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Kerntaak 11:
Onderzoekt de exportmarkt

Kerntaak 21:
Verkoopt aan klanten in het buitenland
(exporteren)

Kerntaak 41:
Coördineert en verzorgt de afhandeling van de
in- en verkoop

bpv

Eén praktijkexamen met één
examenonderdeel:

1. (bpv/roc)
Research naar marktontwikkelingen
(wp 1.1)
In kaart brengen exportmarkt
(wp 1.2)
Exportmarketingplan maken
(wp 1.3)
Tussenpersonen selecteren
(wp 1.4)

proces- en productbeoordeling
(panelgesprek)

Eén praktijkexamen met drie examenonderdelen:

1. Acquisitie-activiteiten uitvoeren
(wp 2.1)

2. Verkooptraject uitvoeren en evalueren
(wp 2.2 en 2.4)

3. Offertetraject uitvoeren en evalueren
(wp 2.3 en 2.4)

criteriumgericht interview

Eén praktijkexamen met twee examenonderdelen:

1. Coördineren en verzorgen van de uitvoering
van exportorders
(wp 4.2)

2. Afhandelen van klachten
(wp 4.3)

criteriumgericht interview

roc

1.
format exportmarketingplan +
beoordelingsmodel

2.
Eén theorie-examen over de onderwerpen:

 marktontwikkelingen
 financiële en juridische aspecten van

tussenpersonen
 selecteren en screenen tussenpersonen

aan de hand van opgestelde eisen

Twee theorie-examens over de onderwerpen:

1.
 vormen van acquisitie/doelgroep bepalen
 acquisitie- en verkoopactiviteiten
 verkoopbevorderingsactiviteiten
 instanties voor export
 (wettelijke) richtlijnen offertes/-order-

bevestiging
 contracten en verbintenissen
 handelscultuur/-gewoonten
 algemene betalings- en leveringsvoorwaarden
 (krediet)verzekeringen
 tussenpersonen (transport/douane)
 trajectbewaking en verbetervoorstellen

Eén theorie-examen over de onderwerpen:

1.
 administratie van documenten
 regelen van transport:

- transportkosten
- transportdocumenten
- transportverzekering

 tussenpersonen (inschakelen/informeren) bij
internationaal transport

 douanezaken
 aansprakelijkheid en beperking
 beoordelen/afhandeling klachten
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2.
 berekeningen met incoterms
 exportverkoopprijs
 wisselkoers(risico)
 kosten betalingsverkeer / transportkosten
 kosten van transport- en kredietverzekering

roc/bpv

Moderne vreemde taal 1 (Engels of Duits)

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Examen luisteren
op niveau B2

Examen lezen
op niveau B2

Examen gesprekken voeren
op niveau B1

Examen spreken
op niveau B1

Examen schrijven
op niveau B1

Moderne vreemde taal 2

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Examen luisteren
op niveau B1

Examen lezen
op niveau B1

Examen gesprekken voeren
op niveau B1

Examen spreken
op niveau B1

Examen schrijven
op niveau B1

Nederlands – generieke eisen (3F)

Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven Taalverzorging

Examen luisteren
op niveau 3F

Examen lezen
op niveau 3F

Examen gesprekken
op niveau 3F

Examen spreken
op niveau 3F

Examen schrijven
op niveau 3F

Examen taalverzorging
op niveau 3F

Rekenen – generieke eisen (3F)2

Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

Examen getallen
op niveau 3F

Examen verhoudingen
op niveau 3F

Examen meten en meetkunde
op niveau 3F

Examen verbanden
op niveau 3F

Loopbaan en burgerschap3

1 Het cijfer/oordeel per kerntaak kunt u bepalen aan de hand van de toetsmatrijs en het uitslagprotocol.
2 Om de generieke eisen van rekenen te examineren, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de pilotexamens van het Cito.
3 Voor Loopbaan en burgerschap geldt een inspanningsverplichting.


