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Kerntaak 1:
Ontvangt en verwerkt goederen

Kerntaak 2:
Verkoopt en verleent service

Kerntaak 3:
Handelt kassatransacties af

bpv

Eén praktijkexamen met twee examenonderdelen:

1. Ontvangt goederen en slaat goederen op
(wp 1.1 en 1.2)
Examenopdracht:
- Goederenontvangst en -opslag

2. Artikelpresentaties en verzorging winkel
(wp 1.3, 1.4 en 1.5)
Examenopdracht:
- Artikelpresentaties onderhouden en

verzorgen winkel of magazijn

Eén praktijkexamen met drie examenonderdelen:

1. Verkoopgesprek
(wp 2.1, 2.2 en 2.3)
Examenopdracht:
- Verkoopgesprek

2. Bestellen en klachten aannemen
(wp 2.4 en 2.5)
Examenopdrachten:
- Bestellen
- Klachten aannemen

3. Werkoverleg
(wp 2.6)
Examenopdracht:
- Werkoverleg

Eén praktijkexamen met één examenonderdeel:

1. Handelt kassatransacties af
(wp 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4)
Examenopdracht:
- Kassa

criteriumgericht interview criteriumgericht interview criteriumgericht interview

roc

Eén theorie-examen over de onderwerpen:

 Ontvangst en opslag van goederen
- goederenopslag
- geleidedocumenten
- transportmiddelen

 Presentatie van artikelen
- presentatie
- displays

 Schoonmaken en hygiëne
- schoonmaakplan
- schoonmaakmaterialen en –middelen

Eén theorie-examen (VACCM) over de onderwerpen:
veiligheid, arbo, calamiteiten, criminaliteit en milieu

(Gelijk aan theorietoets uit examenplan VS-DH en VS-EV)
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roc

Twee aparte werkstukken:
Werkstuk (met presentatie) over de onderwerpen:

algemene kennis van de detailhandel, consumentenrecht,
detailhandelsmarketing, verkoopbeleid

Werkstuk (met presentatie) Branche- en assortimentskennis

óf Combinatiewerkstuk:
Werkstuk (met presentatie) over de onderwerpen:

Algemene kennis van de detailhandel & Branche- en assortimentskennis

roc/bpv
Moderne vreemde talen - beroepsspecifieke eisen

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

MVT keuze Examen luisteren
op niveau A2

Examen lezen
op niveau A2

Examen gesprekken voeren
op niveau A2

Examen spreken
op niveau A1

Examen schrijven
op niveau A1

roc
Nederlands – generieke eisen (2F)

Luisteren en Lezen1 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging)

COE luisteren en lezen
op niveau 2F2

Examen gesprekken
op niveau 2F

Examen spreken
op niveau 2F

Examen schrijven
op niveau 2F

roc

Rekenen – generieke eisen (2F)3

Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

Examen getallen
op niveau 2F

Examen verhoudingen
op niveau 2F

Examen meten en meetkunde
op niveau 2F

Examen verbanden
op niveau 2F

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting)
1 De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.
2 Om de generieke eisen voor Nederlands (lezen en luisteren) te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2014-2015 gebruikmaken van de pilotexamens van het Cito.
3 Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens van het Cito.


