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Programma

14.00 uur eerste informatieronde

15.00 uur koffie/ thee

15.20 uur tweede informatieronde  

16.20 uur drankje
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ESS 2017 - 2018

Maart 2017: productaanbod, examenplannen, 
examenmatrijzen en examentermen gepubliceerd

Juni 2017: proeven van bekwaamheid gepubliceerd

Wijzigingen op basis van feedback

Vooral bij ALV en MTL



Feedback

Reactie op afgenomen examens waardevol 

Kwaliteit borgen door 

-zuiver ontwikkelproces

-deskundigheid ontwikkelaars

-deskundigheid vaststellingscommissieleden

-feedback van gebruikers

Afstemming met uitgevers



Informatie vanuit  ESS

• Relatiemiddag 15 maart 2018, mode 5 april 2018.

• ‘Dossiergroepen’

• Bijeenkomst voor gebruikers ESShare (examenbureau)

• Gebruikersoverleg

• Ieder ROC een contactpersoon vanuit ESS

• Tevredenheidsgesprekken

• Website/ Mijn ESS

• Nieuwsbrief

• http://essmbo.nl/agenda/

http://essmbo.nl/agenda/


Samenwerkingsgesprekken

• Kernwaarden ESS

Co-creatie – Deskundigheid - Vertrouwen

‘Wat kunnen we voor elkaar betekenen?’

‘Als je het doet, moet je het goed doen.’

‘Met z’n allen komen we verder dan alleen.’

‘De ander wordt gezien.’



Uitbreiding aanbod

Parts- en baliemedewerker

Simulatie-examens

Retail niveau 2, 3 ,4

Niveau 2 breed

Examens gewenst?

Intercedent

Examens gewenst?



Examenaanbod
• Entree (alle 8 de profielen)

• Retail: 
- Verkoper
- Eerste verkoper
- Verkoopadviseur
- Verkoopspecialist
- Manager retail
- Ondernemer retail

• Mode:
- Basismedewerker mode
- Allround medewerker mode/maatkleding
- Specialist mode/maatkleding
- Junior stylist
- Junior productmanager fashion

• Wonen:
- Woning-/projectstoffeerder
- Allround woningstoffeerder
- Interieuradviseur

• Commercie (alle examens ook in het Engels 
beschikbaar):
- Commercieel medewerker
- Junior accountmanager
- Assistent manager internationale handel
- Vestigingsmanager groothandel
- Contactcenter medewerker 

• Logistiek:
- Logistiek medewerker
- Parts- en baliemedewerker
- Logistiek teamleider
- Logistiek supervisor
- Manager transport en logistiek

• Leidinggevende team/ afdeling/ project, 
Vakman-ondernemer

• Medewerker evenementenorganisatie, 
Medewerker marketing en communicatie

• CBL Verkoopmedewerker
CBL Eerste verkoopmedewerker
CBL Afdelingsmanager

• Examens Moderne Vreemde Talen

• Examens Nederlands

• Proefexamens

• 23 Examens voor keuzedelen



Fraude met theorie-examens

Jaarlijks aantal gevallen

Proces op ROC’s: zeer strikt tot erg open

Menselijke fouten en vanuit onwetendheid

Examens worden na fraude van ESShare verwijderd

Versie minder

Kosten

Platform Examinering



Pilots digitalisering

Proeven van bekwaamheid

Manager transport en logistiek

Theorie-examens

Back-office ESS-itembank

ALV, kopopleiding ondernemer

Portfolio voor de deelnemer

deelname twee ROC’s





Keuzedelen

23 gereed (zie website), kosteloos beschikbaar

In ontwikkeling:

K0018 Commercie (verkoop)

K0270 HBO-doorstroom Handel

K0654 Wonen voor niveau 2

K0251 Wonen voor niveau 3

K0519 Online marketing en het toepassen van e-commerce

K0839 Verkopen in de cosmeticabranche

K0514 Werken in de drogisterij 



Valideringstraject

Drie routes

Vanaf augustus 2018: gecertificeerde leveranciers

Norm voor product en proces

April 2018 tot aan zomer: audits bij leveranciers





Construeren en vaststellen



Examineren



Deskundigheid examinatoren in de praktijk

ESS trainingsaanbod

Mogelijkheid tot hybride (digitaal en face to face)

Meerwaarde: kennis en proces afstemmen binnen opleiding



Deskundigheid examinatoren in de praktijk

Inzicht van de examinator in het doel van het proces 

Kennis van het juiste gebruik van de examenproducten 

Vaardigheid en competenties om de examinering uit te voeren 



Deskundigheid examinatoren in de praktijk

Proces van examineren

Constateringen van inspectie

Verbeterslag te maken

Weinig uren beschikbaar voor begeleiding in de beroepspraktijk



Deskundigheid examinatoren in de praktijk

Samenwerking met SBB

Samenwerking met BTG

Handreikingen ontwikkelen



Vragen? 
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