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Kantoorpraktijk  1  Oefeningen 

1 KANTOORPRAKTIJK, DIVERSE OEFENINGEN 
 
 

1.1 Inleiding 

 
Om extra oefenmogelijkheden voor Kantoorpraktijk te bieden, zijn er oefeningen bij een aantal 
hoofdstukken samengesteld.  
 
Deze oefeningen betreffen: 
 
- Hoofdstuk 2 Bezoekers ontvangen: Oefening I en Oefening II. In opdracht 2 van het 

lesboek (hoofdstuk 2.5.2) wordt een rollenspel aangekondigd. In deze oefeningen zijn twee 
rollenspelen voor dit doel opgenomen. 

 
- Hoofdstuk 3 Telefoneren: Oefening III, Oefening IV en Oefening V. Voor het geval de 

docent behoefte heeft aan extra oefenmateriaal zijn hier drie rollenspelen opgenomen. 
 
- Hoofdstuk 6 Agendabeheer en tijdbeheer: Oefening VI. Voor het geval de docent de 

behoefte heeft aan extra oefenstof is hier een rollenspel opgenomen m.b.t. het maken van 
een telefonische afspraak. 

 
 

1.2 Oefeningen 

 
Hierna volgen de oefeningen (I t/m VI). 
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OEFENING I ROL: RECEPTIONISTE  

 
 
 
Jij bent Ria Hoogdalen, receptioniste bij Verhoog B.V. Het is 14.10 uur. Om 14.15 staat 
er een bezoeker aangekondigd: 
 
14.15:  Mevrouw Sandra Vermeer, Vermeer Productions voor mevrouw Inge  
 Huisman, hoofd Verkoop 
 
Mevrouw Vermeer meldt zich bij jouw balie. Bel Hennie Lieferink, secretaresse van 
mevrouw Huisman, om het bezoek aan te kondigen. Als het bezoek even moet 
wachten verwijs je de bezoeker naar de garderobe en de wachtruimte. 
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OEFENING I ROL: SECRETARESSE 

 
 
 
Je bent Hennie Lieferink, secretaresse van mevrouw Inge Huisman. Inge Huisman is 
hoofd Verkoop van Verhoog B.V., en heeft om 14.15 een afspraak met mevrouw 
Sandra Vermeer van Vermeer Productions. 
 
Je wordt gebeld door Ria Hoogdalen, jullie receptioniste. Mevrouw Vermeer staat bij 
de balie. Jij hebt net Inge Huisman binnen zien komen. Zij wil zich nog enkele minuten 
voorbereiden op het gesprek. Jij zegt daarom dat je de bezoeker over enkele minuten 
komt ophalen. 
 
Jouw afdeling zit op de derde verdieping op een redelijke afstand van de balie. 
Vandaar dat je vervolgens naar de balie toegaat om de bezoeker op te halen. Je loopt 
met haar door het gebouw naar de kamer van Inge Huisman, en brengt haar naar 
binnen. Vraag dan meteen of Sandra Vermeer en Inge Huisman koffie of thee willen. 
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OEFENING I ROL: BEZOEKER 

 
 
 
Je bent Sandra Vermeer, directeur van Vermeer Productions. Je hebt om 14.15 uur 
een afspraak met mevrouw Inge Huisman, hoofd Verkoop van Verhoog B.V. Je bent 
altijd stipt op tijd op afspraken en meldt je dan ook om ongeveer 14.10 uur bij de 
receptie van Verhoog B.V. 
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OEFENING II ROL: SECRETARESSE 

 
 
 
Je bent Hennie Lieferink, secretaresse van Inge Huisman. Deze is hoofd Verkoop bij 
Verhoog B.V. Aan jouw bureau meldt zich een bezoeker. Deze staat niet 
aangekondigd. Het is mevrouw Hannie Hansma.  
 
Hannie Hansma is inkoper van Haringa Netwerken B.V., en een grote afnemer van 
jullie producten. Inge Huisman heeft deze dag gereserveerd voor een hele dringende 
klus en je weet dat zij absoluut niet gestoord wil worden. Deze klant is echter belangrijk 
voor jullie bedrijf, dus je belt haar toch even. 
 
Handel deze kwestie verder netjes af. 
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OEFENING II ROL: BEZOEKER 

 
 
 
Je bent Hannie Hansma, inkoper bij Haringa Netwerken B.V. Je bent toevallig in de 
buurt van Verhoog B.V., waar je veel producten inkoopt. Je moet eigenlijk nog een 
aantal zaken regelen met Inge Huisman, hoofd Verkoop van Verhoog B.V., en besluit 
even langs te gaan. Per slot van rekening bevindt Verhoog B.V. zich 60 kilometer van 
jouw bedrijf, dus dat scheelt je mooi een rit. 
 
Je meldt je bij Hennie Lieferink, de secretaresse van Inge Huisman, en legt uit waarom 
je onaangekondigd langskomt. 
 



  

Kantoorpraktijk  7  Oefeningen 

OEFENING II ROL: HOOFD VERKOOP 

 
 
 
Je bent Inge Huisman, hoofd Verkoop van Verhoog B.V. Je bent deze dag bezig met 
een dringende haastklus. Het is van groot belang dat deze klus vandaag afkomt, want 
anders gaat het jullie bedrijf veel geld kosten. 
 
Je wordt gebeld door Hennie Lieferink, je secretaresse. Zij heeft Hannie Hansma 
onaangekondigd aan haar bureau staan. Hannie Hansma vertegenwoordigt een grote 
klant. Je legt Hennie uit dat je, hoe vervelend je het ook vindt, nu echt geen tijd hebt 
voor dit bezoek. Onder normale omstandigheden had je natuurlijk tijd vrij gemaakt, 
maar nu gaat het echt niet. 
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OEFENING III ROL: KLANT 

 
 
 
Je bent Carla Klaassen van de firma APS.  
 
Je belt naar Opleidingsinstituut Cobolt B.V. omdat je de verkoopmedewerker 
buitendienst, 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 
Hermans niet bereikbaar is, om zelf terug te bellen. 
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OEFENING III  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 IV 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 IV 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. 
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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 
secretariaatsvakken 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 
beschreven, 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: SECRETARESSE 

 
 
 
Je bent Anja van Dalen, secretaresse bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. 
 
Er heeft een vacature in de krant gestaan voor de functie van telefoniste. 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 13.00 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 VI ROL: SOLLICITANT 

 
 
 
Je bent Inge ten Hove.  
 
Je hebt gesolliciteerd naar een baan als telefoniste bij Opleidingsinstituut 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 
beschikbaar. 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. 
 


