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1. Aanleiding en opdracht 

BTG Handel en Mode en ESS examenservices hebben het project ‘afstemming en ontwikkeling 

examineringsaanbod op werkwijze en wensen scholen in de Handel en Mode sector’ gestart. De 

aanleiding daarvoor is de keuze van de scholen voor ESS als standaard examenleverancier.  

BTG Handel en Mode en ESS examenservices hebben bij de aanvang van het project een grote 

werkconferentie voor alle scholen georganiseerd waarin een eerste aanzet heeft plaatsgevonden. 

Daarna is een vijftal werkgroepen gestart, bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen en 

onder leiding van een externe voorzitter, die adviezen voor het examenaanbod hebben uitgewerkt. 

Een van deze werkgroepen was de werkgroep Retail, die zich gebogen heeft over de dossiers 

Verkoop (kwalificatie Verkoper), Advies en leiding in de verkoop (de kwalificaties Verkoopspecialist 

en Eerste verkoper), Management retail (kwalificatie Manager retail) en Ondernemerschap retail 

(kwalificatie Ondernemer retail). Zie in bijlage 1 een overzicht van de leden van de werkgroep Retail. 

In een drietal werkgroepbijeenkomsten in april, mei en juni heeft de werkgroep Retail zich samen 

met vertegenwoordigers van ESS - gebogen over de volgende vier vragen: 

1.  Wat is de mening van de scholen over het huidige examenaanbod? 

2.  Welke examenvormen/examenlocaties zijn gewenst? 

3.  Voor welke keuzedelen zou er een aanbod moeten komen en in welke vorm? 

4.  Welke overige wensen hebben de scholen ten aanzien van examinering?  

In deze rapportage worden het gevolgde proces en de antwoorden van de werkgroep Retail 

weergegeven.  

 

2. Proces en resultaat  

2.1. Werkgroepbijeenkomst april 

Tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst is de stand van zaken van het herontwerpproces besproken 

met de leden van de werkgroep. De resultaten zijn beschreven in het verslag d.d. 24 april 2015. 

Daarna is er aandacht besteed aan de vragen 1 en 4. Het huidige examenaanbod van ESS is 

besproken aan de hand van de opdracht pareltjes, knelpunten en wensen. Bij de pareltjes hebben de 

werkgroepleden aangegeven waarover zij tevreden zijn. Bij knelpunten is er een onderscheid 

gemaakt tussen knelpunten bij theorie-examens en examens in de BPV. Bij wensen is dezelfde 

verdeling aangehouden, daarnaast zijn er overkoepelende/overige wensen geformuleerd.  

In bijlage 2 worden de resultaten van deze opdracht weergegeven. In het laatste deel van de 

bijeenkomst is de leden gevraagd om een concrete vraag te formuleren voor het ESS. Deze vraag is in 

twee groepen uitgewerkt waarbij er nog geen rekening is gehouden met de HUBO-eisen (haalbaar, 

uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar). Deze zijn wel aan de orde gekomen tijdens de tweede en 

derde werkgroepbijeenkomst. 
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De vragen zijn: 

 Is het mogelijk om voor iedere kerntaak (per werkproces) naast theorie-examens en bpv-

examens ook simulatie examens (of alternatieven) in het ESS aanbod op te nemen? Geldt 

ook voor logistiek. 

- voor ieder werkproces meerdere varianten/soorten. 

 Is het mogelijk om bij de ontwikkeling van examens beter aan te sluiten bij de actualiteit en 

belevingswereld van onze studenten? Digitalisering, social media, webshop, producten (geen 

fiets, maar een smartphone), marktontwikkelingen. 

 Kan ESS meerdere examenplannen samenstellen met verschillende instrumenten? 

 Kan ESS alle examens en toetsen digitaal aanbieden? 

 Kan ESS examens ontwikkelen die opleidings-overstijgend kunnen worden gebruikt? 

 

2.2. Werkgroepbijeenkomsten mei en juni 

Tijdens deze bijeenkomsten is de werkgroep aan de slag gegaan met vraag 2: gewenste 

examenvormen en –locaties. Hiervoor zijn de kwalificatiedossiers stap voor stap doorgenomen en is 

bekeken welke combinaties van de werkprocessen op welke wijze geëxamineerd kunnen worden. 

Ook is er gekeken naar het inspiratiedocument van de Verkoper en een blik geworpen op het 

servicedocument met kennis en vaardigheden.  

Het resultaat van deze bespreking is weergegeven in de concept examenplannen in bijlage 3. In de 

examenplannen zijn waar mogelijk meerdere alternatieven aangegeven, in lijn met de wens van de 

werkgroep. De werkgroep heeft ervoor gekozen om geen kerntaak overstijgende combinaties van 

werkprocessen te maken. De reden hiervoor is de richtlijn in het toezichtkader van de 

onderwijsinspectie om een beoordeling per kerntaak te geven.  

Daarnaast is besproken om de examinering zo veel mogelijk aan de werkprocessen te koppelen en 

alleen theorie-examens in te zetten wanneer examinering in de praktijk of in de simulatie niet 

mogelijk is. Een nieuw idee is een casusexamen met opdrachten die moeilijk uitvoerbaar zijn in de 

praktijk of in simulatie.  

Bij de praktijkexamens is aangegeven dat deze kunnen plaatsvinden in de praktijk, bij het leerbedrijf, 

of in een simulatie, meestal op school (maar ook in een leerbedrijf). Voor beide vormen geldt dat 

duidelijk beschreven moet worden aan welke randvoorwaarden de examensituatie moet voldoen om 

voldoende authenticiteit (denk daarbij vooral aan mate van complexiteit) en betrouwbaarheid te 

waarborgen. Hiervoor kan een checklist worden ontwikkeld.  

De werkgroep heeft voor die werkprocessen die niet bij alle leerbedrijven zijn uit te voeren / te 

examineren, bijvoorbeeld ‘sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie’ en ‘voert 

activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen’ de mogelijkheid besproken van examinering door 

middel van het Virtual Skills Lab (van Jutten Simulation). Dit moet nader onderzocht worden. 
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Voor de kwalificatie Ondernemer retail is geen concept examenplan opgesteld omdat de meeste 

leden van de werkgroep Retail geen ervaring hebben met deze opleiding en ook niet van plan zijn 

deze aan te bieden. ESS is aan de slag met een school die de opleiding Ondernemerschap retail in het 

experimentele jaar 2015-2016 gaat aanbieden. 

De werkgroep kon vraag 3, voor welke keuzedelen is een examenaanbod gewenst en in welke vorm, 

niet beantwoorden. Daarvoor zijn de leden nog niet ver genoeg gevorderd in hun herontwerpproces. 

Daarop is aan de leden gevraagd welke keuzedelen zij denken op te nemen in hun keuzedelenplan. 

Het resultaat daarvan is weergegeven in bijlage 4.  

 

3. Aanbevelingen 

De werkgroep heeft actief deelgenomen aan de beantwoording van de vragen en stelde de 

mogelijkheid om bij te dragen op prijs. De opgeleverde concept examenplannen en de lijsten met 

knelpunten en wensen bieden volgens de werkgroep voldoende aanknopingspunten voor het 

vervolg. Een aantal werkgroepleden heeft zich ook aangemeld voor de expertgroepen, die aan de 

slag gaan met de ontwikkeling van de examens.  

Omdat de werkgroep de inhoud van de theorie-examens niet uitgebreid heeft besproken, moet daar 

nog wel extra aandacht aan worden geschonken. Er moet daarnaast een duidelijke definitie worden 

gegeven van de verschillende typen examens, zoals casusexamen, theorie-examen en 

praktijkexamen.  

De werkgroep adviseert BTG Handel en mode en ESS om snel met een gecomprimeerde versie van de 

examenplannen te komen omdat de scholen in schooljaar 2015-2016 bezig zijn met het 

herontwerpproces. 

 

Bijlagen 

1. Resultaat pareltjes, knelpunten en wensen 

2. Overzicht keuzedelen 

3. Deelnemerslijst 

4. Concept examenplannen Verkoper, Eerste verkoper, Verkoopspecialist en Manager retail 
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Bijlage 1  Resultaat pareltjes, knelpunten en wensen 

 

Pareltjes 

 Het ESS-aanbod is volledig. 

 ESS biedt een examenmix. 

 ESShare is goed beveiligd. 

 Omdat veel scholen er gebruik van maken, wordt ESS een soort standaard. 

 Inkopen is goedkoper, wij hebben niet de juiste mensen om zelf te ontwikkelen, dit is veel 

werk en kost veel tijd. 

 Theorie-examens: 

- Niveau wordt beter, instructies op 2e pagina zijn goed (maar worden slecht gelezen ) 

- Aantal versies (6) is beter dan vroeger 3.  

- Proefexamen geeft leerling goed idee wat hij kan verwachten op de toets. 

- Tevreden over verschillende varianten VS kt 5 variant 1,2 of 3. 

 BPV: 

- het formatieve gedeelte tot en met de knip is goed. 

- de lay-out, de hoeveelheid papier is flink geslonken. 

 

Knelpunten 

Knelpunten theorie-examens: 

 Aanbod theorie-examens: 

- Op niveau 3 en 4 te veel theorie-examens. 

- Het aanbod kan breder, meer versies. 

- Fraudegevoelig, er zijn te weinig versies, de 6 varianten zijn bij 40 roc’s in gebruik. Er 

worden foto’s gemaakt. Digitale afname zou een mogelijke oplossing zijn. 

 Format van de theorie-examens 

- Einde examen is niet goed zichtbaar, soms staat er weinig tekst op laatste pagina. 

- Voorpagina onduidelijk, titelpagina aanpassen, tweede pagina wordt niet gelezen.  

 Toetstermen en toetsmatrijzen: 

- Toetstermen zijn niet altijd evenredig over examens verdeeld. 

- Op niveau 4 kloppen de vragen niet altijd bij de toetsmatrijs.  

- Aanscherping toetstermen (duidelijk omschrijven), sluiten niet goed aan op toetsmatrijzen. 

- Verschil tussen versies (inhoud/moeilijkheidsgraad) van examens. 

 Inhoud examens: 

- Niet altijd even actueel, graag af en toe een nieuwe opgave toevoegen.  

- Examen Nederlands schrijven graag kleiner, halen leerlingen niet qua tijd op 3F. 

- Bij recht gaat ‘t ook wel eens te diep in detail.  

- Voor niveau 2 blijft het taalgebruik lastig. 

- Vraagstelling te ingewikkeld en soms te gedetailleerd. Leerlingen maken oefenexamens wel  

goed, maar ESS-examens slecht. Graag meer algemeen en minder specifiek.  

- Bij rekenen zijn er bij 2 of 3 sommen btw-vragen, lukt dat 1 x niet, dan 2 keer ook niet. 
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- Vraagstelling differentiëren, niet alleen rekenen maar ook theorie.  

- Tijdsduur: sommige toetsen duren te lang voor de concentratiespanne van de leerling.  

   Voor andere toetsen is de aangegeven tijd soms te lang.  

- Antwoordmodellen leiden nog wel eens tot discussie – ter beoordeling docent, fouten in 

AD. 

Knelpunten examinering in de bpv: 

 Examinering in bpv kost nu veel arbeidsuren, is duur. 

 CGI hebben we afgeschaft, wordt een onderhandeling over het resultaat. Sommige scholen 

voeren een evaluatiegesprek. 

 Veel werkprocessen worden dubbel getoetst, wellicht daar een keuze in maken waar je het 

toetst en dan 1x aftoetsen. 

 Teveel handtekeningen in bpv-document - hoe meer je kunt zetten, hoe meer je er kunt 

vergeten. 

 Praktijkexamens onduidelijk: bij stagebedrijf moeilijk uit te leggen, er moet een goede 

handleiding bij. Voor school is het wel duidelijk. Kan het compacter? 

 Formulieren nu zijn ingewikkeld en te lang, worden daarom niet serieus ingevuld. Hoe korter 

hoe beter.  

 Maak praktijkexamens digitaal, dit scheelt veel papier en logistieke problemen. Examens 

komen pas vrij als alles akkoord is. Protocol uitgeprint en ter plekke ondertekend. De student 

is verantwoordelijk voor het proces.  

 

Wensen: 

Wensen aanbod algemeen: 

 Nieuwe examens moeten ook nieuw zijn, niet verbeterde versies van wat er nu ligt. Gaan nu 

steeds door in verbetering, aanpassing. Laten we nieuw en fris beginnen.  

 Bied keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld een cafetariamodel met een aantal opties waar je als 

school uit kunt kiezen.  

 Beperk het aantal onderdelen in een examenplan, waardoor een examen de status krijgt van 

examen en niet van toets. 

 Bied een examenmix; bied verschillende examenvormen aan.  

 Bied meer varianten en meer proefversies. 

 Bied met de examens de mogelijkheid om op- en af te stromen. 

 

Wensen bpv-examens 

 Kijk kritisch naar bpv-examens. Wat is haalbaar op school, wat kan in bpv?  

- meer gebruik van simulatie-examens, veel mag niet op stage, simulatie geeft meer controle. 

- meer projecten, meer casussen omdat inspectie bpv-examens afkeurt. 

- bij bbl en bol gelijke examens. Borging blijft ook in bbl een probleem, daarom ook bbl in 

simulatie. 

 Overweeg een panelgesprek als alternatief voor cgi. 

 Niet teveel formulieren, dat schrikt beoordelaars af. 
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 Bied bij de examenopdrachten op hogere niveaus, richtlijnen om het product te beoordelen. 

Biedt een meer uniforme beoordeling, het hoeft ‘t niet helemaal dichtgetimmerd te zijn, 

maar geef wel handvatten – bv zoals bij branchewerkstuk. 

 

 

Wensen Theorie / talen / branche-examens: 

 Verse aanvoer examens Nederlands en Engels 

Gesprekken Nederlands niveau 4 aftoetsen door middel van werkoverleg, samen met 

vakdocent en docent Nederlands.  

 Meer branche-examens: werkstuk biedt te weinig waarde voor branche-kennis. Graag oude 

productexamens als theorie-examens.  

 Slimheid + attributen van leerlingen maken fraudegevoeligheid een probleem.  

Is digitaal toetsen wellicht oplossing? Dit geeft ook andere vraagmogelijkheden. 

 Ontwikkel standaardexamens voor generieke zaken bijvoorbeeld leidinggeven, marketing, 

bedrijfseconomie, klantgericht handelen. Je wilt breed en flexibel opleiden. Geen 

gedetailleerde theorievragen, maar breed. Voorstel: bij commerciële dossiers en retail kijken 

naar gemeenschappelijke kenmerken. Kan leerling dan zonder context? Maak een soort 

centraal schriftelijk eindexamen. Leerling hoeft niet alles in detail te weten, het gaat meer 

om soort algemene ontwikkeling. 

 

Overige wensen: 

 Verwerk webshop in examinering.  

 Taalgebruik: spreekwoorden, moeilijke woorden vermijden.  

 Duidelijker onderscheid tussen meerkeuzevragen en open-vragen.  

 Bied deelexamens waar mogelijk, vooral voor doorstromers van FM naar OD. Dan hoeven 

leerlingen alleen de aanvulling te doen (bijvoorbeeld inkoopbeleid wel bij OD). Geldt ook 

voor doorstroom van niveau 3 naar 4.  

 Gebruik meer actuele termen die aansluiten op de belevingswereld van deelnemers. 

  



                

9 
 

 

Bijlage 2 Overzicht keuzedelen 

 

Niv4 
- Voorbereiding hbo (7x) 
- Engels in de beroepscontext B2 (3x) 
- Ondernemerschap mbo (6x) 
- Ondernemend gedrag voor niveau 3 en 4 (2x) 
- Duurzaamheid in het beroep (3x) 
- Mode (1x) 
- Internationaal II: werken in het buitenland (1x) 
- Elektrotechnische detailhandel (1x) 
- Supermarkt (3x) 

 
Niv 3 

- Engels in de beroepscontext A2 (1x) 
- Engels in de beroepscontext B1 (1x) 
- Ondernemend gedrag voor niveau 3 en 4 (3x) 
- Duurzaamheid in het beroep (3x) 
- Mode (1x) 
- Leidinggeven (3x) 
- Elektrotechnische detailhandel (1x) 
- Supermarkt (1x) 

 
Niv 2 

- Engels in de beroepscontext A2 (1x) 
- Oriëntatie ondernemerschap (1x)  
- Ondernemend gedrag voor niveau 1 en 2 (1x) 
- Duurzaamheid in het beroep (1x) 
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Bijlage 3 Deelnemerslijst 

  

Naam Organisatie 24 april 2015 29 mei 2015 12 juni 2015 

Hetty van Gestel Leeuwenborg aanwezig afwezig aanwezig 

Janet Veenstra KW I aanwezig aanwezig aanwezig 

AJ Döbken Da Vinci aanwezig afwezig aanwezig 

Ernst Vogel Deltion aanwezig afwezig afwezig 

Aad Pot Scalda aanwezig aanwezig afwezig 

Souliman Allaoui Arcus aanwezig afwezig afwezig 

Mohammed Ouardi ROCVA aanwezig aanwezig aanwezig 

Giovanni Ulrich Zadkine aanwezig aanwezig aanwezig 

Luc Akkerhuis Albeda afwezig afwezig aanwezig 

Jolanda Smout ROC West Brabant aanwezig aanwezig aanwezig 

Sylvia Verrips ESS aanwezig aanwezig aanwezig 

Pauline van ‘t Hoog ESS aanwezig aanwezig afwezig 

Rudo Vinck ESS afwezig afwezig aanwezig 

Annemarieke Broenink CrescenTO aanwezig aanwezig aanwezig 

 



  

Bijlage 4 Concept examenplannen Verkoper, Verkoopspecialist, Eerste verkoper en Manager Retail 

 

Concept examenplan Verkoop - verkoper (crebonummer 25167)       

Cohort: 2016 - 2017 

 Basisdeel 1 Kerntaak 1:  

Ontvangt en verwerkt goederen 

Basisdeel 1 Kerntaak 2:  

Verkoopt en handelt verkoop af 

Bpv (b) / 
simulatie (s) 

 

OPTIE 1 

Twee praktijkexamens: 
B1-K1-W1 – ontvangst goederen (b) 
B1-K1-W2 – slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte (b) 
B1-K1-W3 – verzamelt goederen voor (online-)bestellingen (b of s) 
 
B1-K1-W4 – controleert en vult artikelpresentaties aan (b of s) 
B1-K1-W5 – bouwt artikelpresentaties op (b of s) 
 

OPTIE 2 
Drie praktijkexamens: 
B1-K1-W1 – ontvangst goederen (b) 
B1-K1-W2 – slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte (b) 
 
B1-K1-W3 – verzamelt goederen voor (online-)bestellingen (s) 
 
B1-K1-W4 – controleert en vult artikelpresentaties aan (b of s) 
B1-K1-W5 – bouwt artikelpresentaties op (b of s) 
 
 

 

 OPTIE 1 
Zes praktijkexamens: 
B1-K2-W1 –maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze (b of s) 
 
B1-K2-W2 – ontvangt en benadert klanten (b of s) 
B1-K2-W3 – voert verkoopgesprekken (b of s) 
B1-K2-W5 – handelt de verkoop af (b of s) 
 
B1-K2-W4 – maakt artikelen op maat of gebruiksklaar (s) 

 
B1-K2-W6 – sluit het afrekensysteem af (b of s) 
 
B1-K2-W7 – neemt (online-) verzoeken, bestellingen en/of klachten van de  
         klant aan (s) 
 
B1-K2-W8 – neemt deel aan werkoverleg (s) 
 

 OPTIE 2 
Zes praktijkexamens: 
B1-K2-W1 –maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze (b of s) 
 
B1-K2-W2 – ontvangt en benadert klanten (b of s) 
 
B1-K2-W4 – maakt artikelen op maat of gebruiksklaar (s) 
 
B1-K2-W5 – handelt de verkoop af (b of s) 
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B1-K2-W6 – sluit het afrekensysteem af (b of s) 
 
B1-K2-W7 – neemt (online-) verzoeken, bestellingen en/of klachten van de  
         klant aan (s) 
 
B1-K2-W3 – voert verkoopgesprekken (b of s) 
B1-K2-W8 – neemt deel aan werkoverleg (s) 
(gekoppeld aan Nederlands) 

 

roc 
 

 

OPTIE 1 
Twee theorie-examens: 
B1-K1-W1 – ontvangst goederen 
B1-K1-W2 – slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte 
 
B1-K1-W4 – controleert en vult artikelpresentaties aan 
B1-K1-W5 – bouwt artikelpresentaties op 
 

OPTIE 2 
Eén theorie-examen: 
B1-K1-W1 – ontvangst goederen 
B1-K1-W2 – slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte 
B1-K1-W4 – controleert en vult artikelpresentaties aan 
B1-K1-W5 – bouwt artikelpresentaties op 
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roc/bpv 
Moderne vreemde talen - beroepsspecifieke eisen1 

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 

MVT keuze 
Examen luisteren  

op niveau A2 
Examen lezen  
op niveau A2 

Examen gesprekken voeren  
op niveau A2 

Examen spreken 
op niveau A1 

Examen schrijven 
op niveau A1 

 

roc 

Nederlands - generieke eisen (2F) 

Luisteren en Lezen2 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging) 

COE luisteren en lezen  
op niveau 2F 

Examen gesprekken 
op niveau 2F 

Examen spreken  
op niveau 2F 

Examen schrijven  
op niveau 2F 

 

roc 

Rekenen - generieke eisen (2F/2A)3 

Getallen2 Verhoudingen2 Meten en meetkunde2 Verbanden2 

Examen getallen 
op niveau 2F/2A 

Examen verhoudingen  
op niveau 2F/2A 

Examen meten en meetkunde  
op niveau 2F/2A 

Examen verbanden  
op niveau 2F/2A 

 

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting) 

1  Het gaat hier om de indicatieve niveaus.  

2  De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.  
3  Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens. Meer informatie over de verschillende toetsen  

   Rekenen vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl → Servicedocumenten → Servicedocument bij brief 17 december en advies    

   commissie Steur (8 januari 2015)). 

 

  

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/
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Concept examenplan Advies en leiding in de verkoop – verkoopspecialist (crebonummer 25155)     

Cohort: 2016 - 2017 

 Basisdeel 1 Kerntaak 1:  

Verzorgt goederenontvangst en winkelpresentaties 

Basisdeel 1 Kerntaak 2:  

Optimaliseert verkoop 

Bpv (b) / 
simulatie (s)/ 

casusexamen 

praktijkexamens: 

B1-K1-W1 – verzorgt de goederenontvangst/-opslag (b of s) 

B1-K1-W2 – verzorgt de winkelpresentatie (b of s) 

 

B1-K1-W3 – controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen 

       (b of s of casusexamen) 

 

B1-K1-W4 – voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen  

       (b of s of casusexamen) 

 

praktijkexamens: 

B1-K2-W1 – geeft uitvoering aan hospitality (b of s) 

 

B1-K2-W2 – analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen  
        (b of s of casusexamen) 

B1-K2-W3 – doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de 
        lokale markt (b of s of casusexamen) 

 

B1-K2-W4 – behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten  

        (b of s) 

 

B1-K2-W5 – neemt deel en/of leidt het werkoverleg (s) 

(gekoppeld aan Nederlands) 

roc 

theorie-examens: 

moet nog nader ingevuld worden 

theorie-examens: 

moet nog nader ingevuld worden 
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 Profiel 2 Kerntaak 1:  

Voert verkoop- en adviesactiviteiten uit 

 

bpv / 
simulatie 

praktijkexamens: 

P2-K1-W1 – adviseert en voert verkoopgesprekken (b of s) 

P2-K1-W2 – maakt artikelen/producenten op maat of gebruiksklaar (b of s) 

P2-K1-W3 – handelt de verkoop af (b of s) 

 

P2-K1-W4 – sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie 

       (b of s) 

 

P2-K1-W5 – doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod (b of s) 

P2-K1-W6 – doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie
        en promotie (b of s) 

 

 

roc 

theorie-examens: 

P2-K1-W5 – doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod  

P2-K1-W6 – doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie
        en promotie  

 

 

roc/bpv 
Moderne vreemde talen - beroepsspecifieke eisen1 

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 
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Engels/Duits 
Examen luisteren  

op niveau B1 
Examen lezen  
op niveau B1 

Examen gesprekken voeren  
op niveau B1 

Examen spreken  

op niveau A2 

Examen schrijven  
op niveau A2 

 

roc 

Nederlands - generieke eisen (2F) 

Luisteren en Lezen2 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging) 

COE luisteren en lezen  
op niveau 2F 

Examen gesprekken 
op niveau 2F 

Examen spreken  
op niveau 2F 

Examen schrijven  
op niveau 2F 

 

roc 

Rekenen - generieke eisen (2F)3 

Getallen2 Verhoudingen2 Meten en meetkunde2 Verbanden2 

Examen getallen 
op niveau 2F 

Examen verhoudingen  
op niveau 2F 

Examen meten en meetkunde  
op niveau 2F 

Examen verbanden  
op niveau 2F 

 

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting) 

1  Het gaat hier om de indicatieve niveaus.  

2  De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.  
3  Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens. Meer informatie over de verschillende toetsen  

   Rekenen vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl → Servicedocumenten → Servicedocument bij brief 17 december en advies    

   commissie Steur (8 januari 2015)). 

 

  

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/
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Concept examenplan Advies en leiding in de verkoop – eerste verkoper (crebonummer 25153)    

Cohort: 2016 - 2017 

 Basisdeel 1 Kerntaak 1:  

Verzorgt goederenontvangst en winkelpresentaties 

Basisdeel 1 Kerntaak 2:  

Optimaliseert verkoop 

Bpv (b) / 
simulatie (s)/ 

casusexamen 

praktijkexamens: 

B1-K1-W1 – verzorgt de goederenontvangst/-opslag (b of s) 

B1-K1-W2 – verzorgt de winkelpresentatie (b of s) 

 

B1-K1-W3 – controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen 

       (b of s of casusexamen) 

 

B1-K1-W4 – voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen  

       (b of s of casusexamen) 

 

praktijkexamens: 

B1-K2-W1 – geeft uitvoering aan hospitality (b of s) 

 

B1-K2-W2 – analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen  
        (b of s of casusexamen) 

B1-K2-W3 – doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de 
        lokale markt (b of s of casusexamen) 

 

B1-K2-W4 – behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten  

        (b of s) 

 

B1-K2-W5 – neemt deel en/of leidt het werkoverleg (s) 

(gekoppeld aan Nederlands) 

roc 

theorie-examens: 

Nog nader in te vullen 

theorie-examens: 

Nog nader in te vullen 
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 Profiel 1 Kerntaak 1:  

Geeft uitvoering aan verkoopactiviteiten 

Profiel 1 Kerntaak 2:  

Geeft leiding aan een verkoopteam 

Bpv (b) / 
simulatie (s)/ 

casusexamen 

 

praktijkexamens: 

P1-K1-W1 – voert verkoopgesprekken (b of s) 

P1-K1-W2 – maakt artikelen/producenten op maat of gebruiksklaar (b of s) 

P1-K1-W3 – handelt de verkoop af (b of s) 

 

P1-K1-W4 – sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie 

       (b of s) 

 

praktijkexamens: 

P1-K2-W1 – maakt werkplanningen (b of s of casusexamen) 

P1-K2-W3 – doet verbetervoorstellen ten aanzien van de uitvoering van 
        personeelsbeleid (b of  s of casusexamen) 

 

P1-K2-W2 – stuurt werkzaamheden aan(b of s) 

 

P1-K2-W4 – assisteert bij werving en selectie van medewerkers 

        (b of s) 

roc 
 

theorie-examens: 

 

theorie-examens: 

 

roc/bpv 
Moderne vreemde talen - beroepsspecifieke eisen1 

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 

Engels/Duits 
Examen luisteren  

op niveau B1 
Examen lezen  
op niveau B1 

Examen gesprekken voeren  
op niveau B1 

Examen spreken  

op niveau A2 

Examen schrijven  
op niveau A2 
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roc 

Nederlands - generieke eisen (2F) 

Luisteren en Lezen2 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging) 

COE luisteren en lezen  
op niveau 2F 

Examen gesprekken 
op niveau 2F 

Examen spreken  
op niveau 2F 

Examen schrijven  
op niveau 2F 

 

roc 

Rekenen - generieke eisen (2F)3 

Getallen2 Verhoudingen2 Meten en meetkunde2 Verbanden2 

Examen getallen 
op niveau 2F 

Examen verhoudingen  
op niveau 2F 

Examen meten en meetkunde  
op niveau 2F 

Examen verbanden  
op niveau 2F 

 

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting) 

1  Het gaat hier om de indicatieve niveaus.  

2  De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.  
3  Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens. Meer informatie over de verschillende toetsen  

   Rekenen vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl → Servicedocumenten → Servicedocument bij brief 17 december en advies    

   commissie Steur (8 januari 2015)). 

 

  

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/
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Concept examenplan Management retail – Manager retail (crebonummer 25162)   

Cohort: 2016 - 2017 

 Basisdeel 1 Kerntaak 1:  

Beheert goederenstroom en voorraad  

Basisdeel 1 Kerntaak 2:  

Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit 

Bpv (b) / 
simulatie (s)/ 

casusexamen 

praktijkexamens: 

B1-K1- W1 Beheert goederen ontvangst en –opslag (b of s) 

B1-K1- W2 Beheert de winkelpresentatie (b of s) 

 

B1-K1- W3 Bewaakt de voorraad en bestelt (b of s) 

 

praktijkexamens: 

Optie 1 

B1-K2- W1 Coördineert de uitvoering van hospitality binnen het organisaties-
onderdeel (b of s) 

B1-K2- W2 Voert verkoopgesprekken en coördineert deze (b of s) 

B1-K2- W3 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar (b of s) 

B1-K2- W4 Handelt de verkoop af (b of s) 

B1-K2- W6 Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af (b of s) 

 

B1-K2- W5 Beheert het afrekensysteem  (b of s of casusexamen) 

 

Optie 2 

B1-K2- W1 Coördineert de uitvoering van hospitality binnen het organisaties-
onderdeel (b of s) 

B1-K2- W6 Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af (b of s) 
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B1-K2- W2 Voert verkoopgesprekken en coördineert deze (b of s) 

B1-K2- W3 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar (b of s) 

B1-K2- W4 Handelt de verkoop af (b of s) 

 

 B1-K2- W5 Beheert het afrekensysteem (b of s of casusexamen) 

 

B1-K2- W6 Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af (b of s) 

 

roc 

theorie-examens: 

moet nog nader ingevuld worden 

theorie-examens: 

moet nog nader ingevuld worden 
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 Basisdeel 1 Kerntaak 3:  

Geeft leiding aan het organisatie-onderdeel  

Basisdeel 1 Kerntaak 4:  

Voert beleid van de organisatie uit 

Bpv (b) / 
simulatie (s)/ 

casusexamen 

praktijkexamens: 

B1-K3-W1 Maakt werkplanning  (b of s of casusexamen)  

B1-K3-W4 Voert personeelsbeleid uit  (b of s of casusexamen)   

 

B1-K3-W2  Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden (b of s) 

B1-K3-W3 Organiseert en voert werkoverleg (b of s) 

praktijkexamens: 

 

B1-K4-W2 Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor 
beleid (b of s, met uitvoering) 

B1-K4-W4 Verwerkt assortiment-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens  
(b of s, met uitvoering) 

B1-K4-W5 Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in 
de lokale markt (b of s, met uitvoering) 

B1-K4-W6 Profileert de organisatie/het organisatie-onderdeel op lokaal 
niveau (b of s, met uitvoering) 

 

B1-K4-W1 Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie  
(b of s, met planvoering) 

B1-K4-W3 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze  
(b of s, met planvoering) 

B1-K4-W7 Inventariseert personeels- en opleidingsbehoefte 
(b of s, met planvoering) 

B1-K4-W8 Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers  
(b of s, met planvoering) 
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roc 

theorie-examens: 

moet nog nader ingevuld worden  

 

theorie-examens: 

moet nog nader ingevuld worden  

 

roc/bpv 

Engels - generieke eisen 

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 

Examen luisteren  

op niveau B1 

Examen lezen 

op niveau B1 

Examen gesprekken voeren  

op niveau A2 

Examen spreken 

op niveau A2 

Examen schrijven  
op niveau A2 

 

roc/bpv 
Moderne vreemde talen - beroepsspecifieke eisen1 

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 

Engels/Duits 
Examen luisteren 

op niveau B1 
Examen lezen 
op niveau B1 

Examen gesprekken voeren  
op niveau B1 

Examen spreken  
op niveau B1 

Examen schrijven  
op niveau B1 

 

roc 

Nederlands – generieke eisen (3F) 

Luisteren en Lezen2 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging) 

COE luisteren en lezen  
op niveau 3F 

Examen gesprekken 
op niveau 3F 

Examen spreken  
op niveau 3F 

Examen schrijven  
op niveau 3F 
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roc 

Rekenen – generieke eisen (3F/ER-toets)3 

Getallen2 Verhoudingen2 Meten en meetkunde2 Verbanden2 

Examen getallen 
op niveau 3F/ER-toets 

Examen verhoudingen  
op niveau 3F/ER-toets 

Examen meten en meetkunde  
op niveau 3F/ER-toets 

Examen verbanden  
op niveau 3F/ER-toets 

 

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting) 

1  Het gaat hier om de indicatieve niveaus.   

2  De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.  
3  Meer informatie over de verschillende toetsen Rekenen vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl → Servicedocumenten → 

 Servicedocument bij brief 17 december en advies commissie Steur (8 januari 2015)). 

 

 

 

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/

