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va a r d i g h e d e n  Onde r  de  modu le 
verkopen  vallen onder verkoopvaardigheden 
o o k  o n d e r h a n d e l i n g s v a a r d i g h e d e n  e n 
presentatievaardigheden. 

Fa irtrade  De leerl ing kan duurzaam 
bijdragen aan armoedebestrijding. De leerling toont dit 
door vanuit zijn projecten of bedrijf interculturele relaties 
aan te gaan gebaseerd op eerlijk zaken doen. 

doelen
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gOede dOeLen  Een manier om te laten 
zien dat je waarde hecht aan eerlijk zaken doen, als 
manier om armoede te bestrijden, is te zorgen dat je 
school een fairtradeschool wordt of blijft (zie http://
www.fairtradegemeenten.nl/over-ft/wat-is-fts.html).

Partners
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uSP  Een Unique Selling Proposition, ook wel Unique 
Selling Point of USP genoemd, is een eigenschap van 
een product die het onderscheidt van vergelijkbare 
producten. Men brengt deze onder de aandacht 
van een bepaalde doelgroep om deze te wijzen op 

voordelen als kwaliteit, functionaliteit of prijs, met 
als doel de gevoelens van een klant t.o.v. een product 

positief te beïnvloeden. Een goede USP verplaatst 
zoch in de klant, begrijpt waarom een klant een product 

koopt en geeft weer wat maakt dat de klant voor dit product kiest en niet 
voor vergelijkbaar product.

gereedschap
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