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Praktijkvaardigheden  1  Oefeningen 

1 PRAKTIJKVAARDIGHEDEN, OEFENINGEN 
 
1.1 Inleiding 
 
Om extra oefenmogelijkheden voor Praktijkvaardigheden te bieden, zijn er twee oefeningen 
samengesteld.  
 
Het betreft: 
 
1. Een rollenspel m.b.t. de ontvangst van bezoekers. Dit rollenspel heeft betrekking op 

opdracht 2 van hoofdstuk 1 in het lesboek. Bedoeling is de cursisten een oefening te geven 
in het ontvangen van bezoekers.  

 
Het rollenspel, dat hier gegeven wordt, bestaat uit de rol van een telefoniste/receptioniste 
en zes rollen van bezoekers. Het spel kan simpel gehouden worden door de receptioniste 
slechts 1 bezoeker (tegelijk) te laten ontvangen. Moeilijker wordt de oefening als er twee, 
drie, vier, vijf of zes bezoekers tegelijkertijd voor de balie staan. De docent bepaalt hoeveel 
bezoekers er meespelen, en in hoeverre deze zich tegelijkertijd melden. 

 
Het spel is nog moeilijker te maken door tussentijds de telefoon een rol te laten spelen. De 
docent bepaalt of en wanneer dit gebeurt. Hoe de telefoon een rol speelt is afhankelijk van 
de randvoorwaarden. Als de oefening in een vaklokaal telefoneren gedaan wordt, kan er 
daadwerkelijk een telefooncentrale gebruikt worden. Dit is echter niet nodig. De docent kan 
met de spelers van het rollenspel ook een signaal afspreken (tring, tring), waarna het 
telefoongesprek gespeeld wordt.  

 
Het verdient aanbeveling dat eventuele tussentijdse telefoongesprekken door de docent 
gespeeld worden. Daarom zitten er bij de rollen geen aanwijzingen voor deze gesprekken. 
De docent kan, door de telefoongesprekken zelf te doen, het spel beter sturen. Hij/zij kan 
de telefoniste/receptioniste bellen voor een afspraak, om een afspraak te verzetten, om 
zich ziek te melden, om zich af te melden voor een vergadering, om doorverbonden te 
worden met een manager, enz., enz. 
 

 
2. Een advertentie, aan de hand waarvan een sollicitatiebrief geschreven kan worden 

(hoofdstuk 8). Het betreft een advertentie met een functie voor administratief medewerker 
en een functie voor telefoniste/receptioniste. Afhankelijk van de opleiding die de cursist 
volgt (Telefoniste/Receptioniste of Administratief Medewerker), kan deze kiezen op welke 
functie te reageren.  

 
 
 
1.2 Oefeningen 
 
Hierna volgen de twee oefeningen. 
  



  

Praktijkvaardigheden  2  Oefeningen 

OEFENING 1 ROL I: Receptioniste 

 
 
 
Je bent receptioniste. Je werkt aan de balie, en hebt voor vandaag de volgende 
bezoekerslijst ontvangen: 
 

Tijd Bezoeker Komt voor Plaats Telefoon 

10.00 uur Mw. S. Joosten Mw. R. de Vries kamer 243 185 

10.15 uur Mw. H. Weerlo Dhr. Z. van Zetten kamer 145 160 

10.15 uur Mw. W. Wekkering Dhr. L. Hazendonk kamer 210 188 

10.30 uur Mw. A. van Beek Mw. H. Heerding kamer 196 168 

 
Jouw taak is de bezoekers telefonisch aan te melden bij je collega’s. Daarna worden 
de bezoekers door hun gastheer/gastvrouw opgehaald.  
 
Als je de heer Z. van Zetten belt om zijn bezoeker aan te kondigen, zegt deze nog 
ongeveer 10 minuten nodig te hebben voordat hij zijn bezoeker kan ophalen. 
 
Als je de mevrouw H. Heerding belt om haar bezoeker aan te kondigen neemt ze niet 
op. Je belt haar secretaresse (toestel 110), die meldt dat mevrouw Heerding ziek is. 
Ze heeft geprobeerd de bezoekster van mevrouw Heerding te bereiken, maar deze 
bleek al van huis vertrokken te zijn. De secretaresse vraagt je excuses te maken. De 
bezoekster zal gebeld worden voor een nieuwe afspraak. 
 
De heer A. Arnoldus (toestel 173) heeft je gemeld dat hij vandaag druk is met een 
belangrijke klus. Hij wordt liever niet gestoord. 
 
Mevrouw B. Bierling (toestel 174) heeft gemeld dat ze de hele dag buiten de deur is 
voor zakelijke besprekingen. 
 
Het is nu ongeveer 10.15 uur, en de bezoeker(s) dient (dienen) zich aan. 
 



  

Praktijkvaardigheden  3  Oefeningen 

OEFENING 1 ROL 2: Bezoeker 

 
 
 
Je bent mevrouw S. Joosten, en hebt om 10.00 uur een afspraak bij mevrouw R. de 
Vries.  
 
Het was druk op de weg, en daarom kom je wat laat aan. Om ongeveer 10.15 uur meld 
je je bij de balie van het bedrijf waar je moet zijn. Je verontschuldigt je voor het feit dat 
je een kwartier te laat bent, en vraagt mevrouw De Vries te spreken. 
 
 

 
 



  

Praktijkvaardigheden  4  Oefeningen 

OEFENING 1 ROL 3: Bezoeker 

 
 
 
Je bent mevrouw H. Weerlo, en hebt om 10.15 uur een afspraak bij de heer Z. van 
Zetten. 
 
Je bent goed op tijd van huis gegaan, en komt daarom op tijd aan. Iets vóór 10.15 uur 
meld je je bij de balie van het bedrijf waar je moet zijn.  
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OEFENING 1 ROL 4: Bezoeker 

 
 
 
Je bent mevrouw W. Wekkering, en hebt om 10.15 uur een afspraak bij de heer L. 
Hazendonk. 
 
Je komt mooi op tijd aan bij het bedrijf waar je moet zijn, en je meldt je om ongeveer 
10.15 uur aan bij de balie.  
 



  

Praktijkvaardigheden  6  Oefeningen 

OEFENING 1 ROL 5: Bezoeker 

 
 
 
Je bent mevrouw A. van Beek, en hebt om 10.30 uur een afspraak bij mevrouw H. 
Heerding. 
 
Je gaat vroeg van huis, omdat je bang bent voor files. Je komt daarom te vroeg aan. 
Om ongeveer 10.15 uur meld je je aan bij de balie van het bedrijf waar je moet zijn.  
 



  

Praktijkvaardigheden  7  Oefeningen 

OEFENING 1 ROL 6: Bezoeker 

 
 
 
Je bent mevrouw R. van Dingen. Je werkt bij een reclamebureau en bereidt een grote 
en dure reclamecampagne voor een bedrijf voor.  
 
Er is haast bij het werk, omdat de drukproeven voor de advertenties nog vandaag 
aangeleverd moeten worden bij de diverse media. Bij een laatste controle twijfel je 
over het juiste kleurgebruik, en je besluit even bij je contactpersoon langs te gaan om 
zijn oordeel en goedkeuring te vragen. De contactpersoon is de heer A. Arnoldus. 
 
Je meldt je om ongeveer 10.15 uur bij de balie van het bedrijf van de heer Arnoldus. 
Je realiseert je dat je geen afspraak hebt, maar wilt Arnoldus toch heel graag spreken. 
Als dat niet lukt is er immers een kans dat de reclamecampagne niet goed uitgevoerd 
wordt, en dat zal het bedrijf van de heer Arnoldus veel geld kosten. 
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OEFENING 1 ROL 7: Bezoeker 

 
 
 
Je bent mevrouw L. van Laar. Je werkt als inkoper bij een groot bedrijf, en hebt 
belangstelling voor een nieuw product dat je in een folder zag.  
 
Omdat je toevallig in de buurt bent bij de leverancier van dat product besluit je even 
langs te gaan, ook al heb je geen afspraak. Je wilt even spreken met de 
verkoopmanager, mevrouw B. Bierling. 
 
Om ongeveer 10.15 uur meld je je bij de balie van het bedrijf van mevrouw Bierling.  
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OEFENING 2  Sollicitatiebrief en cv 

 
 
Schrijf naar aanleiding van één van beide functies in onderstaande advertentie een 
sollicitatiebrief en een cv. Lever deze in bij je docent. 
 
 

 
 

Pierson 
 

Gifts 
 
 

Pierson Gifts BV vervaardigt relatiegeschenken voor afnemers in het binnen- en buitenland. Het 
bedrijf behoort tot de top in dit marktsegment door de combinatie van kwaliteit, innovatie en 

vakmanschap. Momenteel werken bij Pierson Gifts BV 125 mensen. 
 

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 
 

Telefoniste/receptioniste (m/v) 

Taakinhoud 
Aannemen van inkomende telefoongesprekken, maken van telefonische afspraken, ontvangst 

van bezoekers, diverse lichte administratieve werkzaamheden. Deze functie valt onder de  
afdeling Secretariaat, u werkt onder verantwoordelijkheid van het hoofd Secretariaatszaken. 

 

Opleiding en vaardigheden 
U hebt een opleiding tot telefoniste/receptioniste of secretaresse op MBO-niveau of  

gelijkwaardig. U hebt goed met mensen omgaan, en kunt werken met de pakketten Word en 
Excel. Ervaring met dit werk is geen vereiste, maar wel een pré. 

 
 

Administratief medewerker (m/v) 

Taakinhoud 
Verwerken van inkomende en uitgaande post, archivering van post en interne stukken, type-

werkzaamheden, beheer van de kantine-kas, kopieerwerkzaamheden. Deze functie valt onder 
de afdeling Administratie, waar u onder verantwoordelijkheid van het hoofd Administratie werkt. 

 

Opleiding en vaardigheden 
U hebt een opleiding tot administratief medewerker op MBO-niveau of gelijkwaardig. U hebt een 

goede type-vaardigheid, en kunt werken met de pakketten Word en Excel. Ook hebt u  
gevoel voor getallen en beschikt u over een goede rekenvaardigheid. Ervaring met dit werk is 

geen vereiste, maar wel een pré. 
 

Het gaat hier om twee fulltime functies. 
 
 

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten tot Mw. A. Verkuilen, hoofd Secretariaatszaken voor de 
functie Telefoniste/receptioniste, en tot de heer W. Willems, hoofd Administratie, voor de  

functie Administratief medewerker. U kunt uw reactie sturen naar Pierson Gifts BV, Postbus 44, 
1022 AC Amsterdam. 

 
 

 


