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Programma

• Werkwijze 

• Planningsdocument: wat is er tot nu toe opgeleverd?

• Toelichting op diverse onderdelen
- begeleidende documenten
- theorie-examens
- proeve van bekwaamheid 

• Wat is het vervolg?

• Vragen - ervaringen - wensen - ideeën?
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Werkwijze en planningsdocument

Werkwijze Retail niveau 4
• auteurs
• ontwikkelgroep Financieel en Commercieel
• vaststellingscommissie

Planningsdocument
• publicatie iedere maandag op ‘mijness’
• planning wanneer examens worden opgeleverd
• inzicht in revisies / versienummers



Begeleidende documenten

• Productaanbod = basisaanbod

• Examenplannen zijn voorbeelden! School maakt zelf keuzes.

• Examenmatrijs: revisie per 28-9-2017 
- betere specificatie aantal vragen/punten in examenmatrijs



Begeleidende documenten

Examentermen: revisie per 28-9-2017
- verduidelijking van examentermen  (geen wijzigingen!)



Theorie-examens

• Examen goederenstroom
cohort 2017-2018 aangevuld met derde onderwerp: 
1: ontvangst en opslag van goederen
2: voorraadbeheer en bestellen
3: voorkomen van risico’s en derving

• Overige examens gelijk aan ‘vanaf 1516’

• Financieel: 
- geen formuleblad bij de examens
- formuleblad voor onderwijs in ontwikkeling

• Bij fraude – versie op slot!



Theorie OR

Examen bedrijfsadministratie (alleen OR)

• Opzet examen
- vijf kennis/inzichtvragen
- toepassingsvragen: doorlopen boekhoudcyclus  

beginbalans -> verwerken financiële feiten -> grootboek openen-bijwerken-afsluiten -> 

kolommenbalans -> resultatenrekening en eindbalans

• opgaven met uitwerkbladen ‘op maat’

• nog niet formeel vastgesteld

• wanneer inzetten? -> op aanvraag beschikbaar



Proeve van bekwaamheid

Per kerntaak:

• handleiding deelnemer en examinator

• afsprakenformulier

• uitslagprotocol

Per werkproces: 

• een examenopdracht
- in bpv of in simulatie

• logboek
- met verplichte bewijzen
- bewijzen in overleg met examinator

• beoordelingslijst



Proeve van bekwaamheid MR – kerntaak 4

• Vier examenopdrachten:
1: Bedrijfsplan en activiteitenplan (product en presentatie)

2: Verwerken van gegevens (bpv)

3: Plan marktpositie in lokale markt (product en presentatie)

4: Advies personeels- en opleidingsbehoefte, 
plan voor werving en selectie (product en presentatie)

• Per opdracht een apart document

• Afsprakenformulier en uitslagprotocol in apart document
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Proeve van bekwaamheid OR – kerntaak 1, 2 en 3

• Kerntaak 1:
1: product en pitch van het idee (wp 1)

2: het commercieel en financieel plan (wp 2 t/m wp 4)
ook beoordeling van kt2-wp2-wp5, kt3-wp2

3: presentatie en verantwoording (wp 2 t/m wp 5)

• Kerntaak 2:
- inrichten van de onderneming

• Kerntaak 3:
- leidinggeven aan de onderneming

• Afsprakenformulier en uitslagprotocol in apart document
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Beoordeling van examenproducten

1. Deelnemer levert het product in.

2. Voorwaardelijke beoordeling met checklist examenproduct: 
Voldoet het examenproduct aan de voorwaarden? 
- inlevervoorwaarden
- inhoud
- niveau
- authenticiteit

3. Deelnemer bereidt een presentatie voor en voert deze uit. 
Hij beantwoordt vragen (verantwoordingsgesprek).

4. De examinator beoordeelt ieder werkproces op basis van 
product en presentatie/vragen/verantwoording.
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Vervolg proeve van bekwaamheid

• Bijstellen van huidige proeven o.b.v. feedback?

• Nieuwe varianten? 
Bijvoorbeeld
- samenvoegen van examenopdrachten?
- examenopdrachten voor simulatie?
- andere vormen van beoordelen?
- ...?

• Brainstorm/ontwikkeldag
- OR: vrijdag 3 november 2017
- MR: vrijdag 9 februari 2018 

• Samenwerken als auteur, ontwikkelgroeplid, vaststeller?
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