooie Lente in Almelo. 
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OEFENING III ROL: BLOEMIST 

 
 
 
Je bent Ankie Werfhout, en werkt bij bloemisterij De Mooie Lente in Almelo. Je neemt 
daar een telefonische bestelling aan.  
 
De bestellingen van vandaag zijn de deur al uit, maar morgen kan het boeket met de 
eerste bestelronde mee. Ze worden dan voor 10.00 uur bezorgd. 
 
Bedenk welke gegevens je nodig hebt om de bestelling uit te kunnen voeren, en vraag 
daar naar. 



 

Telefoneren 11 Oefeningen 

OEFENING IV ROL: TELEFONISTE 

 
 
 
Je bent Anja van Dalen, telefoniste bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
De directeur, Hanneke Hoogsma, heeft gevraagd voor de komende week een bijeen-
komst te beleggen met Uitgeverij De Twee Zwanen om de financiële afwikkeling van 
het geleverde lesmateriaal voor een aantal omscholingsprojecten te bespreken. Aan-
wezig moeten zijn: uitgever Jos van Lepelaer, de boekhouder van Cobolt B.V. Hans 
Vierling en Hanneke Hoogsma. 
 
Je hebt al in de agenda’s van Hanneke en Hans gekeken om te zien wanneer zij be-
schikbaar zijn. 
 
Hanneke Hoogsma kan op: 
- maandagochtend 
- dinsdagmiddag 
- woensdag de hele dag 
- donderdag de hele dag 
- vrijdagmorgen 
 
Hans Vierling kan op: 
- maandag de hele dag 
- dinsdagochtend 
- woensdagmiddag 
- donderdag de hele dag 
- vrijdag de hele dag 
 
De bespreking moet plaatsvinden bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V., en geschat wordt 
dat er ongeveer 2 à 3 uur vergadertijd nodig is. 
 
Bel Uitgeverij De Twee Zwanen om de afspraak te maken, maar bereid het gesprek 
eerst voor door de data bij de beschikbare dagen te zoeken, en goed na te gaan wat 
je allemaal moet regelen. 
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OEFENING IV ROL: SECRETARESSE UITGEVERIJ 

 
 
 
Je bent Corrie van Laak, secretaresse van Jos van Lepelaer, die uitgever is bij Uitge-
verij De Twee Zwanen. 
 
Je wordt gebeld door iemand van Opleidingsinstituut Cobolt B.V., die een afspraak wil 
maken over de financiële afwikkeling van lesmateriaal. Dat wil jij ook, want de heer 
Van Lepelaer heeft onlangs nog gezegd dat hij daar nodig eens bij Cobolt B.V. over 
moest gaan praten. 
 
Jij regelt de afspraken voor Jos van Lepelaer. In zijn agenda zie je dat hij de komende 
week is verhinderd op: 
- maandagochtend 
- woensdagochtend 
- donderdag de hele dag 
- vrijdagmiddag 
 
Je maakt de afspraak voor een gesprek, en geeft aan dat je die afspraak graag schrif-
telijk bevestigd wilt zien. Ook ontvang je graag een routebeschrijving. 
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OEFENING V ROL: KLANT 

 
 
 
Je bent Ria Verhoog.  
 
Je hebt in de krant een advertentie gelezen van Opleidingsinstituut Cobolt B.V. over 
een dagopleiding Secretaresse. Het betreft een omscholingsproject voor langdurig 
werklozen. 
 
Jij hebt daar geen belangstelling voor, want je hoort niet tot de doelgroep. Je werkt 
namelijk, en wel bij de thuiszorg. Maar je bent wat uitgekeken op dat werk, en wilt 
eigenlijk iets anders. Je hebt al vaker gedacht aan een baan op een secretariaat of als 
telefoniste, o.i.d. Nu je deze advertentie ziet vraag je je af of het opleidingsinstituut ook 
avondcursussen op dat gebied verzorgt. 
 
Je hebt het niet al te breed, dus je wilt natuurlijk wel de prijs weten, en de prijs van de 
boeken en de examens. Ook ben je nieuwsgierig naar de startdatum, en wil je weten 
of je aan het einde van de opleiding een diploma kunt halen. Je vraagt je ook af of het 
met je vooropleiding wel goed zit. Je hebt weliswaar na de MAVO een MBO-diploma 
gehaald, maar dat was op de zorgsector gericht. Je hebt eigenlijk nooit secretariaats-
vakken gehad.  
 
Als het opleidingsinstituut informatie op papier heeft wil je dat wel graag ontvangen. Je 
adres is: 
 
Veermanstraat 60  
8341 CD Almelo. 
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OEFENING V ROL: TELEFONISTE 

 
 
 
Je bent Anja van Dalen, telefoniste bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je verzorgt voor het opleidingsinstituut de informatievoorziening via de telefoon, en 
stuurt brochures per post naar belangstellenden toe. Het opleidingsinstituut verzorgt 
secretariaatsopleidingen. Deze opleidingen zijn in drie brochures beschreven: 
 
-de brochure Dagopleiding Secretaresse / omscholing voor werkzoekenden 
-de brochure Avondopleidingen Secretariaat 
-de brochure Bedrijfstrainingen voor Secretariaatspersoneel. 
 
In de brochure Avondopleidingen Secretariaat worden de LSSO®-opleidingen beschre-
ven, die het opleidingsinstituut aanbiedt. De volgende gegevens staan in de brochure: 
 
Opleiding  : Telefoniste/Receptioniste 
Duur    : 20 weken (woensdagavonden) 
Start   : 20 februari, 8 mei, 4 september, 13 november 
Prijs   : 900 euro, of 2 termijnen van 460 euro (incl. lesmateriaal en 

  examenkosten) 
Afsluiting  : LSSO®-diploma Telefoniste/Receptioniste 
Vooropleiding : LBO/MAVO 
 
Opleiding  : Secretaresse 
Duur    : 40 weken (donderdagavonden) 
Start   : 21 februari, 9 mei, 5 september, 14 november 
Prijs   : 1.800 euro, of 4 termijnen van 460 euro (incl. lesmateriaal en 

  examenkosten) 
Afsluiting  : LSSO®-diploma Secretaresse 
Vooropleiding : LBO/MAVO, liefst aangevuld met Telefoniste/Receptioniste 
 
Opleiding  : Management Assistent(e) 
Duur    : 30 weken (woensdagavonden) 
Start   : 16 januari, 3 april, 18 september 
Prijs   : 1.200 euro, of 3 termijnen van 410 euro (incl. lesmateriaal en 

  examenkosten) 
Afsluiting  : LSSO®-diploma Management Assistent(e) 
Vooropleiding : HAVO of Secretaresse 
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OEFENING VI ROL: HOOFD UITVOERING 

 
 
 
Je bent Marit Scherpenzeel, hoofd Uitvoering bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je hebt ringbanden besteld bij Alband BV, die vanochtend zijn binnengekomen. Maar 
de zending klopt niet. In plaats van 1500 stuks zijn er 150 stuks afgeleverd. 
 
Je bent woedend, want de banden zijn al veel later geleverd dan afgesproken. Na veel 
bellen kreeg je dan eindelijk vanochtend de banden binnen, maar te weinig dus. Dat is 
extra lastig, omdat de banden ook nog met lesmateriaal gevuld moeten worden. Dat 
gebeurt door de secretariaatsmedewerkers van Opleidingsinstituut Cobolt B.V., die 
dan ook wel weer zullen moeten overwerken om alles op tijd af te krijgen. 
 
Vanaf volgende week al starten er diverse nieuwe cursussen, waarvoor je de banden 
nodig hebt. Volgende week zijn er 750 banden nodig, de week daarop 500, en weer 
een week later de laatste 250. 
 
De banden worden speciaal voor Opleidingsinstituut Cobolt B.V. gemaakt (speciale 
opdruk, aangepaste etikethouder op de rug), en vormen een belangrijk onderdeel van 
de corporate communicatie van het bedrijf. Je bent dan ook niet van plan de cursisten 
met neutrale standaardbanden af te schepen, maar wilt ze persé voorzien van de Co-
boltbanden. 
 
Opleidingsinstituut Cobolt B.V. neemt vele duizenden banden per jaar af bij Alband 
B.V., en is een grote klant. Tot nu toe zijn er eigenlijk nooit leveringsproblemen ge-
weest. Je vindt dat Alband B.V. hier toch wel erg in gebreke is gebleven, en eist een 
oplossing voordat de cursussen beginnen. 
 
De bestelling is twee maanden geleden per fax gedaan. Het opdrachtnummer, dat op 
de afleverbon van Alband B.V. staat is 2001.0570. Jullie klantnummer is 06457. 
 
Bel Alband B.V., en laat van het begin af duidelijk merken dat je boos bent over de 
gang van zaken en een oplossing eist. 
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OEFENING VI ROL: TELEFONISTE ALBAND B.V. 

 
 
 
Je bent Mieke Bonenkamp, telefoniste bij Alband B.V. 
 
Je wordt gebeld door een boze klant die problemen heeft met een levering van ring-
banden. Vang de eerste emoties van de klant op, vind uit wat er mis is gegaan, en 
verbind de klant door met Wilma Bosboom van de afdeling Verkoop. Breng, voordat je 
de klant doorverbindt, eerst Wilma Bosboom kort op de hoogte van het probleem. 
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OEFENING VI ROL: MEDEWERKER VERKOOP ALBAND B.V. 

 
 
 
Je bent Wilma Bosboom, medewerker Verkoop bij Alband B.V. 
 
Je krijgt jullie telefoniste Mieke Bonenkamp aan de lijn, die een boze klant wil doorver-
binden. Ze legt je het probleem in het kort uit.  
 
Om te kunnen nazoeken om welke bestelling het gaat heb je het klantnummer nodig, 
en het opdrachtnummer op de afleverbon. Als je deze nummers in de computer intikt 
zie je de volgende gegevens: 
  
Klant: 
Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
Zwarte Marktstraat 104 
8312 CE Almelo 
Postbus 1033 
8300 AB Almelo 
 
Bestelling: 
1500 ringbanden, lay-out Cobolt B.V. 
 
Je moet een oplossing voor het probleem vinden. Zet daarvoor de klant in de wacht, 
en houd telefonische ruggespraak met je chef, Karin Alberts. Leg Karin uit wat er aan 
de hand is en bespreek een mogelijke oplossing.  
 
Neem daarna de klant terug en handel het telefoontje af. 
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OEFENING VI ROL: HOOFD VERKOOP ALBAND B.V. 

 
 
 
Je bent Karin Alberts, hoofd Verkoop bij Alband B.V. 
 
Je hebt zorgen, want door personeelsverloop zijn er de laatste maanden een aantal 
dingen misgelopen in het bedrijf. Er komen klachten binnen van klanten. Ook nu weer 
word je gestoord door een medewerker van jullie verkoopafdeling, Wilma Bosboom, 
die een boze klant aan de lijn heeft. Omdat je weet dat er door Alband B.V. de laatste 
tijd fouten gemaakt zijn, en omdat de boze klant een grote klant van Alband B.V. is, wil 
je koste wat kost voor een oplossing zorgen. 
 
De klant heeft 1350 ringbanden te weinig geleverd gekregen, die op korte termijn nodig 
zijn. Het probleem is dat het hier geen standaard ringbanden betreft, maar speciaal 
voor dat bedrijf ontworpen banden. Deze banden hebben een speciale opdruk, die 
Alband B.V. verzorgt, en een aangepaste etikethouder op de rug. De banden worden 
met aangepast etikethouders geleverd door de fabrikant. 
 
Je ziet op je beeldscherm in de voorraadadministratie dat er nog 1200 banden met 
aangepaste etikethouders in voorraad staan. Deze moeten alleen nog bedrukt worden 
met de Cobolt lay-out. Normaal staat daar een aantal weken voor, maar je kunt de 
productieleider van de afdeling Drukkerij wel zo ver krijgen, dat deze banden nog deze 
week bedrukt worden. Dan kunnen ze einde van de week nog afgeleverd worden bij 
Opleidingsinstituut Cobolt B.V., uiteraard zonder meerkosten en afleverings- kosten.  
 
De resterende 150 banden moeten bij de fabrikant besteld worden. Op de leverings-
termijn van 10 dagen heb je geen invloed, maar daarna kunnen jullie in 2 dagen tijd 
voor de bedrukking zorgen. De klant kan de laatste 150 mappen dan over 14 dagen in 
huis hebben.  
 
Bespreek deze mogelijke oplossing met Wilma Bosboom, en vraag haar het probleem 
met de klant af te wikkelen. 



 

Telefoneren 19 Oefeningen 

OEFENING VII ROL: HOOFD UITVOERING 

 
 
 
Je bent Marit Scherpenzeel, hoofd Uitvoering bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je hebt samen met de directeur, Hanneke Hoogsma, de afgelopen week een drietal 
sollicitatiegesprekken gevoerd. Er moest een nieuwe freelance docent Telefoneren 
benoemd worden.  
 
Eén van de kandidaten was Inge ten Hove. De keuze is niet op haar gevallen. 
 
Inge was een goede kandidaat, enthousiast en sympathiek. Ze heeft een leuk gesprek 
gevoerd, en had duidelijk erg veel zin in de baan. Ze heeft ook ervaring met het geven 
van telefoontrainingen. Dat was als medewerker van een Call Center, waar ze col-
lega’s trainde.  
 
Jullie hebben enige twijfel of ze voldoende gezag kan afdwingen bij voor haar vreemde 
cursisten, zeker omdat ze nog erg jong is. Als er geen alternatief geweest was, had ze 
zeker een kans gekregen. Er solliciteerde echter ook een kandidaat die al jaren precies 
hetzelfde soort trainingen heeft verzorgd bij een vergelijkbaar opleidingsinstituut in het 
westen van het land. Deze kandidaat heeft de baan aangeboden gekregen. 
 
Bel Inge ten Hove, en vertel haar dat de keuze niet op haar gevallen is. 
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OEFENING VII ROL: SOLLICITANT 

 
 
 
Je bent Inge ten Hove. 
 
Je hebt gesolliciteerd naar een baan als freelance docent Telefoneren bij Opleidings-
instituut Cobolt B.V., en je hebt enkele dagen geleden een sollicitatiegesprek gehad 
met de directeur, Hanneke Hoogsma, en het hoofd Uitvoering, Marit Scherpenzeel. 
 
Je was één van de drie kandidaten. Het sollicitatiegesprek verliep in een prettige sfeer. 
Je kon je enthousiasme voor het vakgebied naar jouw gevoel kwijt, en je denkt dat dat 
ook wel overgekomen is. Je hebt naar je gevoel een goede indruk gemaakt, en denkt 
dat je een goede kans maakt op de baan. 
 
Je wilt die baan ook erg graag hebben, want bij het Call Center waar je nu werkt is het 
geven van telefoontrainingen iets wat maar zo nu en dan voorkomt. Je wilt er graag je 
hoofdtaak van maken. Je verwacht elk moment een telefoontje van Opleidingsinstituut 
Cobolt B.V., en bent daar best zenuwachtig over. 
 
Als je hoort dat je de baan niet krijgt is je teleurstelling groot. In eerste instantie klap je 
helemaal dicht, en weet je niet wat je nog moet zeggen. Zodra je je realiseert dat ge-
brek aan ervaring de hoofdreden is, vraag je je moedeloos af hoe je die ervaring dan 
wel krijgt. Op deze manier is het zinloos verder te solliciteren…… . 



 

Telefoneren 21 Oefeningen 

OEFENING VIII ROL: CURSIST 

 
 
 
Je bent Carla van Weerdenburg, en je volgt de LSSO®-opleiding Telefoniste/Recepti-
oniste bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je hebt zojuist het certificaat voor de module Telefoneren toegestuurd gekregen. Deze 
module heb je twee weken geleden afgesloten met een eindtoets. Je hebt toen een 
cijferlijst gekregen, waarop stond dat je een 8 had. Je wist dus al dat je geslaagd was. 
 
Maar op het certificaat staat het cijfer 7 afgedrukt. Hoe kan dat nou? Je zoekt de be-
wuste cijferlijst, maar kunt die niet meer vinden.  
 
Je belt Opleidingsinstituut Cobolt B.V. op, want je vindt dat je recht hebt op een hoger 
cijfer, en wilt dat cijfer krijgen ook. Volgens jou heeft ook de docent gezegd dat je een 
8 had, en je houdt dus vol dat je een aangepast certificaat wilt krijgen. 



 

Telefoneren 22 Oefeningen 

OEFENING VIII ROL: TELEFONISTE 

 
 
 
Je bent Anja van Dalen, telefoniste bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je krijgt een telefoontje van een cursist, die een probleem heeft. Zoek uit welk pro-
bleem dat is, en verbindt de cursist dan door met Iris van Donkeren van de 
cursistenadministratie. Vertel Iris eerst in grote lijnen wat het probleem is. 
 



 

Telefoneren 23 Oefeningen 

OEFENING VIII ROL: MEDEWERKER CURSISTENADMINISTRATIE 

 
 
 
Je bent Iris van Donkeren, medewerker cursistenadministratie bij Opleidingsinstituut 
Cobolt B.V. 
 
Onderdeel van je werk is de cijferadministratie. Je verwerkt behaalde cijfers in een 
computerprogramma, en de behaalde certificaten en diploma’s worden automatisch 
uitgedraaid. Je doet je werk altijd erg secuur, en controleert alles minstens twee maal.  
 
Je collega Anja van Dalen, de telefoniste, belt je. Ze heeft een cursist aan de lijn die 
het niet eens is met haar cijfer. Anja legt je in grote lijnen het probleem uit, en verbindt 
de cursist met je door. 
 
Bij controle in je computersysteem staat voor de cursist het cijfer 7 vermeld bij de be-
wuste module. Als je de verstrekte cijferlijsten op het scherm oproept staat daar ook 
een 7. Dat kan ook niet anders, want de computer haalt het cijfer op de cijferlijst uit het 
bestand met ingebrachte resultaten (een 7 voor die module dus). 
 
Je zet de cursist in de wacht om de gemaakte eindtoetsen uit het archief te pakken. 
Op de eindtoets van Carla van Weerdenburg staat het cijfer 7 vermeld. Je neemt de 
cursist terug om dat te vertellen. 
 
De cursist houdt vol dat ze recht heeft op een hoger cijfer. Je kunt natuurlijk niet ei-
genhandig een cijfer veranderen. Gelukkig is net de betreffende docent, Minie 
Wagtmans, in de docentenkamer aanwezig. Je zet de cursist in de wacht om telefo-
nisch ruggespraak te voeren met Minie Wagtmans. 
 
Neem vervolgens de klant terug, en handel het gesprek af. 



 

Telefoneren 24 Oefeningen 

OEFENING VIII ROL: DOCENT 

 
 
 
Je bent Minie Wagtmans, freelance docent Telefoneren en Communicatietrainingen 
bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je zit in de docentenkamer als je gebeld wordt door Iris van Donkeren van de cursis-
tenadministratie. Iris heeft een cursist aan de lijn, die een probleem heeft met het cijfer 
voor de module Telefoneren, die enkele weken geleden is afgesloten. 
 
Je hebt indertijd de cijfers voorgelezen aan de cursisten. Volgens jou heb je daarbij de 
juiste cijfers opgenoemd, maar dat is natuurlijk niet meer te controleren. In ieder geval 
weet je zeker dat het cijfer op het certificaat klopt. 
 
Je hebt de nodige moeite gehad met de betreffende cursist in de lessen. Ze kwam 
afspraken niet na, gebruikte smoesjes, en probeerde bij haar mondelinge toets ook al 
een hoger cijfer te ‘versieren’ dan ze verdiende. 
 
Je spreekt met Iris af, dat het cijfer gehandhaafd blijft, tenzij de cursist de cijferlijst kan 
overleggen, die ze beweert gezien te hebben. Vraag Iris het telefoontje met de cursist 
verder af te handelen. 



 

Telefoneren 25 Oefeningen 

OEFENING IX ROL: KLANT 

 
 
 
Je bent Alex van der Leut, inkoper bij Autoservice B.V. 
 
Je bent belast met o.a. de inkoop van cursussen voor personeelsleden. De secretari-
aatsmedewerkers hebben behoefte aan een bijscholingscursus Telefoneren, en je 
hebt daar offerte voor aangevraagd bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. Met dat instituut 
doe je vaker zaken, en je hebt er goede ervaringen mee. 
 
De prijs in de offerte komt neer op 600 euro per dagdeel exclusief lesmateriaal en 
BTW, voor een groep van 8 medewerkers. Je hebt de indruk dat dat geen onredelijk 
tarief is, en het past ook binnen je budget. Maar nu zie je dat vorig jaar eenzelfde 
training aan 2 personen is gegeven voor de prijs van 300 euro per dagdeel exclusief 
lesmateriaal en BTW.  
 
Een prijsstijging van 100% in 1 jaar gaat je toch wat ver. Je besluit eens te informeren 
bij het opleidingsinstituut hoe dit kan. Je wilt niet te veel betalen, dus als er geen rede-
lijke verklaring voor dit prijsverschil gegeven kan worden ga je niet akkoord met de 
offerte. Als er wel een redelijke verklaring blijkt te zijn ben je genegen om akkoord te 
gaan, omdat de geoffreerde prijs immers binnen je budget valt. 
 
Je belt rechtstreeks naar Jan Jansen, hoofd Verkoop van Opleidingsinstituut Cobolt 
B.V. Je kent hem omdat jullie eerder zaken hebben gedaan. Zijn doorkiesnummer 
staat op zijn kaartje. 



 

Telefoneren 26 Oefeningen 

OEFENING IX ROL: HOOFD VERKOOP 

 
 
 
Je bent Jan Jansen, hoofd Verkoop bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je wordt gebeld door een zakenrelatie, die een vraag heeft over een geoffreerde prijs. 
Hij vindt het vreemd dat vorig jaar de prijs veel lager lag. Hij noemt daarbij een prijs die 
lager is dan jullie gebruikelijke tarieven. 
 
Je zoekt in de computer de offertes van vorig jaar op. Je ziet dat het bedrijf van de 
zakenrelatie toen een groot aantal cursussen bij jullie afnam. Toen ze een probleem 
hadden, omdat er 2 medewerkers snel getraind moesten worden er en geen grotere 
groep gevormd kon worden, hebben jullie coulant gehandeld. Je herinnert je nog dat 
je toen, als waardering voor het grote aantal afgenomen cursussen, gezegd hebt: ‘Met 
deze 2 personen zullen we ze matsen, anders wordt het tarief per persoon zo hoog. 
We willen deze 2 mensen wel tegen kostprijs trainen’.  
 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat de ‘matsprijs’ van vorig jaar nu tégen jullie ge-
bruikt wordt. Normale trainingen vinden voor de normale prijs plaats, en dat is 600 euro 
per dagdeel. Je kunt dan ook niet gaan trainen voor het lage tarief dat de klant noemt. 
Probeer hem de situatie duidelijk te schetsen, en hem de redelijkheid van de nu voor-
liggende offerteprijs te doen inzien. 



 

Telefoneren 27 Oefeningen 

OEFENING X ROL: CURSIST 

 
 
 
Je bent Martha Versteeg, deelnemer aan de cursus Kantoorpraktijk van Opleidingsin-
stituut Cobolt B.V. 
 
Je hebt het niet naar je zin op de cursus, omdat je de docent niet zo ziet zitten. Hij legt 
slecht uit, gaat nauwelijks op je vragen in, en vergeet voortdurend beloofde stencils 
mee te nemen. Je hebt de indruk dat hij onvoldoende van de lesstof afweet, en dat hij 
er ook geen tijd in investeert. 
 
De docent is wel populair onder de mede-cursisten. Het is een gezellige prater, en 
vooral tijdens de pauzes weet hij zijn cursisten te vermaken met komische verhalen. 
Je kunt wel met hem lachen!  
 
Jij hebt ook helemaal geen hekel aan de man, maar je vindt dat je iets meer van een 
cursus mag verwachten dan gezelligheid alleen. Je wilt ook nog wel wat leren. 
 
Je bent absoluut geen onredelijke type, maar belt toch het opleidingsinstituut op. Je 
weet ook wel dat deze zaak niet in korte tijd op te lossen is, maar je vindt dat ze bij het 
instituut op z’n minst moeten weten welke problemen zich voordoen. Omdat je bij de 
overige cursussen die je bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. volgde uitstekende ervarin-
gen had, ben je niet van plan om bij deze ene tegenvaller het instituut direct af te 
schrijven. 
 
Je belt naar Opleidingsinstituut Cobolt B.V. om je zorgen rond de kwaliteit van deze 
cursus duidelijk te maken. 



 

Telefoneren 28 Oefeningen 

OEFENING X ROL: TELEFONISTE 

 
 
 
Je bent Anja van Dalen, telefoniste bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je krijgt een telefoontje van een cursist, die een probleem heeft. Zoek uit welk pro- 
bleem dat is, en verbind de cursist dan door met het hoofd Uitvoering Marit Scher- 
penzeel. Vertel Marit eerst in grote lijnen wat het probleem is. 



 

Telefoneren 29 Oefeningen 

OEFENING X ROL: HOOFD UITVOERING 

 
 
 
Je bent Marit Scherpenzeel, hoofd Uitvoering bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Je krijgt van Anja van Dalen, jullie telefoniste, een cursist doorverbonden, die een pro-
bleem heeft met een docent. 
 
Het betreft een cursus Kantoorpraktijk, die 10 weken duurt, waarvan er inmiddels 4 
verstreken zijn. 
 
De betreffende docent is nieuw aan het instituut, en je kent hem nog niet zo goed. Je 
hebt tot nu toe de indruk dat de cursisten tevreden over hem zijn, en je hebt nog geen 
klachten gehad. 
 
Aan de andere kant ken je de cursist, die belt, als een redelijke en serieuze vrouw. Zij 
zal niet zo maar haar beklag doen. Je wilt samen met haar een oplossing zoeken, 
waarbij recht gedaan wordt aan de belangen van docent en cursisten. 
 
Overleg met de cursist wat jullie het best kunnen doen, formuleer voorstellen en kijk of 
de cursist haar klacht daardoor serieus genomen vindt worden. Je wilt graag deze 
cursist behouden voor toekomstige cursussen. 
 
 
 

 
 
 
 


