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Inleiding

Na de invoering van de geglobaliseerde eindtermen per september 2007 krijgen de
scholen de ruimte om het onderwijs ten aanzien van het SchoolExamen (SE) zelf te
gaan inrichten. Dit betekent dat scholen een eigen invulling gaan geven aan de
eindtermen en het SE. De verwachting is dat leraren behoefte hebben aan
praktijkvoorbeelden.
Met een vijftal scholen is in 2008 een aantal schoolexamens afgenomen, waarbij de
handreikingen die bij de economische beroepsgerichte programma’s in 2007 zijn
beschreven als leidraad dienen. Deze schoolexamens dienen als “best-practice”.
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1. De vijf scholen

Via de onderstaande websites kunt nader kennis maken met de scholen:
Reynaert College te Hulst
Markiezaat College te Bergen op Zoom
Kandinsky College te Nijmegen
Kalsbeek College te Woerden
Anna van Rijn College

www.reynaert.nl
www.markiezaat.nl
www.kandinsky.nl
www.kalsbeek.nl
www.annavanrijn.org

Verder kunt u kennis maken met de vijf scholen middels interviews die op al de
scholen zijn afgenomen. De vragen zijn voor alle scholen het zelfde geweest. U krijgt
op deze wijze een indruk over het ontwikkelingsproces waarin de scholen zich nu
bevinden.

De interviews zijn afgenomen met de volgende docenten:

Reynaert College, afdeling Handel en Administratie

Markiezaat College, afdeling Mode en Commercie

Francis Westerweele en Marc Smet,

Marjan van Zuilen
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Kandinsky College, afdeling Handel en Administratie

Kalsbeek College, afdeling Handel en Administratie

Rick Jacobs, Kim Abramovicz en Wim Swinkels

Rien van Eeuwijk
Anna van Rijn College, afdeling Administratie

Louis Dalenberg
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1. Leren in een contextrijke leeromgeving
Competenties leert een leerling binnen een leeromgeving die activerend leren stimuleert. Dat zijn leeromgevingen die een beroep doen op “hoofd, hand en hart”. Leren actief, in hun eigen
tempo en met zelfgekozen opdrachten. Er is veel aandacht voor samenwerking tussen leerlingen en groepsprocessen. Er is een grote afwisseling van werkvormen (simulaties, ontdekkende
leren, samenwerkend leren, leren in de praktijk). Leerlingen leren zo veel mogelijk in levensechte situaties.
Reynaert College
We streven naar zoveel mogelijk concrete leersituaties
middels projecten.
De volgende projecten hebben we opgezet:
•
Het maken van een toeristische folder over de regio oost
Zeeuws Vlaanderen. De gemeente Hulst is de
opdrachtgever en de leerlingen hebben deze folder dan
ook gepresenteerd op het gemeentehuis aan de
voorlichter van de gemeente.
De plaatselijke banketbakker heeft een opdracht
gegeven voor het ontwikkelen van verpakkingsmateriaal
voor zijn eierkoeken. De leerlingen hebben met de
bakker kennis gemaakt middels een bedrijfsbezoek.
Daarna zijn de leerlingen aan de slag gegaan om het
verpakkingsmateriaal te ontwerpen.
•
Wij hebben samen met het ROC Westerschelde een
etaleerproject. Studenten van het ROC afdeling Handel
niveau 4 begeleiden vmbo- leerlingen bij het etaleren.
Eén student geeft leiding aan twee vmbo-leerlingen. In
het 3e leerjaar worden deze activiteiten gedaan op
school, maar in het 4e leerjaar vinden de
etaleeropdrachten plaats bij stagebedrijven. Samen met
het ROC is een beoordelingsformulier ontwikkeld die
door de vmbo-leerling zelf, zijn medeleerling en door de
ROC student worden ingevuld. ROC studenten kunnen
tijdens de begeleiding van vmbo- leerlingen werken aan
de competentie leidinggeven.
Via de stage komen leerlingen ook zeer nadrukkelijk in
aan-raking met contextrijke leeromgevingen. 3e jaars
leerlingen gaan van januari t/m juni elke vrijdagmiddag
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Markiezaat College
In de eerste plaats het project “De Modeshow”. In dit project
komt alles terug waar het in het vmbo om moet draaien.
Plannen, samenwerken, milieubewust en veilig omgaan met
materialen, maar natuurlijk ook de momenten waarop
leerlingen nadenken of dit het nu is waar ze later verder
meewillen. Bij de voorbereiding op het project komt ook nog
een gastdocent uit de modellenwereld. Je brengt dan de
werkelijkheid van het beroep binnen de schoolmuren. Je ziet
dat de leerlingen zeer belangstellend zijn over de
beroepswereld van de gastdocent.
Verder valt altijd weer op dat leerlingen tijdens de stage een
veel professionelere beroepshouding hebben dan op school.
Eigenlijk zou er meer aandacht besteed moeten worden aan
stage of buitenschoolse opdrachten.

Kandinsky College
De stage neemt een zeer belangrijke plaats in. In het 3e
leerjaar gaan de leerlingen drie volle weken op blokstage en
in het 4e leerjaar gaan de leerlingen zes weken op blokstage.
In elke periode van het jaar (schooljaar kent periodes van
6 weken) gaat een groep leerlingen op blokstage. De
leerlingen van leerjaar 3 gaan vanaf medio maart telkens
3 weken op stage tot aan het einde van het schooljaar en bij
de leerlingen van klas 4 start de eerste stageperiode gelijk bij
aanvang van leerjaar 4. Ongeveer 2 weken voor het examen
zijn alle leerlingen van leerjaar 4 dan weer terug op school.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen om vanaf komend schooljaar
leerlingen te laten meedraaien in een woonzorgcentrum,
waarbij o.a. de volgende werkzaamheden worden verricht:
•
servicebalie;
•
winkel;
•
ICT;
•
kantine;
•
restaurant.
De laatste twee werkzaamheden worden gezamenlijk
uitgevoerd met de afdeling consumptief van een collega
vmbo-school.
Bij de winkel, kantine en restaurant komen de onderdelen
inkoop, verkoop, kassa en promotie en presentatie terug.
Bij ICT gaat het vooral om de professionele vaardigheden en
klantgericht handelen.

1. Leren in een contextrijke leeromgeving

•

op stage. In het 4e leerjaar van augustus t/m december
ook op vrijdagmiddag, maar dan wel bij een ander bedrijf.
Verder gaan de leerlingen ook nog een hele week in
maart en november.
Het administratieve gedeelte van de opleiding vindt
vooral plaats via de simulatie. Aan de handmatige
simulatie besteden we weinig tijd, maar juist voor de
aanloop naar de semi-geautomatiseerde simulatie
besteden we daar veel aandacht aan. Uiteindelijk kunnen
we dan in het 4e leerjaar de simulatie geheel
automatiseren.
Kalsbeek College

Anna van Rijn College

Binnen het lokaal is de methode leidend. Binnen de afdeling Handel en Administratie is en blijft
het moeilijk om voor het administratieve gedeelte een contextrijke leeromgeving te creëren.
Voor deze onderdelen maken we dan ook gebruik van een methode. Maar buiten het lokaal
proberen we juist zoveel mogelijk contextrijke leeromgevingen te creëren. Het bezoeken van
bedrijven, interviews afnemen voor de winkeliersvereniging in het winkelcentrum,
carrouselstage waarbij leerlingen per tourbeurt een dagdeel bij de volgende instellingen en
bedrijven stage lopen met als hoofddoel sociale vaardigheden: "Zuwe Zorgcentrum" te
Woerden, Sociaal Cultureel Werk te Woerden en C1000 te Woerden. Soms lukt het dan ook
om administratieve handelingen te laten verrichten zoals bij het "Zuwe Zorgcentrum" waar
leerlingen de post verwerken en archiveren en bij het Sociaal Cultureel Werk verrichten de
leerlingen reprotechniek werkzaamheden. Naast deze genoemde werkzaamheden gaat het
dus vooral om de sociale vaardigheden, dus in contact treden met bewoners, collega's en bij
C1000 met klanten. Verder zijn er een aantal projecten zoals het sollicitatieproject. Verder is bij
ons aan school verbonden een Nimeto-docent. Nimeto is een vakcollege voor beroepen in de
branches schilder, interieur, reclame & presentatie. Deze docent begeleidt de leerlingen t.a.v.
HA/K/8 Presentatie en promotie en verzorgt bij ons op school ook het vak CKV.

Binnen het project Jong Ondernemen komen vele facetten voor van een contextrijke
leeromgeving. Hierbij moeten de leerlingen zelf een opdracht verwerven, realistischer kan de
leeromgeving niet zijn. Je moet wel oppassen dat je binnen dit project niet de eindtermen uit
het oog gaat verliezen. Veel algemene vaardigheden komen wel terug in de eindtermen van de
professionele vaardigheden, zoals organiseren, samenwerken e.d., maar veel opdrachten
hebben weinig relatie met het programma Administratie. Verder vind ik als docent het best
moeilijk hoe je al die processen moet beoordelen.

2. Leren leren, leren reflecteren
Docenten coachen leerlingen op het gebeid van “leren leren” en “leren reflecteren”. Ze bieden leerlingen inzicht in de eigen leerstijl; bieden handreikingen om effectiever te leren en helpen de
leerling bij het reflecteren op het eigen leerproces. Docenten bieden “zorg op maat”: geven zoveel sturing en structuur als nodig is gegeven de complexiteit en de “taakzelfstandigheid” van de
leerling en begeleiden de leerling naar grotere taakzelfstandigheid.
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Reynaert College

Markiezaat College

Kandinsky College

Leerlingen hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoeveel
taken per week worden gemaakt, maar het werk wat
opgegeven is voor een periode van 10 weken moet wel af zijn.
In principe hebben de leerlingen geen huiswerk en kunnen ze
binnen de gestelde tijd alles af hebben. Als blijkt dat leerlingen
dit niet redden dan krijgen zij het werk wel mee naar huis. Als
blijkt dat aan het einde van het jaar het werk nog niet af is,
dan zullen de leerlingen in de laatste week van het schooljaar,
waarin geen les meer wordt gegeven, de achterstand moeten
inhalen. De ouders worden regelmatig geïnformeerd of hun
kind een achterstand heeft of dat alles in orde is.
We zijn niet structureel bezig met reflecteren. Wij zijn mentor
van onze eigen klas in het 3e en 4e leerjaar. De diplomering
doen wij als mentor met onze eigen klas. Een klas die je twee
jaar begeleid en ook nog les aangeeft, daar krijg je een goede
band mee. In die zin spreek je leerlingen regelmatig aan met
reflecterende vragen. Verder voer je mentorgesprekken met je
leerlingen, waarin je de leerling de spiegel voorhoudt.

Tijdens mijn lessen probeer ik zeker leerlingen zelfstandiger te
laten werken en leren, maar je voelt altijd de druk van de tijd.
Je wilt ook binnen de gestelde tijd een bepaald resultaat
bereiken, daarom is sturing van de docent noodzakelijk. Er is
ook het gevoel dat veel leerlingen moeite hebben om zelf de
stappen te zetten en eigenlijk constant vragen om
begeleiding. Het besef dat leerlingen moeten leren leren is wel
degelijk aanwezig, maar het dilemma is dat er ook
gepresteerd moet worden binnen de gestelde tijd.
Leren reflecteren vindt plaats op de momenten dat leerlingen
bepaalde resultaten opleveren, dan volgt er een gesprek met
de leerlingen over wat goed ging en wat beter zou kunnen. De
beoordeling komt dan niet alleen van mijn kant, maar in
overleg met de leerling.

Naast de activiteiten van de docenten als coach binnen het
leerwerkhuis, is er binnen de afdeling economie ook een
trajectbegeleidster/stagecoördinator werkzaam, die leerlingen
individueel helpt bij bv. het plannen van hun werk.
Er is bewust voor gekozen om een trajectbegeleidster/
stagecoördinator in te zetten, specifiek gericht op het
onderwerp leren leren en leren reflecteren. De
trajectbegeleidster/stagecoördinator voert de gesprekken met
de leerlingen, rapporteert aan de docenten en bij specifieke
gevallen neemt de docent, die altijd verantwoordelijk blijft voor
de leerweg van de leerling, haar taak (tijdelijk) over. Verder
lopen alle contacten met stagebedrijven via de
trajectbegeleidster/stagecoördinator. Zij is dan ook het
aanspreekpunt voor de stagebedrijven en voert dus als het
ware het stagebureau voor de sector Economie.

Kalsbeek College

Anna van Rijn College

Op school constateren wij dat onze leerlingen echt "doe"-leerlingen zijn en dat bedoelen we
dan ook positief. Onze leerlingen willen juist graag presteren, maar hebben daarbij veel sturing
nodig. Je merkt gewoon dat leerlingen beter functioneren als er structuur wordt geboden. Het
is voor de leerlingen duidelijk wat er van ze verwacht wordt, er zit een "kop en staart" voor ze
aan. Bij kaderberoepsgerichte leerlingen zie je wel dat een aantal leerlingen minder sturing
nodig hebben, maar basisberoepsgerichte leerlingen vallen in een wak bij minder sturing en
weten dan niet hoe ze bepaalde zaken moeten plannen, voorbereiden e.d. Deze leerlingen
willen "doen", dan doe je recht aan hun leerstijl. Voor basisberoepsgerichte leerlingen
gebruiken we een digitaal begeleidingssysteem waarbij leerlingen de eigen ontwikkellijnen
kunnen volgen. Leerlingen moeten in dit systeem ook zelf de eigen ontwikkellijnen volgen,
naast de beoordeling van de docent.

We gebruiken hiervoor checklisten en vragenlijsten, die zowel door de leerkracht als door de
leerling worden ingevuld. De leerkracht en de leerling voeren daarna een voortgangsgesprek.
Binnen het PTA worden cijfers gegeven, maar hier vindt de rapportage plaats via tekst. De
administratieve last wordt wel als te groot ervaren. In de toekomst willen we de
voortgangsgesprekken integreren in het PTA.
Binnen het project Jong Ondernemen moeten de leerlingen ook binnen het verslag een
oordeel geven over het eigen functioneren en die van de medeleerlingen, middels een
reflectielijst.
Bij de Handelsopdracht rouleren de leerlingen. Bij een groepje van vier leerlingen gaan twee
leerlingen na enkele weken naar een ander groepje. Bij dat andere groepje blijven twee
leerlingen zitten, die dan sollicitatiegesprekken gaan voeren met de twee nieuwe leden van het
groepje. De zittende leerlingen geven dan na het gesprek aan wat goed ging tijdens het
gesprek en wat beter zou kunnen. Hier leren de andere leerlingen weer van de verbeterpunten. De zittende leerlingen werken de andere leerlingen dan in vier dagdelen weer in.
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3. Samenhangend leren
Leerlingen leren kennis, vaardigheden en houdingen in samenhang. Leerlingen gaan leeropdrachten aan die gaan over levensechte situaties waarbij eindtermen uit verschillende vakken en
programma’s in samenhang worden aangeleerd. De vakkenstructuur is derhalve doorbroken.
Reynaert College

Markiezaat College

Bij het project van de plaatselijke bakker met zijn eierkoeken
worden andere vakken ingeschakeld. Bij Nederlands gaat het
dan om een tekst te maken bij de verpakking, Engels wordt er
bij betrokken omdat de koeken eventueel ook geëxporteerd
kunnen worden. Wiskunde komt ook om de hoek kijken bij het
maken van de verpakking en het bepalen van de grote van
deze verpakking. Bij economie wordt aandacht besteed aan
de kostprijsberekening.
Eigenlijk zouden we veel meer integratie van AVO-vakken
willen, maar voorlopig beperken we ons tot een aantal
projecten. Bij de toeristische folder hebben we CKV
ingeschakeld voor het digitaliseren van de folder voor het
CKV-portfolio.

Structureel wordt hier niet aangewerkt. Bij bepaalde projecten
zoals een “open dag” voeren we een modeshow op. Dit wordt
dan samen gedaan met Instalelectro, die het licht en geluid
verzorgen.

Kalsbeek College
Structureel niet, want de vakgroepen bepalen de PTA's, maar projectmatig wel. Bij het
sollicitatieproject participeren de docenten van Nederlands en maatschappijleer. Wat handig is,
is dat de docent Handel en Administratie ook de lessen economie verzorgt. Binnen de
projecten wordt hier de samenhang gezocht van beide vakken. Verder constateer ik dat de
samenhang binnen Handel en Administratie al best problemen opleveren. HA/K/9 Boekhouden
en HA/K/10 Bedrijfseconomisch rekenen staan bij ons eigenlijk weer los van de andere
administratieve onderdelen van het programma. Ten eerste omdat deze onderdelen veel
instructiemomenten kennen vanwege de moeilijkheidsgraad van deze onderdelen, waarbij ook
weer veel structuur aangebracht moet worden en dan ook nog de samenhang zien met de
andere onderdelen, blijkt toch erg moeilijk te zijn voor onze leerlingen.
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Kandinsky College
Met name het vak Nederlands stelt zich “dienstbaar” op aan
het programma Handel en administratie en is vaak
ondersteunend voor het beroepsgerichte programma.
Voorbeelden hiervan zijn:
•
sollicitatiebrief schrijven, sollicitatiegesprektraining;
•
op het moment dat leerlingen voor het eerst op stage
gaan;
•
verkoopgesprekken;
•
telefoontraining;
•
reclame-uitingen.

Anna van Rijn College
Net als op zo veel scholen is de scheiding tussen AVO en praktijk relatief groot, en is er niet
veel samenhang in de aangeboden stof en onderdelen. De leerlingen uit de sectoren
Techniek, Zorg en Welzijn en Economie krijgen gezamenlijk op het zelfde niveau de AVOvakken aangeboden. Dit is natuurlijk een groot probleem, omdat de docent van bijvoorbeeld
Nederlands niet in de context per sector het vak Nederlands kan aanbieden. De motivatie bij
de AVO-docenten is ook meer gericht op het behalen van eindtermen voor het centraal
examen. Verder leeft het gevoel dat de AVO-vakken dan ondergeschikt worden gemaakt aan
het beroepsgerichte programma.

4. Doorlopende leerlijnen
Er is sprake van ononderbroken leerlijnen van basisvorming naar bovenbouw vmbo en van vmbo naar mbo. Een ononderbroken leerlijn veronderstelt programmatische en pedagogischdidactische afstemming en afstemming voor wat betreft de informatieoverdracht en zorg.
Reynaert College

Markiezaat College

Kandinsky College

Er zijn nauwe contacten met het ROC Westerschelde. Binnen
het ROC is er een project “mini-ondernemen”. Vmboleerlingen worden onderleiding van een aantal ROCstudenten begeleid in de uitvoering van dit project. Er worden
hoor-, vak- en gastcolleges gehouden voor de vmboleerlingen. Dit project is nog in voorbereiding, maar we gaan
van start in het cursusjaar 2008/2009.
We hebben met het ROC ook een doorlopende stagelijn. Het
ROC weet van de vmbo-leerlingen welke stage ze hebben
gelopen. Hier kan het ROC dus rekening mee houden, zodat
niet leerlingen weer bij hetzelfde stagebedrijf terecht komen.
Nu de schoolexamens qua vorm en inhoud door de school zelf
bepaald mogen worden willen we dit jaar enkele
schoolexamens afnemen bij enkele stagebedrijven. KC
Handel wil leerlingen die voor het schoolexamen slagen
binnen de stage een certificaat geven waarmee het ROC een
vrijstelling kan geven of op een andere wijze een verdieping
aanbieden over het geëxamineerde.

In het verleden zijn er wel contacten geweest, maar het is heel
vreemd maar wij hebben hierover op dit moment geen enkel
contact met het ROC West-Brabant.

Zeker één van de aandachtspunten. De aansluiting vmbo-mbo
blijft een probleem. Wij gaan waarschijnlijk volgend jaar
meedraaien in 2VM, een pilot om vmbo en mbo niveau 2 aan
elkaar te koppelen. De voordelen zijn dan dat leerlingen niet
van school hoeven te wisselen. Zodoende zijn de
pedagogische en didactische problemen die er bestaan na de
overgang van vmbo naar mbo waarschijnlijk verleden tijd.
Leerlingen stromen met een startkwalificatie 2 uit naar de
arbeidsmarkt of stromen door naar niveau 3 of 4 binnen het
ROC.
Verder blijft afstemming tot nu toe beperkt tot enkele adhoc
programmatische afspraken m.b.t. vrijstelling van
boekhouden, ICT e,d.

Kalsbeek College
Bij het ROC ID College krijgen wij uitnodigingen voor twee keer een open huis. Verder krijgen
we een doorstroomformulier toegestuurd als een leerling zich heeft aangemeld bij een ROC,
die wij dan als mentor van deze leerling invullen.
Verder hebben wij geen contacten met de ROC's, dus praten we helemaal niet over
doorlopende leerlijnen. Eigenlijk wel jammer, want veel van onze leerlingen die nog eens
terugkomen nadat ze bij ons de school hebben verlaten, komen met verhalen dat alles opnieuw
wordt gedaan. Het is natuurlijk niet vreemd dat leerlingen dan wegblijven bij deze lessen.
ROC's zouden meer moeten investeren in een betere afstemming met vmbo's in de regio, dan
zullen er minder leerlingen uitvallen binnen het mbo.
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Anna van Rijn College
Er zijn geen doorlopende leerlijnen met het ROC Midden Nederland afgesproken. Er is
eigenlijk maar incidenteel contact met het ROC Midden Nederland. Er is wel een
doorstroomformulier voor de leerlingen die van onze school naar het ROC gaan, maar dat is
meer een administratieve overdracht van leerlingen en heeft niets te maken met welke vorm
dan ook van doorlopende leerlijnen. Veel van onze leerlingen hebben binnen het programma
Administratie prima vaardigheden bij het tekstverwerken, maar binnen het ROC wordt daar
totaal geen rekening meegehouden. Dit is erg jammer omdat de motivatie van veel leerlingen
door dit soort zaken gaat verdwijnen. Regelmatig komt er nog wel eens een leerling hier terug
om vooral aan toegeven dat ze grotendeels binnen het ROC hetzelfde doen als dat ze hier op
school hebben gedaan.

5. Competentiegericht toetsen
Competenties worden getoetst. Dat betekent dat behalve op output van leren ook leerprocessen beoordeeld worden. Bij de beoordeling worden naast de docent ook de leerling zelf en anderen
betrokkenen zoals medeleerlingen en praktijkbegeleiders. Kennis, houding en vaardigheden worden in samenhang getoetst.
Reynaert College

Markiezaat College

Binnen de stage en binnen de projecten besteden we juist
aandacht aan houding en het proces.
Binnen de stage is de stagebegeleider die vooral op de
houdingsaspecten let. Bij het etalageproject worden leerlingen
vooral beoordeeld naast het product ook op:
•
de planning;
•
inzet;
•
opruimen;
•
samenwerken.

Zoals ook al beschreven is bij het leren reflecteren worden
bijvoorbeeld als de leerlingen een etalageopdracht hebben
gemaakt een eindgesprek gevoerd over het eindresultaat, wat
ziet er goed uit, wat had nog beter gekund, hoe was de
samenwerking met je medeleerling. Leerlingen moeten door
deze vraagstelling zelf een beeld geven over het eigen
functioneren. Niet alleen het resultaat telt maar ook het proces
om tot het resultaat te komen.
Verder werken we hier met attitudepunten. Leerlingen weten
de betekenis van het woord attitude. Iedere week krijgen
leerlingen een beoordeling voor de praktijkopdracht van die
week, een beoordeling voor een SO en een beoordeling voor
de attitude. Het startcijfer voor de attitude is een 8, maar deze
kan oplopen bij een betere houding of aflopen bij een
slechtere houding. De drie cijfers tellen even zwaar mee.
We geven dus elke week cijfers voor kennis, vaardigheden en
houding. De mix van deze drie punten: kennis, vaardigheden
en houding noemen we toch een competentie!
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Kandinsky College
Bij een aantal praktische opdrachten worden de competenties
getoetst. Natuurlijk in de eerste plaats binnen de stage, maar
ook bij kassaopdrachten, verkoopgesprekken,
kantoorsimulatie, enz.
In het 3e leerjaar vindt de beoordeling van de stage plaats
door de docent Nederlands, omdat in het 3e leerjaar vooral het
accent ligt op het voorbereiden en uitvoeren van de sollicitatie.
De leermeester en de stagebegeleider geven in het 4e leerjaar
de beoordeling. Hier liggen vooral de accenten op de
professionele vaardigheden (K2) die met de leerlingen worden
besproken:
•
plannen;
•
gebruik van taal en rekenen;
•
economisch, veilig, milieubewust en hygiënisch werken;
•
samenwerken;
Verder komen in de schriftelijke verslaglegging de volgende
punten naar voren:
•
initiatief nemen;
•
inzet tonen;
•
prestatiebereid zijn;
•
verantwoordelijkheidsgevoel tonen;
•
zelfstandig werken;
•
voldoen aan gedrags- en huisregels t.a.v. kleding,
taalgebruik en omgangsvormen;
•
een klantgerichte houding tonen;
•
betrouwbaarheid en eerlijkheid tonen;
•
beroepsgeheim hanteren;
•
rekening houden met privacy;
•
interesse voor anderen tonen;
•
met de gevoelens van anderen rekening houden;
•
zichzelf presenteren.

Kalsbeek College

Anna van Rijn College

Zeker niet structureel. Bij het beoordelen van presentaties bij projecten beoordelen de leer-lingen elkaar op de volgende punten: techniek, samenwerking en voorbereiding. Het laagste
en het hoogste cijfer worden dan weggelaten om sociaal wenselijke becijfering te voorkomen,
waarna het gemiddelde wordt berekend. Verder worden zoals hierboven al is genoemd de
basisberoepsgerichte leerlingen beoordeeld binnen een digitaal begeleidingssysteem.

Bij het tweede aandachtspunt staat het één en ander over leren, leren. Eigenlijk kun je
aandachtspunt 5 competentiegericht toetsen niet los zien van het leren, leren. Eigenlijk staat
bij het tweede aandachtspunt datgene wat wij hier bij de afdeling Administratie doen aan
competentiegericht toetsen.

6. Leerlingen bouwen een portfolio op
Competentiegericht leren gaat uit van de individuele leerling die zelf zijn leerproces organiseert. Elke leerling construeert zijn eigen kennis uit de informatie die hij aangeboden krijgt. Leerlingen
ontplooien zich tot beslissers over hun eigen levensloop. Leerlingen bouwen een portfolio op dat hier op aansluit. Het portfolio vorm een dossier dat de leerling zelf en relevante anderen (de
decaan, de vervolgopleiding) inzicht geeft in de ontwikkeling van z'n competenties.
Reynaert College
De leerlingen werken nog niet met een portfolio. We willen
eerst al onze plannen voor dit jaar realiseren t.a.v. het miniondernemen, stage, projecten en de schoolexamens. Het ligt
wel in de planning om als alles volgend jaar draait, als speerpunt het portfolio te gaan introduceren. Natuurlijk zien we het
belang van portfolio als instrument voor reflectie en betere
doorlopende leerlijnen, maar we kunnen niet alles tegelijk
oppakken.

Markiezaat College

Kandinsky College

Daarmee zijn we op school mee begonnen in de onderbouw.
De 2e klassen werken er dit jaar mee, dus volgend schooljaar
2008/2009 beginnen we in de 3e klas.
Naast het echte portfolio maken leerlingen regelmatig foto’s
van de zelf gemaakte producten, die ze dan zelf bewaren in
een fotoalbum. Dit is zeg maar de voorloper van het echte
portfolio.

Portfolio-opbouw staat bij ons nog in de kinderschoenen. Er
zijn wat voorzichtige verkenningen, maar er is nog geen
duidelijke visie op portfolio-ontwikkelingen. Er wordt wel
bovenschools in het Nijmeegse nagedacht over een vorm van
portfolio-ontwikkeling. Dat lijkt ons ook de goede weg voor
een functioneel gebruik van een portfolio, zeker als daarin ook
de doorstroom naar het MBO wordt betrokken.

Kalsbeek College
Hier besteden we nog geen aandacht aan. Wel vind ik dat zoals al beschreven is, dat de
voortgang van de basisberoepsgerichte leerlingen t.a.v. ontwikkellijnen in het digitale
begeleidingssysteem een onderdeel behoort te vormen van het portfolio.

Anna van Rijn College
De leerlingen maken wel een tekstdossier en maken foto’s tijden het Jong Ondernemen, maar
structureel met een portfolio werken, daar zijn wij als school nog niet mee bezig.

7. Docenten als leerprocesbegeleiders
De docent deelt zijn rol als expert met mensen uit de praktijk. Daarnaast komen er nieuwe rollen bij:
•
ze voorzien in leeropdrachten die aansluiten bij de beginsituatie en leerwens van de leerling;
•
ze begeleiden leerlingen bij het kiezen van opdrachten;
•
ze organiseren samenwerking en groepsprocessen bij leerlingen;
•
ze beoordelen samen met de leerling leerprocessen van de leerling;
•
ze werken samen bij de integratie van leerinhouden;
•
ze werken samen bij het creëren van levensechte situaties binnen de school;
•
ze onderhouden externe contacten met stagebegeleiders.
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Reynaert College

Markiezaat College

Kandinsky College

Echt maatwerk leveren we bijvoorbeeld wel bij onze LWTleerlingen, hier staat het examen niet centraal, maar de
mogelijkheden van de leerling.
Binnen onze projecten en stage spelen genoemde nieuwe
rollen van de docent zeker mee. Naast de projecten speelt de
methode die we gebruiken toch wel een belangrijke rol en is
de methode meestal wel voorschrijvend, waardoor de
genoemde nieuwe rollen wat meer op de achtergrond komen.
Op zich is de mix van projecten en gebruik van methode voor
de leerlingen afwisselend. Alleen methode of alleen maar
projecten zouden we niet graag willen.
Nee, deze mix bevalt de leerlingen en ons dus ook.

Als docent probeer ik zeker zoveel mogelijk leeropdrachten te
maken die aansluiten bij de beginsituatie en leerwens van de
leerling en bij het project “De Modeshow’ komt wel heel
duidelijk naar voren dat het levensecht is.
De opdrachten gaan hier in een carrousel, want bij elke
werkplek kunnen maximaal vier leerlingen aan het werk zijn.
Het is niet zo dat leerlingen zelf kunnen bepalen welke
werkplekken ze wel of niet willen uitvoeren. De leerlingen
moeten wel alle onderdelen binnen de carrousel volgen. De
volgorde waarin maakt niet zoveel uit, maar bij elke werkplek
geldt, vol is vol.
In elke leeropdracht is bepaald of leerlingen die individueel in
tweetallen of in groepjes van vier uitvoeren. Zeker bij het
project “De Modeshow” is samenwerking van de hele groep
nodig.
Bij punt 5 is al aangegeven dat we hier samen met de
leerlingen tot de eindbeoordeling komen.
Verder onderhoud de docent hier ook de relaties met de
stagebedrijven. Aan de integratie met andere vakken zouden
we meer aandacht aan moeten besteden, maar met de
andere activiteiten hebben we het al druk genoeg.

Bij het onderdeel 2 Leren leren en leren reflecteren is dit punt
al aanbod geweest. Als school hebben we bewust gekozen
om niet alle rollen te laten uitvoeren door docenten. Enkele
jaren geleden heeft het Kandinksky College deel genomen
aan het project “Lesgeven anders organiseren”. Het idee van
de docent als “specialist in alles” was aan herziening toe. Eén
van de uitwerkingen is dan ook geworden dat docenten veel
meer de nadruk gingen leggen op
•
het voorzien in leeropdrachten die aansluiten bij de
beginsituatie en leerwens van de leerling;
•
samenwerken bij het creëren van levensechte situaties
binnen en steeds meer ook buiten de school.
Andere activiteiten zoals:
•
het onderhouden van externe contacten met
stagebedrijven en leermeesters;
•
het begeleiden van leerlingen bij het kiezen van
opdrachten;
•
en het samen met de leerling beoordelen van
leerprocessen worden dan gedaan door andere
specialisten op dat gebied.

Kalsbeek College

Anna van Rijn College

Wij hebben als school gekozen voor activerend leren, maar wel docentgestuurd. Leerlingen
hebben structuur nodig. Er moeten vaste instructie momenten zijn. Het activerend leren
stimuleren wij vooral zoals al besproken is bij 1. Leren in een contextrijke leeromgeving.
Docenten moeten al deze projecten voorbereiden en bedrijven bezoeken. We hebben gekozen
voor veel buitenschools leren en dat betekent de contacten met de buitenwereld onderhouden.
Wij begeleiden leerlingen zeker in het leerproces, maar het beoordelen van het leerproces met
een verankering in het PTA vindt bij ons niet plaats.

We merken toch wel op school dat als de docent de rol van leerprocesbegeleider op zich
neemt, dit veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Het begeleiden van
leerprocessen dat doen we wel, maar we hebben het gevoel dat het niet geheel onze professie
is. Het kost veel tijd om bijvoorbeeld goede checklisten te maken, maar ook de vraag: “hoe ga
ik met zo’n checklist om?”. Eigenlijk missen we veel van dit soort handvaten.
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8. Vraaggestuurd leren
Leerlingen leren actief, in hun eigen tempo en met zelfgekozen opdrachten. Competentiegericht onderwijs organiseert zijn eigen leerproces (onder begeleiding).
De organisatie van het leren is daarom afgestemd op individuele leerroutes.
Reynaert College

Markiezaat College

Kandinsky College

Het zou prachtig zijn, maar het is bij ons niet meer dan een
brainwave.

Binnen het onderwijsconcept hier op school wordt niet
structureel aandacht geschonken aan vraaggestuurd
onderwijs. Bij incident komt het zeker wel voor. Als
leerlingen in de klas komen met de mededeling: “Hebt u dit
of dat gisteren op tv gezien”, dan wordt de actualiteit op
deze manier de klas binnen gebracht. De leerlingen willen
er vaak meer van weten of er wordt over het onderwerp
een discussie gevoerd. Op deze wijze wordt daar zeker
aandacht aanbesteed. In die zin is het op dat moment
vraaggestuurd.
Binnen het carrouselsysteem mogen leerlingen keuzes
maken, maar uiteindelijk moeten ze wel alle onderdelen
gevolgd hebben.

Leerlingen werken aan modules voor een periode van
6 weken. De leerling organiseert binnen de module van
6 weken tot op zekere hoogte zijn of haar eigen leerproces,
dit met en later met minder hulp van de trajectbegeleidster.
Met de ontwikkelingen naar een andere invulling van het
programma volgend jaar, zal dit vraaggestuurde leren veel
meer aandacht krijgen. Met meer invulling van het
programma buiten de school, zal steeds meer een beroep
worden gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen en op
hun vermogen om zelf keuzes te maken. Een leerling zal
dan o.a. op basis van zijn of haar eigen interesses en
leervragen een keuze moeten maken uit verschillend
aanbod van programmaonderdelen buiten school.

Kalsbeek College
Zoals gezegd hebben wij ervoor gekozen docentgestuurd te werken, dit betekent dat
vraaggestuurd onderwijs bij ons niet plaats vindt. Al hoewel bij het project "Interview",
moeten leerlingen interviewvragen verwerken met het programma Excel. Hier wordt een
workshop voor gegeven, waarbij inschrijving noodzakelijk is, want "vol is vol". Wie deze
workshop mist, loopt zeker vast bij de uitwerking van de interviewvragen.
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Anna van Rijn College
Het afdelingsprogramma Administratie is eigenlijk een te smalle afdeling en is erg
leerstofgericht. Deze vakinhoudelijke opleiding is volgens mij niet geschikt voor
vraaggestuurd onderwijs. Leerlingen laten kiezen tussen verkoopadministratie of
inkoopadministratie heeft weinig zin. Het gaat er om dat leerlingen het verband gaan zien
tussen beide administraties. Bij een intersectoraal programma kunnen leerlingen wel
keuzes maken tussen Techniek, Commercie of Dienstverlening. Binnen dit programma
zitten ook veel meer elementen van de algemene vaardigheden, zoals plannen en
samenwerken. Binnen het afdelingsprogramma Administratie mis ik eigenlijk wel dit soort
keuzes en accenten op algemene vaardigheden. We proberen de opleiding kleur te geven
middels Jong Ondernemen, andere projecten en zelfs d.m.v. een kleurenprinter. Dit laatste
is geen grap, maar presentaties en andere uitwerkingen via het Office-pakket in kleur
motiveren leerlingen meer dan een zwart-wit uitdraai.

2. De voorbeelden van het SE

Nu volgen van de vijf scholen de voorbeelden zoals zij invulling hebben gegeven aan
het SE. Bij al deze onderwerpen vindt u de exameneenheden van de programma’s
Handel en Administratie, Administratie, Handel en Verkoop en Mode en Commercie.
Op deze wijze krijgt u ook inzicht welke onderdelen in het PTA zijn geplaatst.

2.1 Reynaert College
De docenten hebben gekozen om in 2008 een aantal exameneenheden voor het
SchoolExamen te examineren tijdens de stage. Deze examens zijn ontwikkeld door
KCHandel.

Via de weblink p.vanthoog@kchandel.nl kunnen scholen informatie vragen over het
examenmateriaal.

2.1.1 Etalage/display
Handel en administratie

HA/K/8
24.

BB

KB

Presentatie en promotie

CE

CE

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een artikelpresentatie
maken.

X

X

GL

De opdracht is gemaakt voor Handel en Administratie. Enkele onderdelen van de
opdracht komen ook voor bij Handel en Verkoop en Mode en Commercie.
Handel en verkoop

HV/K/11
31.

HV/K/12
32.

HV/K/13
33.
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Presentatietechnieken 1
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een winkelinrichting
ontwerpen en realiseren.
Presentatietechnieken 2
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen een reclame-uiting
ontwerpen en realiseren.
Commerciële presentatie 1
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
een etalageontwerp opstellen;
•
een presentatieplan opstellen;
•
een bedrijfspresentatie uitvoeren.

BB
CE
X

KB
CE
X

X

X

X

X

GL

34.
HV/K/14
35.

36.

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen een reclameplan opstellen.
Commerciële presentatie 2
De kandidaat kan:
•
decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.
De kandidaat kan in een commerciële presentatie:
•
marketingprincipes toepassen in commerciële
presentaties;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een huisstijl vormgeven;
•
kan decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.

X

X

X

Mode en commercie

MC/K/11
26.

Modepresentatie
De kandidaat kan:
•
verschillende beeldaspecten toepassen in
etalages, vitrines, displays, etc.;
•
een artikelpresentatie uitvoeren en in stand
houden.

BB
CE
X

KB
CE
X

GL

Ter voorbereiding krijgt de leerling informatie welke opdrachten hij in het werkboek nog
moet bestuderen met de bijbehorende bronnen. De leerling moet een werkstuk maken
aan de hand van een etalage of display in een winkel.
Het verslag bevat de volgende onderdelen:
•
neem een foto van de etalage of display;
•
schrijf bij de etalage:
naam van het bedrijf;
soort artikelen;
prijzen (hoog – laag);
doelgroep;
•
beoordeling ( samen met je begeleider);
•
geef jullie mening van de etalage of display.
Verder krijgt de leerling nog een aantal aandachtpunten mee, die in het verslag
verwerkt moeten worden:
Belangrijk zijn de volgende punten:
•
wat is een etalage?
•
waarom heeft het bedrijf wel of geen etalage?
•
thema-etalage;
•
verlichting;
•
kleurgebruik;
•
brandpunt;
•
…
Als laatste maakt de leerling prijs- en tekstkaarten voor verschillende producten.
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Deze moeten ook in het werkstuk ingeleverd worden.

2.1.2 Kassa
Handel en administratie

HA/K/7
22.

23.

Verkoopregistratie
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs van een artikel berekenen;
•
btw-berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen de kassastaat opmaken.

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

X

Handel en verkoop

HV/K/4
18.

19.

20.

Kassa
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs berekenen;
•
BTW-berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen;
•
de kassastaat opmaken.
De kandidaat kan met behulp van een
geautomatiseerd kassasysteem betalingen van
klanten verwerken en de daarbij behorende
administratieve handelingen uitvoeren.
De kandidaat heeft kennis van:
•
de functies van de gebruikte apparatuur;
•
de werkwijze bij betalingsverwerking.

BB
CE

KB
CE

X

X

GL

X

X

Mode en commercie

MC/K/4
18.

19.

Kassa
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs berekenen;
•
BTW- berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen.
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen de kassastaat
opmaken.

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

X

X

Ter voorbereiding krijgt de leerling informatie welke opdrachten hij in het werkboek nog
moet bestuderen met de bijbehorende bronnen.
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De leerling maakt een werkstuk nadat hij binnen de stage zelf achter de kassa heeft
gezeten. Eventueel kan deze opdracht ook gemaakt worden als iemand een tijdje mee
heeft gelopen met een caissière.
In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aanbod:
•
de verschillende stappen die je maakt bij afrekenen (ook begroeten en afscheid
nemen van een klant);
•
het openen door een medewerker van de kassa;
•
het sluiten van de kassa aan het einde van de dag of dienst;
•
voorbeelden van derving en lekkage kunnen herkennen en benoemen;
•
…
Verder moet de leerling 3 voorwerpen zelf inpakken en deze laten beoordelen door de
begeleider en van elk ingepakt voorwerp een foto maken.
Foto’s en beoordeling maken onderdeel uit van het werkstuk.

2.1.3 Magazijn en goederenbeheer
Handel en administratie

HA/K/5
19.

HA/K/6
20.

21.
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Goederenstroom inkoop
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
inkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen.
Goederenstroom verkoop
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
verkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen:
•
magazijnwerkzaamheden uitvoeren;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen.
De kandidaat kan een bestaande artikelpresentatie
in stand houden.

BB

KB

X

X

CE
X

X

X

X

GL

Enkele onderdelen van de opdracht komen ook voor in de afdelingsprogramma’s AD,
HV en MC.
Administratie

AD/K/7
19.

AD/K/8
20.

AD/K/9
21.

Inkoop
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
inkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen.
Magazijn/expeditie
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op voorraadbeheer en op de
verzending en ontvangst van goederen.
Verkoop
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
verkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen.

BB
CE
X

KB
CE
X

CE
X

CE
X

CE
X

CE
X

BB
CE
X

KB
CE
X

X

X

X

CE
X

X

X

BB
CE
X

KB
CE
X

GL

Handel en verkoop

HV/K/5
21

22.
HV/K/6
23.

24.

Presentatie en goederenverwerking
De kandidaat kan:
•
artikelen verkoopklaar maken;
•
artikelen presenteren.
De kandidaat kan de opslag van goederen in een
magazijn uitvoeren.
Goederenbeheer
De kandidaat kan met behulp van een
geautomatiseerd voorraadadministratiesysteem het
voorraadbeheer uitvoeren.
De kandidaat heeft kennis van de economische
begrippen bij het voorraad- en magazijnbeheer.

GL

Mode en commercie

MC/K/5
20.

Goederenverwerking en -beheer
De kandidaat kan:
•
artikelen verkoopklaar maken;
•
ontvangst en opslag van goederen uitvoeren;
•
een bijdrage leveren aan voorraadbeheer al
dan niet met behulp van geautomatiseerde
systemen.

GL

Ter voorbereiding krijgt de leerling informatie welke opdrachten hij in het werkboek nog
moet bestuderen met de bijbehorende bronnen.
De leerling maakt een werkstuk nadat hij binnen de stage zelf in het magazijn heeft
gewerkt.
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In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aanbod:
•

Algemene vragen:
Wat wordt in het stagebedrijf in het magazijn opgeslagen?
Waarom worden goederen opgeslagen?
Waaraan moet het magazijn voldoen?
...

•

Wat doet je bedrijf als de minimumvoorraad van een artikel is bereikt?
Hoe wordt de voorraad bijgehouden?
Wat is maximumvoorraad?
Wat is minimumvoorraad?
...

•

Er komt een zending met bestelde goederen binnen.
Wat doet het bedrijf met de ontvangen goederen?
Wat is een vrachtbrief?
...
Verder moeten in het werkstuk weer foto’s opgenomen worden, voorbeelden van
formulieren en een stroomschema van de formulieren.

2.1.4 Schoonmaken
Handel en administratie

HA/K/2
9.

Professionele vaardigheden
De kandidaat kan hygiënisch werken.

BB
CE
X

KB
CE
X

GL

BB
CE
X

KB
CE
X

GL

Administratie

AD/K/2
9.
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Professionele vaardigheden
De kandidaat kan hygiënisch werken.

Handel en verkoop

HV/K/2
10.

BB
CE
X

KB
CE
X

GL

BB

KB

GL

Professionele vaardigheden

CE

CE

De kandidaat kan hygiënisch werken.

X

X

Professionele vaardigheden
De kandidaat kan hygiënisch werken.

Mode en commercie

MC/K/2
10.

Een onderdeel waar leerlingen weinig interesse tonen voor deze werkzaamheden,
maar zeer belangrijk zijn voor de uitstraling van de stagebedrijven. Daarom is gekozen
om hier aandacht aan te besteden.
Ter voorbereiding krijgt de leerling informatie welke opdrachten hij in het werkboek nog
moet bestuderen met de bijbehorende bronnen.
De leerling maakt een werkstuk nadat hij binnen de stage zelf schoonmaakwerkzaamheden heeft verricht.
In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aanbod:
•
wat is hygiëne?
•
wie maken de winkel schoon en wanneer doen ze dit?
•
noem vijf schoonmaakwerkzaamheden in jouw stagebedrijf?
•
wat is persoonlijke hygiëne?
•
welke eisen stelt jouw stagebedrijf aan persoonlijke hygiëne?

Het afnemen van de theoretische vragen tijdens de stage met de begeleider van het
bedrijf en de docent.

2.2 Markiezaat College
2.2.1 De modeshow
Marian van Zuilen heeft één hele grote opdracht, namelijk samen met de leerlingen
een modeshow voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
De groep bestaat uit 16 leerlingen, waarvan 13 leerlingen uit de basisberoepsgerichte
leerweg en 3 leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg. Bij deze groep zitten ook
9 jongens. De leerlingen zijn zeer enthousiast over de “catwalk”. Een catwalk is een Tvormig podium waarop de nieuwste mode gepresenteerd wordt. De belangrijkste
personen hierbij zijn z.g. mannequins en dressmen die de kleding dragen en
presenteren door over de catwalk te lopen, op een bepaald punt te draaien en naar het
beginpunt terug te lopen.
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Voorbereiding- en ontwerp
Eerst krijgen de leerlingen een dvd te zien van het vorige jaar, waarin ook een
modeshow werd gegeven. Op deze manier krijgen de leerlingen een indruk van de
werkzaamheden die behoren bij het organiseren van een modeshow. Daarna gaan
de leerlingen bedenken welke thema’s zij rond de modeshow willen kiezen. Ook moet
in deze fase gekeken worden welke muziek het beste past bij het thema. Ook maken
de leerlingen een schets van het decor passend bij het thema. De leerlingen moeten
ook nadenken waar de verlichting geplaatst moet worden en waar de projectie via de
beamer plaatst krijgt.
In deze fase gaan de leerlingen ook opzoek naar passende kleding die zij rond het
thema willen showen. C&A is één van de winkels waar de leerlingen kleding mogen
uitzoeken. De andere winkels in Bergen op Zoom zijn Score, SPS, Vero Moda, Lopez
Mode en Nano. De leerlingen nemen zelf eerst contact op met de contactpersonen van
de bedrijven, maken een afspraak en gaan daarna op bezoek. Er wordt een contract
ingevuld welke artikelen in bruikleen meegenomen worden. Na afloop van de
modeshow zorgen de leerlingen zelf voor het terugbrengen van de kleding. Als
bedankje nemen de leerlingen op eigen kosten een bloementje mee.
Eén van de belangrijkste zaken die bij de catwalk horen is de wijze van het lopen en
zichzelf presenteren. Hiervoor wordt een gastdocent gevraagd van een
modellenbureau. Deze gastdocent geeft in haar dagelijkse werk cursussen voor
modellen en gastvrouwen “hoe zich te presenteren”. De gastdocent legt eerst het één
en ander uit, waarna zij groepjes van twee leerlingen begeleid in het oefenen van de
loopjes. De andere leerlingen gaan dan in groepjes van twee zelf een loopje bedenken
die past bij het thema dat ze uitgekozen hebben. Op deze manier heeft de gastdocent
een begeleidende rol en geeft adviezen.
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Definitieve fase
In deze fase moet alles goed op papier komen. Eigenlijk is dit het draaiboek:
•
de volgorde van showen;
•
de keuze van de muziek;
•
wie showt wat?
•
wie spreken er tijdens de show?
Uitvoering
Het publiek dat voor de modeshow wordt uitgenodigd zijn leerlingen van de
basisschool. Er worden affiches gemaakt om de leerlingen van de basisschool te
enthousiastmeren.
Enkele jaren geleden in 2003 “het jaar van de gehandicapte” hebben de leerlingen in
een verzorgingstehuis de modeshow opgevoerd voor geestelijk- en lichamelijk
gehandicapten. Niet alleen opgevoerd voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapten,
maar samen met geestelijk- en lichamelijk gehandicapten.
De groepjes bestonden uit één lichamelijk gehandicapte, één geestelijk gehandicapte
en twee vmbo leerlingen. Verder werd er samengewerkt met de afdeling Zorg &
Welzijn. Deze afdeling zorgde voor de catering. De leerlingen hebben toen veel
geleerd, zeker op het gebied van samenwerken en het omgaan met verschillen tussen
mensen. Jammer genoeg was dit eenmalig, ook omdat het qua organisatie erg veel
vergde van de docenten.

Na afloop van de modeshow delen de leerlingen folders uit van de winkels waarvan zij
de kleding hebben geshowd. Daarna volgt als iedereen weg is de ontlading, die
begrijpelijk is na zoveel voorbereiding en een spannende uitvoering.
Evaluatie
De volgende dag komen de leerlingen weer bijeen. Alles moet opgeruimd worden en
de taken worden daarvoor verdeeld. Er wordt daarna met de leerlingen een gesprek
gevoerd over wat er goed ging, wat beter zou kunnen en of iedereen zich aan de
afspraken heeft gehouden.
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Deze modeshow maakt deel uit van het SE. Vooral op de punten zoals planmatig
werken en samenwerken naast de meer vakmatige vaardigheden worden vooral
beoordeeld.
Mode en commercie

MC/K/3
16.

MC/K/7
22.

MC/K/8

BB

KB

GL

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen gegevens uit
informatiebronnen gebruiken.
Mode-oriëntatie

X

X

X

De kandidaat heeft kennis van:
•
aspecten en functies van textiel;
•
van kenmerken van mode;
•
van de productie van kleding.
Modemarketing

X

X

X

Werken in de mode en commercie

CE

CE

X

X

X

MC/K/9

De kandidaat kan aspecten van modemarketing
toepassen.
Modekennis

24.
MC/K/10

De kandidaat kan een modebeeld weergeven.
Vormgeving

X

X

X

De kandidaat kan beeldende aspecten en
vormgevingsprincipes praktisch toepassen.
Modepresentatie

X

X

CE

CE

X

X

BB

KB

GL

X

X

X

HA/K/4

De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
telefoneren en faxen;
•
post verwerken;
•
gebruik maken van gegevens uit
informatiebronnen.
Automatisering in de economie

18.
HA/K/8

De kandidaat kan met de computer werken.
Presentatie en promotie

X
CE

X
CE

X

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een artikelpresentatie
maken.

X

X

23.

25.
MC/K/11
26.

De kandidaat kan:
•
verschillende beeldaspecten toepassen in
etalages, vitrines, displays, etc.;
•
een artikelpresentatie uitvoeren en in stand
houden.

Handel en administratie

HA/K/3
16.

24.
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Klantgericht handelen/dienstverlening

Administratie

AD/K/6
18.

AD/K/12
24.

BB

KB

GL

De kandidaat kan met in achtneming van
omgangsvormen handmatig en met behulp van
geautomatiseerde systemen informatie aan klanten
geven, telefoneren en faxen.
Automatisering in de administratie

X

X

X

De kandidaat kan met de computer werken.

X

X

Receptie

Handel en verkoop

HV/K/10
30.
HV/K/11
31.

HV/K/12
32.

HV/K/13
33.

34.
HV/K/14
35.

36.
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BB

KB

X

X

Detailhandelsmarketing
De kandidaat heeft inzicht in consumentenwensen
en -gedrag.
Presentatietechnieken 1

CE

CE

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een winkelinrichting
ontwerpen en realiseren.
Presentatietechnieken 2

X

X

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen een reclame-uiting ontwerpen en
realiseren.
Commerciële presentatie 1

X

X

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen:
•
een etalageontwerp opstellen;
•
een presentatieplan opstellen;
•
een bedrijfspresentatie uitvoeren.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen een reclameplan opstellen.
Commerciële presentatie 2

X

De kandidaat kan:
•
decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.
De kandidaat kan in een commerciële presentatie:
•
marketingprincipes toepassen in commerciële
presentaties;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een huisstijl vormgeven;
•
kan decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.

X

X

X

X

GL
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2.3 Kandinsky College
2.3.1 Carrousel van CE voor SE
e
De docenten hebben in het 4 leerjaar ervoor gekozen om een aantal
exameneenheden die in het verleden centraal geëxamineerd zijn te gebruiken
voor het SE. Het is namelijk toegestaan dat CE onderdelen ook in het SE
geëxamineerd worden. Ook aanpassingen in het scoreformulier worden
toegepast. Op deze wijze kunnen bepaalde vaardigheden en houdingsaspecten
binnen het SE een ander accent krijgen dan binnen het CE. Verder speelt mee dat
de leerlingen op deze wijze kennis maken met het “echte” CE. Het is dus een
prima voorbereiding. Dit jaar is er een carrousel gemaakt die alle leerlingen
doorlopen.

2.3.2 Reclame
Examen Handel en administratie CSPE KB 2006

Handel en administratie

HA/K/8
24.
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Presentatie en promotie
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een artikelpresentatie
maken.

BB
CE

KB
CE

X

X

GL

Handel en verkoop

HV/K/11
31.

HV/K/12
32.

HV/K/13
33.

34.

HV/K/14
35.

36.

BB
CE

KB
CE

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een winkelinrichting
ontwerpen en realiseren.
Presentatietechnieken 2

X

X

De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen een reclame-uiting
ontwerpen en realiseren.
Commerciële presentatie 1

X

X

De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
een etalageontwerp opstellen;
•
een presentatieplan opstellen;
•
een bedrijfspresentatie uitvoeren.
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen een reclameplan
opstellen.
Commerciële presentatie 2

X

X

De kandidaat kan:
•
decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.
De kandidaat kan in een commerciële presentatie:
•
marketingprincipes toepassen in commerciële
presentaties;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een huisstijl vormgeven;
•
kan decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.

X

Presentatietechnieken 1

GL

X

X

Mode en commercie

MC/K/1
1
26.

Modepresentatie
De kandidaat kan:
•
verschillende beeldaspecten toepassen in
etalages, vitrines, displays, etc.;
•
een artikelpresentatie uitvoeren en in stand
houden.

BB
CE

KB
CE

X

X

GL

In het volgende voorbeeld ziet u de beoordelingsaspecten zoals die voor een CE zijn
gehanteerd, daarna volgt een voorbeeld waarin die beoordelingsaspecten zijn
'omgebouwd' voor gebruik in het SE.
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Voorbeeld: verschillende wijze van beoordelen
Bij de toetsing van het CSPE in 2006 voor de kaderberoepsgerichte leerweg Handel en
administratie was het examenonderdeel E het maken van een flyer.
De beoordelingsaspecten:
Onderdeel E Flyer
17

18a
18b
18c
18d
18e
18f
19
20
21
22

Inzicht in de eisen (bijvoorbeeld: uitnodigend, pakkend, hoge
attentiewaarde) waaraan een flyer moet voldoen (goed 2 punten,
redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Format is A4 (juist 1 punt, niet juist 0 punten)
Tekst is pakkend (goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht o punten)
Strekking actie blijkt uit tekst
(goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Kleurgebruik ondersteunt attentiewaarde
(goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Lettertype/-grootte ondersteunt attentiewaarde
(goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Vlakverdeling ondersteunt attentiewaarde
(goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Voor-/nadelen verspreidingsmogelijkheden
(per voor-/nadeel 1 punt)
Keuze verspreidingsmogelijkheid in overeenstemming met
argumentatie (goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Mondelinge vragen
Minitoets
Totaal

Max.
2

1
2
2
2
2
2
6
2
3
12
36

Voorbeeld: Beoordelingsaspecten schoolexamen: Waarbij de opdracht gemaakt is door
twee leerlingen. De mondelinge vragen en de minitoets zijn vervangen door systematische
werkzaamheden uitvoeren en samenwerken.
Onderdeel E Flyer
17

18a
18b
18c
18d
18e
18f
19
20
21
22
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Inzicht in de eisen (bijvoorbeeld: uitnodigend, pakkend, hoge
attentiewaarde) waaraan een flyer moet voldoen (goed 2 punten,
redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Format is A4 (juist 1 punt, niet juist 0 punten)
Tekst is pakkend (goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht o punten)
Strekking actie blijkt uit tekst
(goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Kleurgebruik ondersteunt attentiewaarde
(goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Lettertype/-grootte ondersteunt attentiewaarde
(goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Vlakverdeling ondersteunt attentiewaarde
(goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Voor-/nadelen verspreidingsmogelijkheden
(per voor-/nadeel 1 punt)
Keuze verspreidingsmogelijkheid in overeenstemming met
argumentatie (goed 2 punten, redelijk 1 punt, niet/slecht 0 punten)
Systematische werkzaamheden uitvoeren
Samenwerken
Totaal

Max.
2

1
2
2
2
2
2
6
2
7
8
36

2.3.3 Telefoonopdracht
Examen Handel en administratie CSPE BB voorbeeldexamen

Handel en administratie

HA/K/3
16.

•
•
•
•
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BB

KB

GL

X

X

X

Klantgericht handelen/dienstverlening
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
telefoneren en faxen;
post verwerken;
gebruik maken van gegevens uit
informatiebronnen.

Administratie

AD/K/6
18.

BB

KB

GL

X

X

X

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

BB

KB

GL

X

X

X

Receptie
De kandidaat kan met in achtneming van
omgangsvormen handmatig en met behulp van
geautomatiseerde systemen informatie aan klanten
geven, telefoneren en faxen.

Handel en verkoop

HV/K/9
29.

Verkopen
De kandidaat kan al dan niet met ondersteuning
van geautomatiseerde systemen een
verkoopgesprek voeren.

Mode en commercie

MC/K/6
21.

Verkopen
De kandidaat kan al dan niet met ondersteuning
van geautomatiseerde systemen een
verkoopgesprek voeren.

2.3.4 Servicebalie
Examen Handel en administratie CSPE BB 2006
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Handel en administratie

HA/K/3
15.

BB

KB

GL

X

X

X

BB

KB

GL

X

X

X

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

BB

KB

GL

X

X

X

Klantgericht handelen/dienstverlening
De kandidaat kan:
•
omgangsvormen in acht nemen en een
verkoopgesprek voeren;
•
een klant informatie geven over service;
•
maatregelen nemen ter voorkoming van
derving.

Administratie

AD/K/6
18.

Receptie
De kandidaat kan met in achtneming van
omgangsvormen handmatig en met behulp van
geautomatiseerde systemen informatie aan klanten
geven, telefoneren en faxen.

Handel en verkoop

HV/K/9
29.

Verkopen
De kandidaat kan al dan niet met ondersteuning
van geautomatiseerde systemen een
verkoopgesprek voeren.

Mode en commercie

MC/K/6
21.
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Verkopen
De kandidaat kan al dan niet met ondersteuning
van geautomatiseerde systemen een
verkoopgesprek voeren.

2.3.5 Kassa
Examen Handel en administratie CSPE BB 2007

⏐ 36

Handel en administratie

HA/K/7
22.

23.

Verkoopregistratie
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs van een artikel berekenen;
•
btw-berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken.
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen de kassastaat
opmaken.

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

X

Handel en verkoop

HV/K/4
18.

19.

20.

Kassa
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs berekenen;
•
btw-berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen;
•
de kassastaat opmaken.
De kandidaat kan met behulp van een
geautomatiseerd kassasysteem betalingen van
klanten verwerken en de daarbij behorende
administratieve handelingen uitvoeren.
De kandidaat heeft kennis van:
•
de functies van de gebruikte apparatuur;
•
de werkwijze bij betalingsverwerking.

BB
CE

KB
CE

X

X

GL

X

X

Mode en commercie

MC/K/4
18.

19.

Kassa
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs berekenen;
•
btw-berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen.
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen de kassastaat
opmaken.

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

X

X

Er volgt nu nog een omzetting van het examenonderdeel basisberoeps Kassa waarbij
gebruik is gemaakt van afnemende sturing richting kaderberoeps.
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Voorbeeld: beoordelingsformulier basisberoeps
Beoordelingsformulier: De checkout verzorgen
Inleveren bij: ...........

Opdracht
Op systematische wijze
werkzaamheden uitvoeren
De werkzaamheden op
veilige wijze uitvoeren
Milieubewust handelen

Datum: ...........

Denk aan

Maximaal

Maak een planning

Behaald

10

Zie voorbereidingen kassameubel

Volgens Arbo regels
Volgens
milieukeurmerken

10

Zie voorbereidingen kassameubel
10

Hygiënisch werken

Zie voorbereidingen kassameubel

Voorbereidingen
kassameubel

Vuil, papier of folders bij de kassa.
Artikelen aanvullen
Kassastoel installeren
Aanmelden.
Controle op de werking
Controle beginwisselgeld
Controle betaalautomaat
Controle kassalade
Totaal

Voorbereidingen aan de
kassa

Toelichting/
Eisen

10
40

20

100

Voorbeeld: beoordelingsformulier kaderberoeps

Beoordelingsformulier: De checkout verzorgen
Inleveren bij: ...........

Opdracht
op systematische wijze
werkzaamheden uitvoeren
De werkzaamheden op
veilige wijze uitvoeren
Milieubewust handelen

Datum: ...........

Denk aan:

Maximaal

Planning

15

Zie voorbereidingen kassameubel

15

Zie voorbereidingen kassameubel

15

Hygiënisch werken
Voorbereidingen
kassameubel

Zie voorbereidingen kassameubel
Voorbereiding

15

Voorbereidingen aan de
kassa

Aanmelden
Controleren

20

Totaal

100

Behaald

Toelichting/
Eisen

Volgens Arbo regels
Volgens
milieukeurmerken

20

In beide uitwerkingen ziet u dat de sturing en de weging verschillend zijn.
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2.3.6 Vaardighedenproject
Bij het Kandinsky College wordt in de onderbouw aandacht besteed aan de algemene
vaardigheid “plannen”. (K2.3 = De kandidaat kan op systematische wijze
e
werkzaamheden uitvoeren). Leerlingen uit het 1 leerjaar organiseren een dagje uit in
e
Nijmegen, de woonplaats van de meeste leerlingen. In het 2 leerjaar wordt er weer
een dagje georganiseerd maar dan in een grote plaats in de omgeving van Nijmegen,
bijvoorbeeld Arnhem of 's-Hertogenbosch.
Bij het organiseren gaat het om de planning van activiteiten, zoals het bezoeken van
een museum, het bezichtigen van markante punten in de stad of een rondvaart. De
kosten moeten ook bewaakt worden. Na afloop maken de leerlingen een presentatie
die aan de andere klasgenoten worden getoond en ook wordt beoordeeld en
opgenomen is in het PTA.
In het derde leerjaar komt deze opdracht terug, maar dan maken de leerlingen deze
organisatie voor een dag Rotterdam. In het verslag en de presentatie moeten ook
punten worden opgenomen over de economische betekenis van de stad Rotterdam en
dan wel in het bijzonder de haven van Rotterdam.

Handel en administratie/Administratie/Handel en verkoop/Mode en commercie

HA/K/1
AD/K/1
HV/K/1
MC/K/1
2.
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BB

KB

GL

X

X

X

Oriëntatie op de sector economie

De kandidaat heeft inzicht in:
•
de bedrijfsvoering;
•
de technologische ontwikkelingen;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding en
•
werken in de handel en administratie.

2.4 Kalsbeek College
De docenten hebben binnen het schoolexamen een aantal opdrachten in het PTA
geformuleerd die ook op deze wijze geëxamineerd worden.

2.4.1 Solliciteren
Handel en administratie

HA/K/1

BB
Oriëntatie op handel en administratie
De kandidaat kan een sollicitatie voorbereiden,
X
uitvoeren en evalueren.
De kandidaat heeft inzicht in:
X
•
de bedrijfsvoering in de handel en administratie;
•
de technologische ontwikkelingen in de handel
en administratie;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding en
•
werken in de handel en administratie.

KB

GL

X
X

X

BB

KB

GL

X

X

X

X

X

BB

KB

GL

X

X

X

X

X

BB

KB

GL

X

X

X

X

Administratie

AD/K/1

Oriëntatie op de administratieve bedrijfstak
De kandidaat kan een sollicitatie voorbereiden,
uitvoeren en evalueren.
De kandidaat heeft inzicht in:
•
de rol van de administratie binnen het bedrijf;
•
de technologische ontwikkelingen in de
beroepspraktijk;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding en
•
werken in de administratieve beroepen.

Handel en verkoop

HV/K/1

Oriëntatie op de handel
De kandidaat kan een sollicitatie voorbereiden,
uitvoeren en evalueren.
De kandidaat heeft inzicht in:
•
de grondbeginselen van de handel;
•
de betekenis van de handel in de samenleving;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding;
•
werken in de handel.

Mode en commercie

MC/K/1

⏐ 40

Oriëntatie op mode en commercie
De kandidaat kan een sollicitatie voorbereiden,
uitvoeren en evalueren.
De kandidaat heeft inzicht in:
•
de bedrijfsvoering in de textiel- en
kledingbranche;
•
de ontwikkelingen in de textiel- en
kledingbranche;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding en
werken in de mode en commercie.

X

Bij het Kalsbeek College wordt gebruik gemaakt van het sollicitatieproject.
http://www.kiwaniswoerden.nl/ en
http://harmelen.allesvan.nl/modules.php?name=News&file=article&type=0&sid=67316
In dit project moeten de leerlingen zich eerst oriënteren op de mogelijkheden die er in
de branche zijn, maar ook moeten de leerlingen zich oriënteren op functies, taken en
werkzaamheden in de branche.
De sollicitatieprocedure wordt uitgevoerd door een externe, de serviceclubs. Deze
serviceclub voert de sollicitatiegesprekken en beoordeelt ook de leerlingen. Vooraf
gaan de leerlingen allerlei reflecterende vragen beantwoorden zoals:
•
Wie ben ik?
•
Wat wil ik?
•
Wat kan ik?
Ook gaan de leerlingen op zoek naar een personeelsadvertentie, waarvan zij vinden
dat die functie die gevraagd wordt, past bij zijn eigen beeldvorming. Bij Nederlands
leren ze hoe een sollicitatiebrief wordt geschreven. In de lessen wordt aandacht
geschonken hoe je je moet gedragen tijdens een sollicitatiegesprek, hoe zit je, wat
straal je uit. De leerlingen oefenen met elkaar in het voeren van het sollicitatiegesprek.
De brief wordt per email verzonden, waarna dan een uitnodiging volgt voor het
gesprek.
Het cijfer gegeven door de externe van de serviceclub telt mee als schoolexamencijfer.

2.4.2 Winkel
Handel en administratie

HA/K/3
15.

16.

17.
HA/K/7
22.

23.
HA/K/8
24.
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BB

KB

GL

X

X

X

X

X

X

Klantgericht handelen/dienstverlening
De kandidaat kan:
•
omgangsvormen in acht nemen en een
verkoopgesprek voeren;
•
een klant informatie geven over service;
•
maatregelen nemen ter voorkoming van
derving.
•
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
telefoneren en faxen;
•
post verwerken;
•
gebruik maken van gegevens uit
informatiebronnen.
De kandidaat kan een aankooponderzoek en
klantenherkomstonderzoek uitvoeren.
Verkoopregistratie
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs van een artikel berekenen;
•
BTW-berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen de kassastaat opmaken.
Presentatie en promotie
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een artikelpresentatie
maken.

X
CE

CE

X

X

X
CE

CE

X

X

X

De opdracht is geschreven voor HA, maar is zeker ook te gebruiken en zelfs uit te
breiden voor HV en MC.
Handel en verkoop

HV/K/4
18.

19.

20.

HV/K/5
21.

22.
HV/K/6
23.

Kassa
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs berekenen;
•
BTW- berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen;
•
de kassastaat opmaken.
De kandidaat kan met behulp van een
geautomatiseerd kassasysteem betalingen van
klanten verwerken en de daarbij behorende
administratieve handelingen uitvoeren.
De kandidaat heeft kennis van:
•
de functies van de gebruikte apparatuur;
•
de werkwijze bij betalingsverwerking.
Presentatie en goederenverwerking
De kandidaat kan:
•
artikelen verkoopklaar maken;
•
artikelen presenteren.
De kandidaat kan de opslag van goederen in een
magazijn uitvoeren.
Goederenbeheer

HV/K/8

De kandidaat kan met behulp van een
geautomatiseerd voorraadadministratiesysteem het
voorraadbeheer uitvoeren.
De kandidaat heeft kennis van de economische
begrippen bij het voorraad- en magazijnbeheer.
Assortiment

28.
HV/K/9

24.

29.

HV/K/10
30.
HV/K/11
31.

HV/K/12
32.
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BB
CE

KB
CE

X

X

GL

X

X

CE

CE

X

X

X

X
CE

X

X

X

X

CE

CE

De kandidaat kan een assortiment analyseren.
Verkopen

X
CE

X
CE

X

De kandidaat kan al dan niet met ondersteuning
van geautomatiseerde systemen een
verkoopgesprek voeren.
Detailhandelsmarketing

X

X

X

De kandidaat heeft inzicht in consumentenwensen
en -gedrag.
Presentatietechnieken 1

X

X

CE

CE

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een winkelinrichting
ontwerpen en realiseren.
Presentatietechnieken 2

X

X

De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen een reclame-uiting
ontwerpen en realiseren.

X

X

HV/K/13
33.

34.

HV/K/14
35.

36.

Commerciële presentatie 1
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
een etalageontwerp opstellen;
•
een presentatieplan opstellen;
•
een bedrijfspresentatie uitvoeren.
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen een reclameplan
opstellen.
Commerciële presentatie 2

X

De kandidaat kan:
•
decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.
De kandidaat kan in een commerciële presentatie:
•
marketingprincipes toepassen in commerciële
presentaties;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een huisstijl vormgeven;
•
kan decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.

X

X

X

X

Mode en commercie

MC/K/4

Kassa

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

X

X

MC/K/5

3 De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs berekenen;
•
BTW- berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen.
4 De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen de kassastaat
opmaken.
Goederenverwerking en -beheer

CE

CE

X

X

MC/K/6

5 De kandidaat kan:
•
artikelen verkoopklaar maken;
•
ontvangst en opslag van goederen uitvoeren;
•
een bijdrage leveren aan voorraadbeheer al
dan niet met behulp van geautomatiseerde
systemen.
Verkopen
6 De kandidaat kan al dan niet met ondersteuning
van geautomatiseerde systemen een
verkoopgesprek voeren.

X

X
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X

MC/K/7

MC/K/8

Mode-oriëntatie
7 De kandidaat heeft kennis van:
•
aspecten en functies van textiel;
•
van kenmerken van mode;
•
van de productie van kleding.
Modemarketing
8 De kandidaat kan aspecten van modemarketing
toepassen.

X

X

CE

CE

X

X

X

X

De leerlingen krijgen een integrale praktische opdracht voor de winkel. Het hele jaar
door rouleren groepjes van vier leerlingen in het verkoopgedeelte van het lokaal. De
leerlingen mogen een eigen thema kiezen voor de winkel, voorbeelden hiervan zijn de
kerstwinkel en de oosterse winkel.
De etalage, toonbank en winkelinrichting worden “kaal” opgeleverd. Nadat de
leerlingen een thema voor de winkel hebben gekozen gaan ze aan de slag met de
6 P’s. Na het ontwikkelde marketingplan, waarin ook onderzoek wordt gedaan naar de
behoefte van de producten, gaan de leerlingen over tot het inrichten van de etalage,
verkoopruimte en de toonbank. Zelf zorgen ze voor de benodigde producten, die veelal
thuis worden gemaakt of bereid. Deze producten worden dan verkocht, via het voeren
van een verkoopgesprek en de daarbij behorende kassahandeling. De leerlingen
krijgen vooraf het beoordelingsformulier te zien waarop tijdens dit project wordt gelet.
Proces elementen als planmatig- en samenwerken krijgen een belangrijke plaats
binnen de beoordeling. Deze integrale praktische opdracht telt mee binnen het SE.

2.4.3 Etalage
Handel en administratie

HA/K/8
24.
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Presentatie en promotie
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een artikelpresentatie
maken.

BB
CE

KB
CE

X

X

GL

De opdracht is gemaakt voor Handel en Administratie. Enkele onderdelen van de
opdracht komen ook voor bij Handel en Verkoop en Mode en Commercie.
Handel en verkoop

HV/K/11
31.

HV/K/12
32.

HV/K/13
33.

34.

HV/K/14
35.

36.

BB
CE

KB
CE

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een winkelinrichting
ontwerpen en realiseren.
Presentatietechnieken 2

X

X

De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen een reclame-uiting
ontwerpen en realiseren.
Commerciële presentatie 1

X

X

De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
een etalageontwerp opstellen;
•
een presentatieplan opstellen;
•
een bedrijfspresentatie uitvoeren.
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen een reclameplan
opstellen.
Commerciële presentatie 2

X

X

De kandidaat kan:
•
decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.
De kandidaat kan in een commerciële presentatie:
•
marketingprincipes toepassen in commerciële
presentaties;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een huisstijl vormgeven;
•
kan decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een winkelformule vertalen in commerciële
teksten.

X

Presentatietechnieken 1

GL

X

X

Mode en commercie

MC/K/11
26.

Modepresentatie
De kandidaat kan:
•
verschillende beeldaspecten toepassen in
etalages, vitrines, displays, etc.;
•
een artikelpresentatie uitvoeren en in stand
houden.

BB
CE

KB
CE

X

X

Deze opdracht is specifiek gericht op het onderdeel promotie en presentatie.
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GL

Het betreft hier het project rond landenthema’s. De leerlingen moeten een werkstuk
maken waarin een land wordt gekozen. Vooral toeristische gegevens spelen een
belangrijke rol. De leerlingen verzamelen zo via (internet)opdrachten allerlei informatie
over het gekozen land. Ook via reisgidsen is veel informatie te verzamelen. Naast het
werkstuk gaan de leerlingen ook materiaal verzamelen waarmee ze de etalage gaan
inrichten. De etalage moet een prima afspiegeling geven van de toeristische
mogelijkheden van het land. Naast de etalage en het werkstuk maken de leerlingen een
powerpointpresentatie die aan de medeleerlingen wordt gepresenteerd. Ook hier is niet
alleen van belang het product maar ook procesmatige aspecten krijgen een beoordeling
voor het SE.

2.4.4 Boekhouden
Handel en administratie

HA/K/4
18.
HA/K/9
25.

26.

Automatisering in de economie
De kandidaat kan met de computer werken.
Boekhouden
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen een eenvoudige
boekingsgang samenstellen voor een
handelsonderneming in de vorm van een
eenmanszaak.
De kandidaat kan met behulp van
geautomatiseerde systemen subadministraties en
bijboeken bijhouden.

BB

KB

GL

X
CE
X

X
CE
X

X

X

X

BB
CE
X

KB

GL

X

X

X

Administratie

AD/K/3
15.

AD/K/13
25.

AD/K/12
24.

Boekhouden 1
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen een eenvoudige boekingsgang
samenstellen voor een handelsonderneming in de
vorm van een eenmanszaak.
Boekhouden 2
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen een volledige boekingsgang
samenstellen voor een handelsonderneming in de
vorm van een eenmanszaak.
Automatisering in de administratie
De kandidaat kan met de computer werken.

CE
X

X

X

BB

KB

Handel en verkoop

HV/K/19
41.

Boekhouden
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen een eenvoudige boekingsgang
samenstellen voor een handelsonderneming in de
vorm van een eenmanszaak.

GL

X

De leerlingen maken een boekhoudtoets voor het SE, met gebruikmaking van Excel. Het
Excel-bestand bestaat uit vier tabbladen.
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2.4.5 Balans
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2.4.6 Grootboek

⏐ 48

2.4.7 Kolommenbalans

2.4.8 Eindbalans

De leerlingen hebben zelf de vier tabbladen aangemaakt, waarbij de balansbedragen uit
tabblad 1 Balans, automatisch verwerkt worden als opening in het tabblad 2 Grootboek.
Het invullen van het grootboek heeft meteen consequenties voor tabblad 3
Kolommenbalans (proefbalans). Aangezien de leerlingen in tabblad 3 hebben aangeven
of de rekeningen Balans- of Resultaatrekeningen zijn komen de bedragen ook gesplitst
terecht in de kolommen Balans- en Resultatenrekening. Ook moeten de leerlingen met de
rekening Privé rekening houden. Doordat leerlingen in een Excel-bestand stap voor stap
hebben geleerd te werken met een format, die ze telkens zelf moeten ontwikkelen
doorgronden ze de boekingsgang beter. De meeste leerlingen hebben dan ook weinig
problemen met het verwerken van een boekingsrun via het Excel-bestand. Nadat de
laatste bewerking op tabblad 3, het bepalen van de winst/verlies is uitgevoerd, staat
automatisch de eindbalans in evenwicht op tabblad 4 Eindbalans. Deze toets geldt niet
alleen voor Boekhouden maar ook voor het onderdeel Automatisering.
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2.4.9 Kostprijsberekening
Handel en administratie

HA/K/4

Automatisering in de economie

18.
HA/K/10

De kandidaat kan met de computer werken.
Bedrijfseconomisch rekenen

27.

BB

KB

GL

X

X
CE

X

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen relevante bedrijfseconomische
berekeningen maken.

X

Handel en verkoop

HV/K/7
25.

26.

27.

Bedrijfseconomisch rekenen
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen prijscalculaties van artikelen uitvoeren en
heeft kennis van de diverse aspecten van de
prijsvorming.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen bedrijfseconomische kengetallen,
overzichten en indexen berekenen.
De kandidaat heeft kennis van de achterliggende
berekeningswijze.

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

X

X

X

X

In het verlengde van de vorige opdracht, boekhouden, hebben de leerlingen geruime tijd
geoefend met het zelf formuleren van formules in Excel. Bij deze opdracht gaat het om
kostprijsberekeningen te verwerken in Excel. Zoals verwoord is bij HV/K/7.27 krijgen
leerlingen meer kennis van de achterliggende berekeningswijze uitgevoerd in Excel.
Na de oefenperiode wordt dit onderdeel dan ook afgesloten met een eindopdracht (=SE)
kostprijsberekening.
Ook hier geldt dat het cijfer zowel voor Bedrijfseconomische rekenen telt als voor
Automatisering.

2.4.10 Klanttevredenheidsonderzoek
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Handel en administratie
BB
HA/K/3
17.
HA/K/4

De kandidaat kan een aankooponderzoek en
klantenherkomstonderzoek uitvoeren.
Automatisering in de economie

18.
HA/K/10

De kandidaat kan met de computer werken.
Bedrijfseconomisch rekenen

27.

KB

GL

Klantgericht handelen/dienstverlening
X

X

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen relevante bedrijfseconomische
berekeningen maken.

X
CE

X

X

Administratie

AD/K/12

KB

X

X

GL

Automatisering in de administratie

9. De kandidaat kan met de computer werken.
AD/K/18
Statistiek
30.

BB

De kandidaat kan diagrammen samenstellen en
interpreteren, al dan niet met behulp van een
spreadsheetprogramma.

X

Handel en verkoop

HV/K/7
26.

HV/K/10
30.

Bedrijfseconomisch rekenen

BB
CE

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen bedrijfseconomische kengetallen,
overzichten en indexen berekenen.
Detailhandelsmarketing
De kandidaat heeft inzicht in consumentenwensen
en -gedrag.

KB
CE

GL

X

X

X

X

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

Mode en commercie

MC/K/8
23.
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Modemarketing
De kandidaat kan aspecten van modemarketing
toepassen.

De leerlingen hebben samen met de winkeliersvereniging een gezamenlijk project. Het
betreft hier een klanttevredenheidsonderzoek. Er is een adressenlijst van winkels die mee
willen doen aan dit project.
Het project kent de volgende fasen:
•
de leerlingen gaan in groepjes van drie een enquêtevragenlijst samenstellen;
•
deze vragenlijst wordt met de winkelier besproken, de winkelier mag vragen
aanpassen, verwijderen of nieuwe vragen toevoegen;
•
de enquête wordt dan afgenomen in het winkelcentrum;
•
de enquêteresultaten worden verwerkt in excel, statische verwerking inclusief
grafieken;
•
van alle werkzaamheden wordt een werkstuk gemaakt met als conclusie de sterkeen de verbeterpunten;
•
er wordt een powerpointpresentatie gemaakt;
•
deze powerpointpresentatie wordt aan de winkelier gepresenteerd.
De winkelier geeft een beoordeling ten aanzien van de presentatie, de docent geeft een
beoordeling ten aanzien van het werkstuk. Verder worden er beoordelingen gegeven ten
aanzien van bedrijfseconomisch rekenen/statistiek en voor automatisering.
Al deze cijfers tellen mee als SE.

2.5 Anna van Rijn College
2.5.1 Jong ondernemen
Bij het Anna van Rijn College in Nieuwegein worden de afdelingsprogramma’s
Administratie en Mode en commercie aangeboden.
Er is een samenwerkingsverband tussen beide afdelingen in het project Jong
Ondernemen.
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www.jongondernemen.nl
De volgende onderwerpen komen in het project aanbod:
•
van een idee via een marktonderzoek komen tot een product waar een markt voor is;
•
een eenvoudig ondernemingsplan, halfjaarverslag en jaarverslag schrijven;
•
een zakelijke bankrekening openen en via internet bankieren;
•
op basis van het ondernemingplan aandelen verkopen;
•
verantwoording afleggen aan aandeelhouders in aandeelhoudersvergaderingen;
•
functies verdelen en verantwoordelijkheid nemen voor een bepaalde afdeling;
•
functioneringsgesprekken houden en de personeelsadministratie voeren;
•
de inkoop, productie, marktbewerking en verkoop in Nederland regelen;
•
de administratie voeren op basis van een webbased boekhoudpakket;
•
loonbelasting, btw en winstbelasting afdragen en de aandeelhouders terugbetalen.
De ondernemingen bestaan uit zes leerlingen, 3 leerlingen van AD en 3 leerlingen van MC.
De volgende rollen zijn verdeeld in de onderneming:
•
directeur;
•
inkoper;
•
verkoper;
•
p&o- medewerker;
•
boekhouder;
•
algemeen ondersteuner.
Zij starten een bedrijf waarin de volgende onderdelen in het SE worden beoordeeld. Bij
AD komen weinig eindtermen voor die met het volgende onderdelen te maken hebben,
maar AD/K/12 Automatisering in de administratie geeft nu wel de ruimte aan de school
om zelf te bepalen wat binnen het SE wordt gevraagd. Zodoende kunnen de volgende
onderdelen meegnomen worden in de beoordeling van AD/K/12 Automatisering in de
administratie:
•
het bedenken van een product;
•
het bedenken van een bedrijfsnaam;
•
het opstellen van een ondernemersplan;
•
het marktonderzoek;
•
ontwerpen van logo en huisstijl;
•
opstellen van promotie en reclameplan;
•
kwetsende reclame (in samenwerking met het vak maatschappijleer);
•
het ontwikkelen van een website.
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Handel en administratie

HA/K/4
18.
HA/K/8
24.

Automatisering in de economie
De kandidaat kan met de computer werken.
Presentatie en promotie
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een artikelpresentatie
maken.

BB

KB

GL

X
CE
X

X
CE
X

X

BB

KB

GL

X

X

BB
CE
X

KB
CE
X

X

X

CE
X

CE
X

X

X

X

X

Administratie

AD/K/12
24.

Automatisering in de administratie
De kandidaat kan met de computer werken.

Handel en verkoop

HV/K/8
28.
HV/K/10
30.
HV/K/11
31.

HV/K/12
32.
HV/K/13
33.

34.
HV/K/14
35.

36.
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Assortiment
De kandidaat kan een assortiment analyseren.
Detailhandelsmarketing
De kandidaat heeft inzicht in consumentenwensen en
-gedrag.
Presentatietechnieken 1
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een winkelinrichting
ontwerpen en realiseren.
Presentatietechnieken 2
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen een reclame-uiting ontwerpen en realiseren.
Commerciële presentatie 1
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen:
•
een etalageontwerp opstellen;
•
een presentatieplan opstellen;
•
een bedrijfspresentatie uitvoeren.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen een reclameplan opstellen.
Commerciële presentatie 2
•
De kandidaat kan:
•
decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen een
winkelformule vertalen in commerciële teksten.
De kandidaat kan in een commerciële presentatie:
•
marketingprincipes toepassen in commerciële
presentaties;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen een
huisstijl vormgeven;
•
kan decoraties verwerken in een commerciële
presentatie;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen een
winkelformule vertalen in commerciële teksten.

X

X

X

GL
X

Mode en commercie

MC/K/8
23.
MC/K/11
26.

Modemarketing
De kandidaat kan aspecten van modemarketing
toepassen.
Modepresentatie
De kandidaat kan:
•
verschillende beeldaspecten toepassen in
etalages, vitrines, displays, etc.;
•
een artikelpresentatie uitvoeren en in stand
houden.

BB
CE
X

KB
CE
X

CE
X

CE
X

GL
X

Presentatie van een onderneming
Hier een uitwerking van een groepje leerlingen:

Ondernemers
Mohammed
Ilham
 Fatih
 Sandra
 Kelly


AntiAnti-stress figuur



 Begeleider: Caroline

AntiAnti-stress figuur
We hebben met de hele groep dit product
gekozen, omdat het goed helpt tegen stress bijv.
tijdens de examens
Het zijn leuke figuurtjes die je ook kan gebruik
voor de lol.

De doelgroep


De aanpak

Waarom Unique ?

Posters en flyers
 Eigen website
 MondMond-opop-mond reclame
Doelgroep : brede doelgroep
 Binnen de school.
Logo:
 Het is een opvallend en pakkend logo
 Het zijn duidelijke letters en kleuren.


Het Nederlandse woord voor unique is uniek.
Met deze naam willen we mensen laten geloven
dat de producten die we hebben uniek zijn.
Zo hopen we dat meer mensen zich
aangetrokken voelen tot onze producten.
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Het kan worden gebruikt door iedereen jong of
oud,groot en klein.

Bij de volgende onderwerpen binnen het project zijn de volgende eindtermen van
toepassing:
•
de sollicitatieprocedure;
•
de ondernemingsvorm.
Handel en administratie

HA/K/1

BB

KB

GL

X

X

X

X

X

BB

KB

GL

X

X

X

X

X

BB

KB

GL

De kandidaat kan een sollicitatie voorbereiden,
uitvoeren en evalueren.
De kandidaat heeft inzicht in:
•
de grondbeginselen van de handel;
•
de betekenis van de handel in de samenleving;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding;
•
werken in de handel.
Werken in de handel

X

X

X

X

X

De kandidaat heeft inzicht in:
•
de rol van de handel in de economie;
•
de structuur en werkwijze van haar sectoren en
ondernemingen;
•
de voorwaarden waaronder handel plaats kan
vinden.

X

X

X

Oriëntatie op handel en administratie

10.
11.

De kandidaat kan een sollicitatie voorbereiden,
uitvoeren en evalueren.
De kandidaat heeft inzicht in:
•
de bedrijfsvoering in de handel en administratie;
•
de technologische ontwikkelingen in de handel
en administratie;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding en
•
werken in de handel en administratie.

Administratie

AD/K/1

Oriëntatie op de administratieve bedrijfstak
1.
2.

De kandidaat kan een sollicitatie voorbereiden,
uitvoeren en evalueren.
De kandidaat heeft inzicht in:
•
de rol van de administratie binnen het bedrijf;
•
de technologische ontwikkelingen in de
beroepspraktijk;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding en
•
werken in de administratieve beroepen.

Handel en verkoop

HV/K/1

Oriëntatie op de handel
1.
2.

HV/K/3
17.
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Mode en commercie

MC/K/1
1.
2.

MC/K/3
17.

Oriëntatie op mode en commercie
De kandidaat kan een sollicitatie voorbereiden,
uitvoeren en evalueren.
De kandidaat heeft inzicht in:
•
de bedrijfsvoering in de textiel- en
kledingbranche;
•
de ontwikkelingen in de textiel- en
kledingbranche;
•
de eigen mogelijkheden van opleiding en
werken in de mode en commercie.
Werken in de mode en commercie
De kandidaat heeft inzicht in:
•
de handel naar rol en vorm;
•
ondernemingen ingedeeld naar structuur en
sectoren.

BB

KB

GL

X

X

X

X

X

X

X

X

Bij de volgende onderwerpen binnen het project zijn de volgende eindtermen van
toepassing:
•
goed(koop) inkopen;
•
voorraadbeheer.
Handel en administratie

HA/K/5
19.

Goederenstroom inkoop
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
inkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen.

BB

KB

X

X

BB
CE
X

KB
CE
X

CE
X

CE
X

BB
X

KB
CE
X

X

X

GL

Administratie

AD/K/7
19.

AD/K/8
20.

Inkoop
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
inkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen.
Magazijn/expeditie
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op voorraadbeheer en op de
verzending en ontvangst van goederen.

GL

Handel en verkoop

HV/K/6
23.

24.
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Goederenbeheer
De kandidaat kan met behulp van een
geautomatiseerd voorraadadministratiesysteem het
voorraadbeheer uitvoeren.
De kandidaat heeft kennis van de economische
begrippen bij het voorraad- en magazijnbeheer.

GL

Mode en commercie

MC/K/5
20.

Goederenverwerking en -beheer
De kandidaat kan:
•
artikelen verkoopklaar maken;
•
ontvangst en opslag van goederen uitvoeren;
•
een bijdrage leveren aan voorraadbeheer al dan
niet met behulp van geautomatiseerde
systemen.

BB
CE

KB
CE

X

X

GL

Bij de volgende onderwerpen binnen het project zijn de volgende eindtermen van
toepassing
•
vergadertechniek (in samenwerking met de docent Nederlands);
•
teambuilding (in samenwerking met de docent lo);
•
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (in samenwerking met de docent
economie);
•
maatschappelijk verantwoord ondernemen (in samenwerking met de docent
maatschappijleer);
•
milieuproblematiek (in samenwerking met de docent maatschappijleer).
Alle programma’s

HA/K/2
AD/K/2
HV/K/2
MC/K/2
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Professionele vaardigheden

De kandidaat kan op systematische wijze
werkzaamheden uitvoeren.
De kandidaat kan de Nederlandse taal functioneel
gebruiken.
De kandidaat kan tijdens de werkvoorbereiding en
de werkuitvoering op basaal niveau berekeningen
maken.
De kandidaat kan economisch bewust omgaan met
materialen en middelen.
De kandidaat kan de werkzaamheden op een veilige
wijze uitvoeren.
De kandidaat kan milieubewust handelen.
De kandidaat kan hygiënisch werken.
De kandidaat kan zich aan- en inpassen in de
bedrijfscultuur.
De kandidaat kan samenwerken bij het uitvoeren
van werkzaamheden.
De kandidaat kan een kritische instelling tot eigen
belang manifesteren.
De kandidaat kan omgaan met verschillen op basis
van culturele gebondenheid en geslacht.
De kandidaat kan voldoen aan algemene gedragsen houdingseisen die gesteld worden aan
werknemers in de branche.

BB
CE

KB
CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

GL

Bij de volgende onderwerpen binnen het project zijn de volgende eindtermen van
toepassing:
•
de beloning van de medewerkers.
Administratie

AD/K/11
23.
AD/K/15
27.

BB

KB
CE

X

X

Personeelsadministratie
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op personeelsadministratie.
Loonadministratie
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de loonadministratie.

GL

X

2.5.2 De kostprijs en de verkoopprijs
Handel en administratie
BB
HA/K/10
27.

Bedrijfseconomisch rekenen
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen relevante bedrijfseconomische
berekeningen maken.

KB
CE

GL

X

Handel en verkoop

HV/K/7
25.

26.

27.

•

•

Bedrijfseconomisch rekenen
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen prijscalculaties van artikelen uitvoeren en
heeft kennis van de diverse aspecten van de
prijsvorming.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen bedrijfseconomische kengetallen,
overzichten en indexen berekenen.
De kandidaat heeft kennis van de achterliggende
berekeningswijze.

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

X

X

X

X

KB

GL

doelen en financiën:
exploitatiebegroting;
financieringsbegroting;
liquiditeitsbegroting;
het organiseren van de aandeelhoudersvergadering.

Administratie
BB
AD/K/17
29.
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Financiële interpretatie
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen financiële overzichten produceren en
interpreteren.

X

AD/K/18
30.

Statistiek
De kandidaat kan diagrammen samenstellen en
interpreteren, al dan niet met behulp van een
spreadsheetprogramma.

X

Handel en verkoop

HV/K/7
25.

26.

27.
HV/K/18
40.

Bedrijfseconomisch rekenen
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen prijscalculaties van artikelen uitvoeren en
heeft kennis van de diverse aspecten van de
prijsvorming.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen bedrijfseconomische kengetallen,
overzichten en indexen berekenen.
De kandidaat heeft kennis van de achterliggende
berekeningswijze.
Financieel beheer/financieringsplan
De kandidaat kan:
•
een balans en jaarrekening van een
onderneming interpreteren;
•
met behulp van geautomatiseerde systemen
een financieringsplan opstellen.

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

X

X

X

X

X

X

Nadat alle voorbereidingen hebben plaatsgevonden en de producten zijn gemaakt komt
het moment van de verkoop via een markt waarbij de artikelen gepresenteerd worden.
•
Het traditionele verkoopgesprek (inclusief kassahandelingen).
•
Het zakelijk telefoongesprek.
•
Het zakelijk verkoopgesprek.
•
Spreken in het Engels.
•
Spreken in het Duits.
(Al deze gespreken worden ondersteund door docenten Nederlands en MVT.)
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Handel en administratie

HA/K/3
24.

25.

HA/K/6
21.
HA/K/7
22.

23.

BB

KB

GL

De kandidaat kan:
•
omgangsvormen in acht nemen en een
verkoopgesprek voeren;
•
een klant informatie geven over service;
•
maatregelen nemen ter voorkoming van
derving.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen:
•
telefoneren en faxen;
•
post verwerken;
•
gebruik maken van gegevens uit
informatiebronnen.
Goederenstroom verkoop

X

X

X

X

X

X

De kandidaat kan een bestaande artikelpresentatie
in stand houden.
Verkoopregistratie

X

X

CE

CE

X

X

Klantgericht handelen/dienstverlening

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen:
•
de verkoopprijs van een artikel berekenen;
•
BTW- berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen de kassastaat opmaken.

CE

X

X

Administratie

AD/K/6

BB

KB

GL

X

X

X

BB
CE

KB
CE

GL

X

X

Receptie

26. De kandidaat kan met in achtneming van
omgangsvormen handmatig en met behulp van
geautomatiseerde systemen informatie aan klanten
geven, telefoneren en faxen.

Handel en verkoop

HV/K/4
27.

28.
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Kassa
De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs berekenen;
•
BTW- berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen;
•
de kassastaat opmaken.
De kandidaat kan met behulp van een
geautomatiseerd kassasysteem betalingen van
klanten verwerken en de daarbij behorende
administratieve handelingen uitvoeren.

X

29.

HV/K/5
30.

31.
HV/K/9
29.

De kandidaat heeft kennis van:
•
de functies van de gebruikte apparatuur;
•
de werkwijze bij betalingsverwerking.
Presentatie en goederenverwerking

X

CE

CE

De kandidaat kan:
•
artikelen verkoopklaar maken;
•
artikelen presenteren.
De kandidaat kan de opslag van goederen in een
magazijn uitvoeren.
Verkopen

X

X

X

X

CE

CE

De kandidaat kan al dan niet met ondersteuning van
geautomatiseerde systemen een verkoopgesprek
voeren.

X

X

X

BB
CE

KB
CE

GL

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen:
•
de verkoopprijs berekenen;
•
BTW- berekeningen uitvoeren;
•
betalingen van klanten verwerken;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen de kassastaat opmaken.
Verkopen

X

X

X

X

X

De kandidaat kan al dan niet met ondersteuning van
geautomatiseerde systemen een verkoopgesprek
voeren.
Modepresentatie

X

X

X

CE

CE

X

X

Mode en commercie

MC/K/4
18.

19.
MC/K/6
21.

MC/K/11
26.
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Kassa

De kandidaat kan:
•
verschillende beeldaspecten toepassen in
etalages, vitrines, displays, etc.;
•
een artikelpresentatie uitvoeren en in stand
houden.

Na alle activiteiten moet de boekhouding worden bijgewerkt:
•
de boekhouding:
boorbereiding;
btw;
kosten;
resultatenrekening en eindbalans.
Handel en administratie

HA/K/9
25.

26.

Boekhouden
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen een eenvoudige boekingsgang
samenstellen voor een handelsonderneming in de
vorm van een eenmanszaak.
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen subadministraties en bijboeken bijhouden.

BB
CE
X

KB
CE
X

GL

X

X

BB
CE
X

KB

GL

X

X

X

Administratie

AD/K/3
15.
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Boekhouden 1
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen een eenvoudige boekingsgang
samenstellen voor een handelsonderneming in de
vorm van een eenmanszaak.

AD/K/13
25.

AD/K/14
26.

Boekhouden 2

CE

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen een volledige boekingsgang samenstellen
voor een handelsonderneming in de vorm van een
eenmanszaak.
Bedrijfsrekenen

X

De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen relevante bedrijfsadministratieve
berekeningen maken.
•
afschrijvingsbedragen van de aanschafwaarde,
van de boekwaarde en de boekwaarde
berekenen;
•
de heffing omzetbelasting volgens de methode
van de belasting over de toegevoegde waarde
berekenen.

X

Handel en verkoop
BB
HV/K/19
41.

KB

GL

Boekhouden
De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde
systemen een eenvoudige boekingsgang
samenstellen voor een handelsonderneming in de
vorm van een eenmanszaak.

X

De conclusie is dan ook als volgt: binnen dit project kunnen heel veel eindtermen in
samenhang betrokken worden in het SE.

2.5.3 Tekstdossier
De docenten bij het Anna van Rijn College, willen veel aandacht binnen het SE besteden
aan tekstverwerken. Het zijn onderdelen die namelijk niet worden afgesloten binnen het
CE. Veel leerlingen gaan na de opleiding een secretariële opleiding volgen bij het ROC.
Tekstverwerken is dus van essentieel belang. De leerlingen maken gedurende de
opleiding een tekstdossier. Hier moeten artikelen overgenomen worden uit tijdschriften of
kranten. Deze artikelen mogen zij zelf opzoeken, moeten 5.000 woorden bevatten en
moeten uiteindelijk binnen het SE afgenomen worden binnen 100 minuten.
Handel en administratie

HA/K/4
18.

BB

KB

GL

X

X

X

BB

KB

GL

X

X

Automatisering in de economie
De kandidaat kan met de computer werken.

Administratie

AD/K/12

Automatisering in de administratie

24.
AD/K/16

De kandidaat kan met de computer werken.
Tekstverwerken

28.

De kandidaat kan met een
tekstverwerkingsprogramma administratieve
documenten vervaardigen.

(printscreen tekstdossier)
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X

2.5.4 Handelsopdracht
Een handelsopdracht bij de afdeling Administratie? Dit is heel goed mogelijk. Het
uiteindelijke doel is dat de leerlingen administratieve processen uitvoeren m.b.t. de inkoop
en verkoop. Verder krijgen de eindtermen die betrekking hebben op automatisering en
tekstverwerking ook inhoud. Daarnaast staan samenwerking en presenteren centraal in
de beoordeling.
•

In een groepje van vier klasgenoten een bedrijf opzetten, met o.a. de volgende
onderdelen:
naam;
logo met naw-gegevens;

Goldy
Harmonielaan 1
3438 ED Nieuwegein
Louise_4ever_@hotmail.com

-

artikelgroep met 30 artikelen (catalogus met plaatjes);
leveringsvoorwaarden;
prijslijsten en offertes maken voor de andere bedrijven;
voorraadkaarten aanmaken;
post-in en post-uitregister;
verslagen maken van de werkbesprekingen en taakverdeling;
tijdregistratie.

Er zijn nu enkele bedrijfjes die een catalogus hebben gemaakt. Deze worden aan elkaar
digitaal doorgestuurd:
•
naar aanleiding van een catalogus een offerte aanvragen, controleren, goedkeuren
en omzetten in een order;
•
de formulierenstroom behorende bij inkooporder en verkooporder verwerken. Ook de
voorraadkasten bijwerken;
•
overzichten maken van de financiële gevolgen van alle opdrachten. (Voorraden, btwberekeningen ten aanzien van de afdracht, vorderingen op debiteuren, schulden bij
crediteuren);
•
presentatie voorbereiden en uitvoeren.
Handel en administratie

HA/K/4
18.
HA/K/5
19.
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BB

KB

GL

X

X

X

X

X

Automatisering in de economie
De kandidaat kan met de computer werken.
Goederenstroom inkoop
De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
inkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen.

HA/K/6

Goederenstroom verkoop

CE

De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
verkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen:
•
magazijnwerkzaamheden uitvoeren;
•
maatregelen ter voorkoming van derving
nemen.
Presentatie en promotie

X

X

CE

CE

X

X

Inkoop

CE

CE

De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
inkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen.
Magazijn/expeditie

X

X

CE

CE

X

X

CE

CE

X

X

AD/K/12

De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op de verwerking van een
verkooporder en de daarbij behorende formulieren
samenstellen.
Automatisering in de administratie

24.
AD/K/16

De kandidaat kan met de computer werken.
Tekstverwerken

X

X

28.

De kandidaat kan met een
tekstverwerkingsprogramma administratieve
documenten vervaardigen.

20.

HA/K/8
24.

De kandidaat kan al dan niet met behulp van
geautomatiseerde systemen een artikelpresentatie
maken.

Administratie
AD/K/7
19.

AD/K/8
20.

AD/K/9
21.
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De kandidaat kan administratieve handelingen
verrichten gericht op voorraadbeheer en op de
verzending en ontvangst van goederen.
Verkoop

X

SLO is het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Al 30 jaar geven wij inhoud aan leren en
innovatie in de driehoek tussen overheid, wetenschap
en onderwijspraktijk. Onze expertise bevindt zich op het
terrein van doelen, inhouden en organisatie van leren.
Zowel in Nederland als daarbuiten.
Door die jarenlange expertise weten wij wat er speelt
en zijn wij als geen ander in staat trends, ontwikkelingen
en maatschappelijke vraagstukken te duiden en in een
breder onderwijskader te plaatsen. Dat doen we op een
open, innovatieve en professionele wijze samen met
beleidsmakers, scholen, universiteiten en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

SLO
Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
Postbus 2041
7500 CA Enschede
T 053 484 08 40
F 053 430 76 92
E info@slo.nl
www.slo.nl

