
 

 

Doelgroepenmarketing 
Modebureau jaar 1, periode 2 

 
 
 
LEERDOELEN 
Tijdens deze module leer je het volgende: 

• De student kent basisbegrippen uit de 
doelgroepenmarketing (zie begrippenlijst)  

• De student maakt een doelgroepenanalyse bestaande uit ten minste 
1) een uitgebreid klantprofiel 2) een ijkfiguur 3) een eenvoudig 
voorstel promotiecampagne 

• De student doet onderzoek naar een merk/label en geeft daarbij een 
accurate beschrijving van 1) de positionering op de markt 2) de 
marketingmix 3) het assortiment 

• De student verwerkt onderzoeksgegevens in een goed leesbaar en 
gestructureerd verslag 

 
 
EINDOPDRACHT  
De eindopdracht is een onderzoek naar een merk en de doelgroep van dit 
merk. Deze opdracht maak je in teams. Het eindproduct is een verslag van 
jullie onderzoek. De eindopdracht zal in les 4 worden uitgereikt en verschijn 
dan ook op de website: mode-styling.nl > domeinen jaar 1 > Modebureau. 
De eindopdracht lever je in als hardcopy (uitgeprint verslag) op vrijdag 27 
januari. 
 
 
BEOORDELING  
De eindopdracht wordt beoordeeld met OVG op de volgende 
beoordelingscriteria: 

• Sluit aan bij de opdracht – het verslag is volledig en geeft antwoord 
op de gestelde vragen.  

• Creativiteit – het team 1) zoekt naar verschillende 
mogelijkheden/oplossingen/ideeën om de vragen te onderzoeken 
2) heeft soms een idee waar anderen niet opgekomen waren 3) zet 
door wanneer het vastloopt 4) geeft het verslag op unieke en 
passende wijze vorm 

• Rapporteren – het verslag is een overzichtelijke en complete 
rapportage van de gegevens die zijn verzameld en geanalyseerd: 1) 
het verslag heeft een duidelijke structuur en correct taalgebruik 2) 
beeld is gebruikt ter ondersteuning van de tekst 3) bronvermelding 
is aanwezig 

• Kwaliteit en inzicht – 1) het eindproduct heeft een constante en hoge 
kwaliteit 2) de theorie uit de lesreeks is toegepast 3) begrippen uit 
de doelgroepenmarketing worden op juiste wijze benoemd en 
ingezet 



 

 

 
PLANNING 
 

 
 
 
OPDRACHTEN 
 
Opdracht 1 – Tot welke doelgroep behoor jij? 
Maak op een moodboard/collage over jezelf waaruit duidelijk wordt tot welke doelgroep jij 
behoort. Combineer beeld met kernwoorden. De uitvoering mag zowel digitaal als analoog. 
Aan het einde van de les is de opdracht af. 
 
Plaats jezelf in een doelgroep aan de hand van: 
1) De vier kenmerken/factoren om groepen onder te verdelen. 

• Geografische kenmerken 
• Demografische kenmerken 
• Sociaaleconomische kenmerken 
• Psychologische/gedragskenmerken 

2) Informatie over jouw leefstijl. Daarbij kan je jezelf vragen stellen zoals: Wat is jouw 
passie? Wat zijn jouw (toekomst)dromen? Wie zijn jouw helden? Welke 
merken/winkels/producten passen bij jouw doelgroep? Welke woorden/beelden 
zeggen iets over jou als type en over de vormgeving van producten die bij je passen? 

 

Weeknr Lesplanning 

48 2 Inhaalles – Textiel 1  
 

49 3 Toets – Toets Textiel 1  
 

50 4 Les 1 – Doelgroepen 
Theorie + opdracht 1 

51 5 
 

Les 2 – Klantprofiel en ijkfiguur 
Theorie + opdracht 2 

52  Kerstvakantie 
 01  

02 6 
 

Les 3 – Assortiment en concurrent 
Theorie + opdracht 3 

03 7 
 

Les 4 – Eindopdracht 

04 
 

8 Les 5 – Eindopdracht 
 

05 
 

9 Les 6 – Eindopdracht 
 

27 januari 
Inleverdeadline 

06 10 
 

  
Portfolioweek 



 

 

 
Opdracht 2 – Ijkfiguur visualiseren  
Visualiseer je ijkfiguur in een collage. Iedereen krijgt een korte tekst over 
een ijkfiguur toegewezen. Deze figuur “breng je tot leven” in een 
moodboard/collage.  
 
Bij het visualiseren van de ijkfiguur: 
1) Denk je na over de vier kenmerken om groepen onder te verdelen (zie 
opdr. 1) 
2) Verwerk je informatie over de leefstijl van deze persoon (zie opdr. 1) 
3) Benoem je minimaal 3 merken/winkels die passen bij de doelgroep 
4) Vul je het beeld indien nodig aan met kernwoorden en producten die 
passen bij de doelgroep 
 

 
Opdracht 3 – Korte analyse assortiment en promotie  
Maak een analyse van het assortiment van een merk of winkel die jouw interesse heeft. In je 
analyse moet je in elk geval behandelen: 

- Opbouw van het assortiment: breed, smal, diep assortiment? Belangrijkste 
productgroepen? 

- Concurrentie: wie zijn de belangrijkste concurrenten? Wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen met deze concurrenten? 

- Promotiestrategie: welke methodes gebruikt het merk om de doelgroep te bereiken 
en enthousiasmeren? 

 
Maak een powerpointpresentatie van jouw analyse. Gebruik in de presentatie beeld en korte 
steekwoorden/zinnen. Aan het einde van de les presenteren een paar mensen hun analyse in 
ca 5 minuten voor de klas. 
 
 
Eindopdracht – Analyse merk + doelgroep 
De eindopdracht is een onderzoek naar een merk en de doelgroep van dit merk. Deze 
opdracht maak je in teams. Het eindproduct is een verslag van jullie onderzoek. De 
eindopdracht zal in les 4 worden uitgereikt en verschijn dan ook op de website: mode-
styling.nl > domeinen jaar 1 > Modebureau. 
 
 
 
  



 

 

BEGRIPPENLIJST – BASISBEGRIPPEN DOELGROEPENMARKETING 
 
Begrip Definitie 
Marktsegment  
Doelgroep  
Positionering  
Klantprofiel  
Ijkfiguur/persona  
Assortiment  
Productgroep  
Breed assortiment  
Smal assortiment  
Diep assortiment  
Concurrent   
Marketingmix  
Segmentatiestrategie  
Promotie  
  
  
  



 

 

BEHULPZAME SCHEMA’S  
 
MARKTSEGMENTATIE 
 

 
 
 
DE 3 MARKETINGSTRATEGIEËN  
 

 
 
 
Ongedifferentieerde marketing: De gehele markt wordt bediend met één 
marketingmix. Het gaat meestal om een massaproduct en 
massaconsumptie. 
 
Gedifferentieerde marketing: Een onderneming richt zich op een paar 
verschillende marktsegmenten. Voor elk segment wordt een aparte 
marketingmix ontwikkeld 
 
Geconcentreerde marketing: Een bedrijf richt zich op één marktsegment en 
stelt de marketingmix helemaal af op de doelgroep.  



 

 

DE MARKETINGMIX 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In de marketingmix wordt minimaal gekeken naar 4 P’s: 
Product, Prijs, Plaats, Promotie 
 
Soms wordt de marketingmix uitgebreid met nog meer P’s: 
Presentatie, People/Personeel, Physical Evidence 
 
 
 


