
ESS Relatiedagen 
14, 16 en 23 maart 2017

Marijke Backx, manager ESS
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Programma

• 13.30 uur Plenair deel

• 14.00 uur Sessie 1

• 15.00 uur Koffie, thee

• 15.30 uur Sessie 2

• 16.30 uur Drankje, hapje
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Doelstelling

• Informeren over stand van zaken ontwikkeling examens bij 
herziene dossiers

• Ervaringen delen

• Wat vindt u van de opgeleverde herziene producten?
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Huidige ESS

• Ontwikkeling van beoordelingsinstrumenten bij herziene
kwalificatiedossiers i.s.m. onderwijs en bedrijfsleven

• Gebruikers bepalen het aanbod

• Voldoen aan kwaliteitsstandaarden

• Opleidingen Handel en Mode
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Samenwerking met gebruikers

• Expertgroepen
• Ontwikkelgroepen
• Vaststellingscommissies
• Evaluaties
• Tevredenheidsonderzoeken
• Vaststellingsronde door scholen
• Relatiedagen
• Gebruikersoverleg
• Monitoringscommissie
• Examenraad
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Co-creatie



Overleg met …

• Inspectie

• Uitgevers

• Btg Handel en Mode

• Andere examenleveranciers
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Kwaliteitszorg
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Aanvulling validatiecommissie en auteurs

• Deskundigen uit bedrijfsleven
bekendheid met ESS-proeven
kwalificatiedossier Commercie

• Auteurs voor exameninstrumenten bij de kwalificatiedossiers 
Logistiek, 
Supervisors logistiek en 
Manager Transport en Logistiek 
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Productaanbod bij herziene dossiers

• Proeven met werkprocesbeoordeling of 
met voorwaardelijke meting

• Accent op examineren van beroepsvaardigheden
beroepspraktijk of simulatie

• Theoriecomponent, keuze:
tijdens opleiden - voorwaardelijk - in examinering

• Proefexamen verschijnt na twee versies
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Niveau van een vraag of van het examen

• niveau-interpretatie vanuit het kwalificatiedossier

• niveau van het examen in relatie tot het rendement van de 
opleiding

• niveauverschillen tussen scholen, tussen docenten

Zoveel hoofden, 
zoveel zinnen
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Evenwicht tussen vraag en betaalbaarheid

• Grootste gemene delers van alle scholen

• Behoud van civiel effect

• Maatwerk

It’s not easy being green
but it’s all I want to be!
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Opgeleverde documenten

Tijdbalk op website
• Examenplannen beschikbaar maart 2016
• Productaanbod maart 2016
• Examenmatrijzen maart 2016
• Examentermen maart 2016
• Proeven van bekwaamheid juni 2016
• Eerste theorie-examens oktober 2016

Opleveringmoment n.a.v. vraag van scholen.
Planningsoverzicht op Mijn ESS en ESShare

• Productaanbod `17 –`18 dinsdag 18 april 2017 gereed
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Beleidskader valide examenproducten

• Drie routes

• Gecertificeerde examenleverancier

• Onafhankelijke stichting

• Validering aan de hand van een nader te bepalen norm:
-dekking van de inhoud
-beoordelingswijze
-cesuur
-betrokkenheid bedrijfsleven
-vaststellingsmethodiek
-verantwoording keuzes
-…
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Digitalisering

Proeven van bekwaamheid
Gedigitaliseerd aanbod vanaf 2013-2014
Vanaf 2017 eerste herziene producten

Theorie-examens
Back-office ESS-itembank
Theorie-examens vanuit itembank gegenereerd
Specialisten opleiding ondernemerschap digitaal 
Afgeschermde digitale omgeving

Pilot met digitaal examendossier
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Digitalisering 2017

Examens in beveiligde pdf

Valideringstraject: 
Inkoop gecertificeerd leverancier

Ongewijzigd inzetten

Digitaal examendossier
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Bijstelling dossiers: aanpassing gewenst?
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• kwalificatie Leidinggeven op basis van vakmanschap
• kwalificatie Ondernemerschap op basis van vakmanschap
• kwalificatie Manager retail
• kwalificatie Ondernemer retail

• keuzedeel Ondernemerschap MBO
• keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap
• keuzedeel Ondernemend gedrag niveau 1 en 2
• keuzedeel Ondernemend vakmanschap niveau 1 en 2
• keuzedeel Ondernemend vakmanschap niveau 3 en 4

Overleg met SBB



Keuzedelen

• ESS-aanbod sluit aan bij vraag van onderwijs (sector Handel 
en Mode)

• Examens voor 23 keuzedelen beschikbaar - revisies

• Vorm van examineren die aansluit op keuzedeel

• Zonder kosten beschikbaar
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Gebruik rekenmachine bij theorie-examen

• staat vermeld als hulpmiddel op voorblad examen
• ‘gewone’ rekenmachine 

• grafische rekenmachine niet toegestaan.
• gebruik van de rekenmachinefunctie op telefoon/ tablet niet 

toegestaan
• in verantwoordingsdocumenten van de kwalificaties waarbij 

dit van toepassing is.
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Gebruik simulatie kassa

• Samenwerking met Virtual Skillslab

• Vernieuwde kassatrainer vanaf 1 april 2017 beschikbaar

• ESS-proeven bij herziene dossiers sluiten hierop aan 

• Zie nieuwsbericht op www.essmbo.nl
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Dossier Commercie

• Body of knowledge met sector Zakelijke dienstverlening

• Examens voor 
Commercieel medewerker,
Junior accountmanager, 
Vestigingsmanager groothandel, 
Assistent manager internationale handel, 
Contactcentermedewerker.

• Intercedent. Belangstelling voor?

• Examens vertaald in het Engels
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CBL Examens bij de herziene kwalicaties
CBL kwalificaties
• CBL Verkoper: CBL specifieke proeven + werkstuk
• CBL Eerste Verkoper: CBL specifieke proeven + werkstuk 
• CBL Manager Retail: CBL specifieke proeven +werkstuk 
• Deze examens leiden tot een CBL-diploma

keuzedelen Supermarkt
• Niveau 2: proeve + werkstuk
• Niveau 3: proeve + werkstuk 
• Niveau 4: proeve + werkstuk 
• Gereed m.u.v. theorie niveau 4
• Certificaat voor keuzedelen Supermarkt 

• Productaanbod, examenplannen en examentermen: Mijn ESS
• Vragen? Lise Daanen en Els Kranen
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SESSie 1

Retail niveau 2 
Ring kamer 12 

Retail niveau 3
Bestuurszaal

Retail niveau 4 (Manager)
zaal 3

Commercie niveau 3 en 4 
zaal 4
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Logistiek niv 2, 3 en 4
ESS tafel

Keuzedelen
zaal 5



SESSie 2
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Retail niveau 2 
Ring kamer 12 

Retail niveau 3
Bestuurszaal

Retail niveau 4 (Ondernemer)
zaal 3

Commercie niveau 3 en 4 
zaal 4

Keuzedelen
zaal 5










