
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Online kopen en terugsturen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Consumptiemaatschappij, duurzaamheid, marketing 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij economie en maatschappijleer, 
kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te 
gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument. 42: De leerling leert in eigen ervaringen en 
in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes 
op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, 
consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld de series De prijsvechter 
in de klas en De slag om de klerewereld in de klas. 
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Als je iets bestelt hebt en je wilt het niet houden, mag je het altijd 
gratis terugsturen. Dit is bij wet geregeld. 
2 Je kunt veel te gemakkelijk bestellen en er weer vanaf komen 
zonder (financiële) consequenties. Daardoor denken mensen vaak 
niet goed na voordat ze wat bestellen. Ze zijn zich niet meer bewust 
van waar ze mee bezig zijn. 
3 Grote(re) webwinkels hebben retour zenden zo gemakkelijk en 
vanzelfsprekend gemaakt voor consumenten dat klanten nu altijd 
gratis retourzenden verwachten als ze iets kopen. Anders bestellen 
ze gewoon bij de concurrent. 
4 Die wordt gerecycled, maar meer dan de helft wordt verbrand. 
5 De consument moet zijn of haar koopgedrag analyseren en 
proberen alleen te bestellen wat uiteindelijk echt gekocht zal 
worden. En zich bewust worden van de staat waarin iemand iets 
retourneert om ervoor te zorgen dat die producten niet onnodig 
verdwijnen. 
Verdiepingsvraag  
Bijvoorbeeld:  
1. Heb ik het echt nodig? 
2. Moet het nieuw zijn of kan ik het best tweedehands kopen? 
3. Maak ik de juiste keuze met het minste risico op retour zenden? 

Samengevat 
We kopen steeds meer online en we sturen steeds meer 
terug. Waarom doen we dat? En wat gebeurt er eigenlijk 
met die retour zendingen? 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat is een retourgarantie? 
 
2 "Het wordt te makkelijk gemaakt voor de klant, denk 
ik." Leg deze uitspraak van een medewerkster van de 
afdeling retourverwerking uit. 
 

 
 
3 Waarom kiezen sommige webwinkels voor gratis 
retourzenden terwijl ze het zich eigenlijk niet kunnen 
veroorloven? 
 
4 Wat gebeurt er met teruggestuurde kleding die niet 
meer verkocht kan worden? 
 
5 Wat is de beste oplossing voor de grote verspilling 
door het online bestellen? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk een drie-stappen-plan voor consumenten dat ze 
kunnen toepassen wanneer ze iets online bestellen. 
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Tegenlicht in de klas 
Online kopen en terugsturen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Consumptiemaatschappij, duurzaamheid, marketing 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld de series 
De prijsvechter in de klas en De slag om de 
klerewereld in de klas. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘consumptiemaatschappij’ en 
‘duurzaamheid’ zijn te gebruiken als onderwerp voor 
je profielwerkstuk bij de vakken economie en 

maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Marketingcommunicatie 
Vormgeving en Media 
 
HBO: 
Marketing Management 
Marketingcommunicatie 
 
WO: 
Bedrijfseconomie 
Bedrijfscommunicatie  

Samengevat 
We kopen steeds meer online en we sturen steeds 
meer terug. Waarom doen we dat? En wat gebeurt er 
eigenlijk met die retour zendingen? 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat is een retourgarantie? 
 
2 "Het wordt te makkelijk gemaakt voor de klant, denk 
ik." Leg deze uitspraak van een medewerkster van de 
afdeling retourverwerking uit. 
 

 
 
3 Waarom kiezen sommige webwinkels voor gratis 
retourzenden terwijl ze het zich eigenlijk niet kunnen 
veroorloven? 
 
4 Wat gebeurt er met teruggestuurde kleding die niet 
meer verkocht kan worden? 
 
5 Wat is de beste oplossing voor de grote verspilling 
door het online bestellen? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk een drie-stappen-plan voor consumenten dat 
ze kunnen toepassen wanneer ze iets online bestellen. 

 
© NTR 2020 

 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-prijsvechter-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-slag-om-de-klerewereld-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-slag-om-de-klerewereld-in-de-klas/

