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Aanleiding en opdracht voor de werkgroep Commercie 

In opdracht van BTG Handel en ESS heeft een werkgroep adviezen voor het examenaanbod van het 

dossier Commercie opgesteld. De adviezen belichten onder andere de examenvormen voor de 

verschillende kwalificaties in het dossier. Daarbij is gekeken naar de haalbaarheid, uitvoerbaarheid, 

betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de adviezen. 

In de drie bijeenkomsten hebben de achtereenvolgens volgende vragen centraal gestaan: 

 Wat zijn de wensen ten aanzien van de examinering van het dossier Commercie?  

 

Op basis van een ‘sterkte- en zwakteanalyse’ van de examinering van de huidige dossiers en 

de veranderingen door de herziene kwalificatiestructuur is in de eerste bijeenkomst een 

wensenlijst geformuleerd voor de examinering van het dossier Commercie. 

 

 Hoe ziet de examinering van de basis van het dossier Commercie eruit? 

In de tweede bijeenkomst is een examenplan voor de basiskerntaken gemaakt. In hoeverre is 

het mogelijk en wenselijk één examenplan te maken voor de basis?  

 Hoe ziet de examinering van de kwalificaties uit het dossier Commercie eruit? 

Voor alle profielkerntaken is een examenplan gemaakt in de derde bijeenkomst. Met welke 

examenvormen zijn deze kerntaken betrouwbaar én betaalbaar te examineren? 

Niet alle vragen zijn tot in detail beantwoord. De wensenlijst uit de eerste bijeenkomst was de 

uitgangspositie voor het ontwikkelen van de examenplannen, maar werd bij concrete invulling soms 

aangepast met argumenten.  Bij met name de examenplannen voor de profielkerntaken worden 

afwegingen meegegeven, omdat soms nog geen eenduidig antwoord gegeven kon worden. 

Het servicedocument Vakkennis en vaardigheden Commercie blijkt een goede ondersteuning bij het 

ontwikkelen van de examenplannen. Het document geeft goede kaders voor de diepgang en breedte 

van de examinering. 

De vragen uit de bijeenkomst worden in deze rapportage beantwoord. Tot slot zijn samenvattende 

aanbevelingen opgenomen. 
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Bijeenkomst 1: Wat zijn de wensen ten aanzien van de examinering van het dossier 

Commercie?  
 

Gelijke theorie-examens voor gemeenschappelijke onderdelen in de basis 

Het ontwikkelen van theorie-examens voor de basis van het hele dossier Commercie is een goed 

idee. Dus voor zowel de kwalificaties in het dossier op niveau 3 als op niveau 4. Er zouden 

bijvoorbeeld theorie-examens voor de onderwerpen marketing, financieel en sales ontwikkeld 

kunnen worden. Dit is niet mogelijk voor de vaardigheidsexamens omdat op vaardigheidsniveau  er 

verschillen zijn in de uitwerking van ieder werkproces. De ‘basis’ theorie-examens zouden eventueel 

ook ingezet kunnen worden bij de kwalificatie marketing medewerker.  

De theorie-examens examineren de kennis uit de basis en kunnen bij iedere kwalificatie op niveau 4 

vervolgens worden aangevuld met verdiepende of verbredende examens. De examens kunnen 

eventueel ook als voorwaardelijk of formatief worden ingezet.   

Examineerbaarheid van werkprocessen in de bpv 

Bij Commercie speelt dat sommige onderdelen in de bpv lastig examineerbaar zijn, zoals 

leidinggeven/het voeren van formele (medewerker)gesprekken en het maken van een 

accountplan/exportmarketingplan/ vestigingsbeleid. Er zijn grote verschillen tussen leerbedrijven: 

niet in elk leerbedrijf kunnen deze onderdelen worden geëxamineerd. 

Deze onderdelen zijn soms beter uit te voeren én te examineren op school. Voorwaarde hieraan is 

wel dat de context wordt aangereikt door de praktijk. Op basis hiervan is er een vraag naar 

bedrijfscasuïstieken, proeven van bekwaamheid, bedrijfscases, praktijkopdrachten, die gebruikt 

kunnen worden als voorbereiding op de examinering en als examenopdracht/examenproject. Bij de 

‘voorbereidings’opdrachten is het belangrijk dat er al oplossingsrichtingen voor de examenopdracht 

verkend worden, zodat de student het ‘examen’ ook snapt. 

Een criteriumgericht interview of panelgesprek kan van een examenopdracht deel uitmaken. In dit 

kader wordt ook geopperd om theorietoetsen voorwaardelijk in te zetten (formatieve toetsing) voor 

de bedrijfscasuïstiek. 

Voor bol en bbl is (soms) behoefte aan andere toetsvormen: bij bbl praktijkopdrachten en voor bol 

accountplan maken 

Aanbod van examens voor keuzedelen 

Bij het dossier Commercie zijn er keuzedelen die naar verwachting veel aangeboden zullen worden. 

Het is wenselijk om hier ook examens voor te hebben. Deze keuzedelen zijn ook aan veel 

kwalificaties, anders dan Commercie, gekoppeld, waardoor de doelgroep nog breder wordt. 

Het gaat dan om onder andere de volgende keuzedelen: 

- Hbo-doorstroom handel 

- Voorbereiding hbo 

- Ondernemerschap mbo 
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- Internationaal I: overbruggen van (interculturele) diversiteit 

- Internationaal II: werken in het buitenland 

- Duurzaamheid 

Scholen hebben graag inzicht in voor welke keuzedelen examens door ESS ontwikkeld worden. 

Andersom: ESS wil graag weten welke keuzedelen scholen gaan aanbieden. 

Aanvullende verbetervoorstellen ten aanzien huidige examinering 

Het is wenselijk om verslagleggingsvaardigheden integraal op te nemen bij de examens van het 

dossier Commercie. Verslaglegging en het schrijven van evaluaties zijn vaardigheden die in het hbo 

veelvuldig voorkomen. Mbo-studenten die instromen in het hbo hebben hier moeite mee.  

Dit kan verbeterd worden door verslaglegging te integreren in de examens en door lege formats in 

examens op te nemen voor de diverse producten voor verslaglegging. Bijvoorbeeld bij het 

branchewerkstuk, een projectverslag, feedbackverslag, briefing etc. Naast een format is het ook 

wenselijk om per taalniveau een ‘rubric’ te ontwikkelen als hulpmiddel bij het beoordelen van de 

diverse verslagleggingsproducten.  

Bij de huidige examens is er veel nadruk op kerntaak 1 (in vergelijking tot kerntaken 2 en 3). Dit zorgt 

voor onbalans (onderliggende vraag: zijn deze kerntaken qua zwaarte wel of niet gelijk?). 

Voor de JAM wordt er veel rekenvaardigheid gevraagd: de vraag is of dit door het beroep vereist 

wordt of gewoon handig is voor de doorstroom naar het hbo. Denk aan statistiek. Ook lijken de 

onderwerpen van de examens bedrijfseconomie en commerciële calculaties te overlappen: dit zijn 

toetsen die erg omvangrijk zijn met veel diversiteit in onderwerpen. De vraag is of dit aangepast kan 

worden. 

 

  



                

6 
 

Bijeenkomst 2: Hoe ziet de examinering van de basis van het dossier Commercie eruit? 
 

Gelijke examens voor gemeenschappelijke onderdelen in de basis? 

In het dossier Commercie is er een gemeenschappelijke basis voor zes kwalificaties. Voor dit advies is 

gekeken naar de kwalificaties, die in de sector Handel over het algemeen worden aangeboden. Dit 

zijn: (junior) accountmanager (JAM), vestigingsmanager groothandel (VMGH) en assistent-manager 

internationale handel (AMIH). 

In de basis zijn er voor de kwalificaties op niveau 4 aanvullende eisen gesteld: deze aanvullende eisen 

maken dat de examinering van de basis niet voor de kwalificaties gelijk kan zijn. Er zijn voor 

examinering verschillende opties mogelijk. 

Optie Voordeel  Nadeel 

De basis (het gemeenschappelijk 
gedeelte) wordt hetzelfde 
geëxamineerd.  
 
Voor de kwalificaties op niveau 4 
worden aanvullende toetsen 
ingezet.  
 

Een aanzienlijk deel wordt 
hetzelfde getoetst: met name op 
niveau 3. 

Er vindt aanvullende toetsing 
plaats voor niveau 4, die qua 
omvang beperkt kan zijn.  
 
Soms is ‘dubbele’ toetsing nodig 
als het niveauverschil door 
complexiteit en 
verantwoordelijkheid wordt 
bepaald. 

De basis (het gemeenschappelijk 
gedeelte) wordt geëxamineerd 
met verschillende cesuren (bv. 
schaduwcesuur voor niveau 4) 
 

Eén toets, met mogelijkheid om 
(later) een resultaat per niveau te 
genereren. 

Dit werkt niet als complexiteit en 
verantwoordelijkheid verschil 
vragen in uitvoering van de 
handelingen. Bij alleen toetsing 
op resultaat is het wel mogelijk, 
maar moeten criteria heel 
duidelijk zijn. 

Verschillende toetsen per 
kwalificatie. 

De toets geeft een uitsluitsel op 
kwalificatieniveau. 

Een groot aantal toetsen moet 
worden gespecificeerd naar 
kwalificatie, in ieder geval naar 
niveau. 

 

De vraag is of het reëel is dat er al summatief wordt getoetst, voordat een student een keuze heeft 

gemaakt voor een kwalificatie danwel een niveau. Als de aanname klopt dat de keuze voor niveau 3 

of 4 in ieder geval al is gemaakt, dan is differentiëren op niveau in examinering van de basis in 

principe niet nodig om te overwegen. 

Uitgangspunten voor het examenplan 

Zoveel mogelijk dezelfde examens in de basis, zodat studenten later kunnen kiezen of makkelijker 

kunnen overstappen en scholen onderwijs en examens door grotere massa beter kunnen 

organiseren. 

Bij het opstellen van een examenplan voor de basis is verder uitgegaan van twee onderdelen: kennis 

en vaardigheden. Voor de kennis is met name gekeken naar de items bij vakkennis en vaardigheden: 

voor de vaardigheden zijn de werkprocessen en de vaardigheden in de lijst vakkennis en 

vaardigheden als uitgangspunt genomen. 
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De werkgroep doet met deze onderverdeling geen uitspraak dat vaardigheden per se in de bpv 

ontwikkeld en geëxamineerd dienen te worden.  

De vraag is of de vaardigheidsaspecten in de bpv geëxamineerd dienen te worden: het is niet altijd 

mogelijk om hier een goede examensituatie te organiseren. Zeker bij één (deel)toets vraagt dit erg 

veel. In dit kader wordt gesproken van het trainen en formatief toetsen van de vaardigheden in de 

bpv voor een go/no-go voor examinering in simulatie (school/bpv).  

Kennis in de basis 

De werkgroep concludeert op basis van het kwalificatiedossier en het servicedocument vakkennis en 

vaardigheden Commercie dat de gevraagde kennis in de basis in zeer grote lijnen bij alle kwalificaties 

gelijk is. Bij AMIH wordt aanvullende kennis op het gebied van wet- en regelgeving gevraagd.  

In enkele gevallen, bijv. op het gebied van sales/verkopen, worden enkele aspecten meer gevraagd 

voor de kwalificaties op niveau 4. Wanneer de behoefte om zoveel mogelijk examens gelijk te 

houden leidend is, wordt aangegeven dat de toetsen voor de kennisaspecten zoveel mogelijk gelijk 

zijn. Dit geeft de mogelijkheid om de toets breed in te zetten en voor meer kwalificaties te laten 

gelden. Bij verdere uitwerking van het examenplan moet worden onderzocht of verschillen wellicht 

bij de toetsing van de vaardigheden kunnen worden meegenomen. 

Voor het uitvoeren van berekeningen binnen kerntaak 2 wordt een rekentoets voorgesteld. Op dit 

onderdeel is er een duidelijk verschil tussen niveau 3 en 4. In dit kader worden twee aparte toetsen 

voorgesteld (of een aanvullende toets voor niveau 4). Verder worden de volgende overwegingen 

genoemd: 

- Is een zelfde rekentoets voor Commercie en Retail mogelijk? 

- Kan rekenen gecompenseerd worden? In dit kader speelt ook de vraag of het wenselijk is om 

de rekentoets te integreren of apart te houden. Dit besluit heeft dan mogelijk ook 

consequenties voor de andere kennistoets binnen kerntaak 2.  

- Kan rekenen in de context/praktijk gepositioneerd worden? 

Vaardigheden in de basis 

Ook al lijken beschrijvingen wat betreft de vaardigheden van de verschillende kwalificaties gelijk; uit 

de aanvullende eisen bij complexiteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid blijkt het grote 

verschil tussen niveau 3 en 4. Wat betreft pro-activiteit, vooruitzien, zelfstandigheid, 

planvaardigheden en gestructureerd werken wordt van niveau 4 meer verwacht: dit komt niet tot 

uitdrukking op het gebied van kennis, maar wel bij de vaardigheden. 

Bij de examinering van de vaardigheden is het een overweging om er aparte toetsen of één toets van 

te maken. Bij aparte toetsen is het beter beheersbaar en meer gestructureerd. Eén toets zorgt voor 

meer context en volledigheid. 

Bij kerntaak 3 is in de titel van de vaardigheidstoets geen verschil tussen niveau 3 en 4. Dit 

onderscheid moet wel gemaakt worden: de case moet complexer zijn voor niveau 4. Van niveau 4 

wordt daarbij een proactieve houding verwacht. Innovatie heeft veel impact op deze kerntaak: hier 

moet ruimte voor zijn bij de beoordeling.  



  

 

Basiskerntaken Commercie 
 

Basis 

Aanvullend voor 
kwalificaties op niveau 4: 

Basis 

Specifiek voor niveau: 

Basis 

Aanvullend voor 
kwalificaties op niveau 4: 

1. Onderzoekt de markt 
en doet voorstellen voor 
commercieel beleid 

2. Voert het 
verkooptraject uit 

3. Zorgt voor 
relatiebeheer en 
klantenservice 

K
en

n
is

 

Marketing  
 
Optioneel: 
Assortimentskennis 

Geen aanvullingen voor 
JAM en VMGH. 
 
Aanvullend voor AMIH: 
Internationale wet- en 
regelgeving 

Sales/verkopen 
(inclusief kleine 
verschillen met niveau 4) 
 
 

Rekentoets voor niveau 
3 (voor commercieel 
medewerker)  
 
Rekentoets voor niveau 
4 (JAM, VMGH en AMIH) 

Recht (inclusief 
procedures voor 
klachten) 
 
 

Geen aanvullingen voor 
JAM,  VMGH en AMIH. 
 

 
 Niveau 3: Niveau 4: Niveau 3: Niveau 4: Niveau 3: Niveau 4: 

V
aa

rd
ig

h
ed

en
 

Marktonderzoek 
(inclusief rapportage) 
 
Sterkte- en zwakte-
analyse (operationeel 
niveau) 

Marktanalyse en –
onderzoek (inclusief 
rapportage) 
 
SWOT-analyse (tactisch 
niveau) inclusief 
financiële onderbouwing 

Plan van aanpak voor 
verkoopproces 

- Voorbereiden 
verkoopproces  

- Verkoop-
technieken 

 
Uitvoeren 
verkoopproces 

- Klantbenadering 
- Verkoopgesprek 

voeren 
- Aanbod doen 

met prijs-
berekening 
(offerte) 

 
Uitvoeren ordertraject 
Interne ordertraject 

Plan van aanpak voor 
verkoopproces DMU 

- Voorbereiden 
verkoopproces  

- Verkoop-
technieken 

 
Uitvoeren 
verkoopproces DMU 

- Klant-
benadering 

- Verkoopgesprek 
voeren 

- Aanbod doen 
met prijs-
berekening 
(offerte) 

- Onderhandelen 
 
Uitvoeren ordertraject 

- Interne 
ordertraject 

CRM en direct 
marketing 

- Customer media 
- Relatie-

marketing 
 
Klachtenbehandeling en 
customer service 
 

CRM en direct 
marketing 

- Customer media 
- Relatie-

marketing 
 
Klachtenbehandeling en 
customer service 
 

 



  

Bijeenkomst 3: Hoe ziet de examinering van de kwalificaties uit het dossier Commercie 

eruit? 

 

Examineerbaarheid van werkprocessen in de bpv 

Bij het vormgeven van het examenplan voor de kwalificaties is de hoofdvraag of werkprocessen in de 

bpv ontwikkelbaar én examineerbaar zijn. Bij de examenplannen voor de profielkerntaken wordt ook 

waar mogelijk advies gegeven voor dit uitvoeringsvraagstuk. 

Gebruik van toetsen voor meer kwalificaties 

Sommige onderdelen in de kwalificaties op niveau 4 zijn generiek gesteld en zijn ook in andere 

kwalificaties, buiten het dossier Commercie, terug te vinden. Ook kunnen onderdelen van 

kwalificaties ook opgenomen zijn in keuzedelen. Om deze reden is het wenselijk de examinering ook 

toepasbaar te maken voor meer kwalificaties/keuzedelen.  

Andersom kan ook: in hoeverre kan de examinering van de CE Ondernemerschap/keuzedeel 

Ondernemerschap mbo worden ingezet als toetsinstrument voor onderdelen uit de kwalificatie? 

Kaderen van de inhoud 

Het servicedocument Vakkennis en vaardigheden Commercie helpt bij het kaderen van de inhoud. 

Het definiëren en het kaderen geeft ook richting aan de examinering. Voor de VMGH en AMIH was 

bij het ontwikkelen van de examenplannen nog geen servicedocument beschikbaar: in dit geval 

wordt in de opmerkingen in het examenplan een voorstel gemaakt voor de kaders. 

 

  



  

 JAM – 1. Voert het accountmanagement uit Opmerkingen 
K

en
n

is
 

Commerciële calculatie (als voorbereiding op 
het accountplan) 
 

 Bij deze toets heeft het de voorkeur om berekeningen te maken: een casustoets heeft minder de voorkeur, 
omdat het lastiger is en veel vraagt van de leesvaardigheid van de student. 

 Deze toets kan ook goed formatief worden ingezet als voorbereiding voor het opstellen van een accountplan: 
ook mogelijk als onderdeel van de vaardigheid ‘accountplan opstellen’. 

 De huidige toets is zwaar en mag minder: voor de inhoud kan gekeken worden naar het servicedocument. 

V
aa

rd
ig

h
ed

en
 

Accountkwalificatie maken 
Kwalificatie- en performance-analyse maken 
 

 Op basis van gegevens vanuit het BPV-bedrijf of vanuit school gegeven. Wel moet duidelijk zijn welke 
gegevens aan de student worden aangereikt: dit zijn als het ware de randvoorwaarden voor de case. 

 

Accountplan opstellen (incl. activiteitenplan 
en budget) 
 

 Op basis van de bovenstaande onderdelen ‘Accountkwalificatie maken’ en ‘Kwalificatie- en performance-
analyse maken’ kan het accountplan worden opgesteld. Als dit in samenhang wordt gedaan is het belangrijk 
om voor het opstellen van het accountplan een go/no-go te geven, zodat de basis voor dit onderdeel volledig 
en voldoende is. 

 Bij dit onderdeel is het wenselijk om eisen te stellen aan verslaglegging en presentatie. Ook aan het gebruik 
van bepaalde bronnen/bewijzen. 

 Dit onderdeel is omvangrijk en vaak niet mogelijk als geheel in de bpv (ontwikkelen en examineren): het is 
daarom belangrijk dat de student kan meelopen bij de uitvoering van een accountplan. Wellicht 
oefenen/meewerken aan onderdelen, zodat de vaardigheden die nodig zijn worden ingeoefend.  

 

Verkoopactiviteit gericht op een account én 
in relatie met het commercieel beleid 
opzetten en evalueren 
 

 Voor de student in deze opleiding is het belangrijk dat hij ook zaken verzint en uitvoert. Voorbeeld: verzin een 
actie om meer omzet uit de klant te halen en voer dit mogelijkerwijs uit. De beoordeling moet dan gaan over 
de actie, de reactie daarop en wat zijn de kosten en opbrengsten. 

 

Netwerken 
 

 In opdrachtvorm een netwerkactiviteit ondernemen, waarbij het niet gaat om het klantennetwerk. Het kan 
ook gaan om een combi van het in kaart brengen van een netwerk/netwerkonderzoek en presentatie.  

 

Algemeen 

 Bij de kwalificatiekerntaken zijn er werkprocessen die moeilijk uitvoerbaar zijn in de bpv en/of moeilijk examineerbaar. In dit kader is het belangrijk te kijken welke 
mogelijkheden er zijn om vaardigheden aan te leren in een contextrijke omgeving, het liefst de bpv: welke ideeën kunnen worden aangereikt aan bpv-opleiders?  

 De beoordeling in de bpv is lastig te borgen: een mogelijkheid is om de praktijkopleider de vaardigheden in de context formatief te beoordelen. De praktijkopleider 
wordt gevraagd een go/no-go te geven of de student in staat is een examen op school of in de bpv (mogelijk op een andere locatie) te halen. De praktijkopleider 
behoudt nog steeds de belangrijke taak een oordeel te geven, voelt zich verantwoordelijk voor zijn oordeel, maar de school kan de verantwoordelijkheid dragen 
voor een deugdelijk examen door het in een meer gekaderde omgeving af te nemen. Het blijft van belang dat de praktijkopleider goed zicht heeft op wat een 
student moet kennen en kunnen voor het examen (lees: diploma). 

 Op netwerken na zijn er geen toetsen die bij andere kwalificaties uit het dossier in te zetten zijn. 
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 VMGH – 1. Geeft het vestigingsbeleid vorm Opmerkingen 
K

en
n

is
 

Bedrijfseconomie 
 

 Deze toets sluit qua onderwerpen ook goed aan bij de inhoud van ondernemer detailhandel en manager 
handel: het heeft de voorkeur om deze toets breed te kunnen inzetten. Mogelijk gaat dan het 
abstractieniveau van de toets omhoog. 

 De inhoud van deze toets is ook verdiepend voor o.a. de (junior) accountmanager, logistiek supervisor, 
manager transport en logistiek en assistent-manager internationale handel. 

 In verband met de brede toepasbaarheid is een keuzedeel een overweging: wellicht is dat ook mogelijk met 
het keuzedeel hbo-doorstroom handel. 

Eventueel: vestigingsmanagement 
 

 Met onderwerpen als recht, inkoopprocessen, leveranciersselectie, concurrentie-analyse, e-commerce. 

 Wet- en regelgeving zonder context is te breed en moeilijk toetsbaar: mogelijk onder te brengen in een casus 
met bijvoorbeeld een contract (en kan een voorbeeld uit de praktijk zijn). 

 Wellicht niet voldoende voor een aparte toets: een optie is om het onder te brengen bij de toetsing van de 
examinering (bv. onderdeel van het bedrijfsplan). 

V
aa

rd
ig
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ed

en
 

Actualiseren bedrijfs- en vestigingsplan (incl. 
wet- en regelgeving, Arbo, etc.) met omzet- 
en kostenplan (financiële bijlage) in 
casusvorm 

 De voorkeur is om een plan te actualiseren i.p.v. opstellen (het werkproces geeft deze ruimte). 

 Als vervolg op basis van deze casus: scenariokeuze en doorrekenen van de keuzes. Wellicht ook te koppelen 
aan een inkoopopdracht. 

 

Inkoop  Vraagt interactie: lastig te examineren 

Profileren van de vestiging 
 

 Kan worden vormgegeven in een bpv-opdracht: activiteit opzetten voor het profileren van de vestiging op 
basis van het beleid. Dit onderwerp leent zich ook voor innovatie wat betreft e-commerce. 
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 VMGH – 2. Runt de vestiging Opmerkingen 
K

en
n

is
 

Leidinggeven en personeelsmanagement  Net als toets bedrijfseconomie bij kwalificatiekerntaak 1 zo breed mogelijk inzetten. 

Eventueel: vestigingsmanagement 
 

 Zie ook toets over vestigingsmanagement bij kwalificatiekerntaak 1: mogelijk een combi te maken. Op basis 
van de inhoud van het servicedocument is een keuze te maken voor wel/niet aparte theorietoets. Vuistregel: 
wanneer er veel kennisaspecten in het servicedocument staan, dan een kennistoets overwegen. 

V
aa

rd
ig

h
ed

en
 

Goederenstroom (inclusief magazijn) als 
onderdeel van uitvoering vestigingsbeleid 
leiden  
 

 Inperken van de omvang van de opdracht om het op mbo-niveau haalbaar te houden. Het gaat om de 
aansturing van operationele processen (financieel, logistiek, commercieel)   van bijvoorbeeld een klantgroep 
of productgroep.  

 Vanuit vestigingsbeleid Arbo toepassen voor goederenstroom 

 Werken met financiële kengetallen 

 Toepassing in bpv: verantwoordelijkheid geven voor deel van het assortiment/product als kader. 

 Mogelijk ook: werk verdelen en leidinggeven (anders apart) -> de criteria kunnen breed toegepast worden bij 
alle kwalificaties met deze onderdelen (bv. met retail). 

Personeelsmanagement 
 

 Breed toepassen (bv. met retail) 

 Niet integreren met leidinggeven: te complex en moeilijk uitvoerbaar 

Algemeen 

 Deze kerntaak is realistischer voor een beginnend beroepsbeoefenaar en haalbaarder in de praktijk(examinering) als het over een deel van de vestiging gaat. 
Voorstel titel: Runt een onderdeel van de vestiging. 
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 AMIH – 1. Organiseert en voert import- en 
exportactiviteiten uit 

Opmerkingen 
K

en
n

is
 

Open-boekexamen (Fenedex) op basis van 
een casus: 

- Incoterms 
- Berekeningen, o.a. valuta 
- Valuta- en termijnrisico’s 
- Transportkosten 

- 

V
aa

rd
ig

h
ed

en
 Import- of exportactiviteiten organiseren en 

uitvoeren 
 

 Een standaardtraject uitwerken van import en een standaardtraject uitwerken van export met bijbehorende 
begrippen. In de praktijk afwijkingen hierop onderzoeken en uitzoeken. Kader: twee mogelijkheden (lucht-of 
zeevaart) en buiten de EU. Wellicht verrijken met complicaties/uitzonderingen, voor bijsturen, afwegen van 
alternatieven, etc. 

 De bpv met name gebruiken om inzicht te krijgen in het verschil tussen theorie en praktijk. Activiteiten 
uitvoeren in de praktijk is lastig doordat het vaak over veel risico/hoge bedragen gaat. 

Algemeen 

 Bij deze kerntaak zou het mogelijk moeten zijn om één richting te kiezen: import-of exportactiviteiten. Voorstel voor titel: organiseert en voert import- en/of 
exportactiviteiten uit. 

 

 AMIH – 2. Stelt een exportmarketingplan op Opmerkingen 

K
en

n
is

 In verband met grote overlap met 
kwalificatiekerntaak 1: 
kerntaakoverstijgende toets 

- 

V
aa

rd
ig

h
ed

en
 

Exportmarketingplan opstellen 
 

 Belangrijk om kaders op te stellen: format/richtingen -> voorbeelden van kaders is het gebruik van bronnen, 
keuze voor een land buiten de EU, product, etc. Mogelijkheid moet blijven om voor het bpv-bedrijf een plan 
op te stellen: een plan kan ook goed zijn als de uitkomst is om geen activiteiten op te zetten. 

 Faseren is ook belangrijk om ‘vinger aan de pols’ te houden en het niet doorbelasten van eerder gemaakte 
denk’fouten’. 

 Operationaliseren van risico’s van culturele verschillen -> belangrijke voorwaarde, maar niet goed toetsbaar 
middels alleen theorie 

 



  

Aanbevelingen 

 

De drie bijeenkomsten hebben tot een grof ontwerp van de examenplannen  geleid. Daarnaast zijn 

aanbevelingen gedaan voor examenvormen, de inzet van de bpv en keuzedelen. 

 

Samenvattend: 

- Kies voor een examenmix met ruimte voor kennistoetsen. Maak mogelijk dat scholen kunnen 

kiezen of ze de theorietoetsen formatief of summatief inzetten. 

 

- Differentieer alleen als het nodig is. Liever zoveel mogelijk dezelfde toetsen en verdieping in 

aparte toetsen. Bijv. kennisonderdelen onderbrengen bij vaardigheidstoetsen. Zoek ook de 

verbinding met retail en keuzedelen. 

 

- Simulaties, casustoetsen en proeven zijn goede manieren om complexe vaardigheden te 

toetsen. Als dit niet in de bpv kan, betrek de bpv dan bij het formuleren van de context. 

Complexe toetsvormen vragen ook een goede voorbereiding door de student: scholen 

dienen in het onderwijs situaties qua complexiteit op te bouwen en studenten te leren 

vaardigheden in contexten toe te passen. Ook vaardigheden op het gebied van rapportage, 

planning, etc. Proefexamens  kunnen het onderwijsproces sturen, maar het is niet de taak 

van de exameninstelling om het onderwijsproces in te richten. 

- Zet de bpv met name in om vaardigheden in te oefenen en de student kennis te laten maken 

met de praktijk. Examinering is een lastig verhaal, omdat omstandigheden niet makkelijk te 

‘controleren’ zijn. Zet de praktijkopleider in om een go/no-go te geven of de student klaar is 

voor het examen. Het blijft belangrijk dat er goede afspraken met de praktijkopleider worden 

gemaakt en dat de praktijkopleider op de hoogte is van de exameneisen.  

 


