
Dag voor 
ontwikkelaars
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Programma

10.45 – 12.00 uur: ronde 1
zaal 3: Klantgericht werken en gastvrijheid
zaal 5: Digitaal examineren - theorie

12.00 – 12.45 uur: lunch

12.45 – 14.15 uur: ronde 2
zaal 5: Digitaal examineren - vaardigheden

14.15 – 14.30 uur: pauze

14.30 – 15.45 uur: ronde 3
zaal 5: Ontwikkelingen in de retail

15.45 uur: afsluiting
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Doelstelling ESS

• Kwalitatief goede beoordelingsinstrumenten die aansluiten bij 
het geboden onderwijs

• Civiel effect van diploma

• Prijs-kwaliteitverhouding zo gunstig mogelijk houden
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Kernwaarden

•Co-creatie

•Deskundigheid

•Vertrouwen
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Presentator
Presentatienotities
Samen met onderwijs en bedrijfsleven werken wij aan examenproducten en -diensten die ontzorgen. Wij zoeken daarbij de dialoog en werken op basis van partnerschap. Hierbij ligt onze focus op resultaat en oplossingen.Wij bundelen en organiseren expertise. Wij zijn gericht op het bevorderen van (onze) deskundigheid en willen deze ook overbrengen op en delen met anderen.Onze manier van werken is transparant en gericht op inhoud. We zijn toegankelijk en betrouwbaar. Wij doen recht aan leerling en beroep. Ons gezamenlijk doel zorgt voor verbinding.



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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Oplevering 2016 en 2017

• 2000 instrumenten gerealiseerd

• 2500 instrumenten gereviseerd 

• Continu productieproces
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Presentator
Presentatienotities
2000 per 2 jaar week, 80  (2 x 40) werkzame weken, 25 per week, 5 instrumenten per dag2500 per 2 jaar, 80 werkweken, 31 per week, 6 per dag



Samenwerking met gebruikers

• Expertgroepen
• Ontwikkelgroepen
• Vaststellingscommissies
• Evaluaties
• Samenwerkingsgesprekken op scholen
• Vaststellingsronde door scholen
• Relatiedagen
• Overige bijeenkomsten

Alleen ga je sneller,
samen kom je verder.
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Manager Retail 9 februari 2018

• Proeven van bekwaamheid 2018-2019 gereed maken 

• Aansluiting op niveau 3?

• 9.30 uur – 15.00 uur in Ede

• Pauline van ‘t Hoog
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Samenwerking met gebruikers

• Gebruikersgroep
• Monitoringscommissie
• Examenraad

Overleg met
• inspectie
• uitgevers
• btg Handel en Mode
• andere leveranciers
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Productaanbod bij herziene dossiers

• Proeven met werkprocesbeoordeling en 
met voorwaardelijke meting

• Accent op examineren van beroepsvaardigheden
bpv of simulatie

• Theoriecomponent, keuze:
tijdens opleiden - voorwaardelijk - in examinering
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Nieuw ontwikkelde instrumenten

• Open-boek casusexamen

• Samenwerking met Exact

• Portfolio voor keuzedelen met ontwikkelingsgerichte 
opdrachten
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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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Digitalisering

Proeven van bekwaamheid
Gedigitaliseerd aanbod vanaf 2013-2014
2018: Pilot logistiek

Theorie-examens
Back-office ESS-itembank
Theorie-examens vanuit itembank gegenereerd
Afgeschermde digitale omgeving
2018: Verkoopspecialist
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Digitalisering 2017

Examens in beveiligde pdf

Valideringstraject: 
Inkoop gecertificeerd leverancier

Ongewijzigd inzetten
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Advies valide examenproducten

• Drie routes

• Gecertificeerde examenleverancier

• Onafhankelijke stichting

• Validering aan de hand van proces- en productnorm

• www.valideringexamens.nl
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Keuzedelen

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

• Examens voor 29 keuzedelen beschikbaar

• Vorm van examineren die aansluit op keuzedeel

• Zonder kosten beschikbaar
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Mijn ESS

Aanmelden op www.essmbo.nl (e-mailadres van school gebruiken)
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Aanbod retail

Niveau 2: Verkoop Roosanne van Veelen

• Verkoper 

Niveau 3: Advies en leiding in de verkoop (Sylvia Verrips) 

• Eerste verkoper Roosanne & Pauline

• Verkoopspecialist 

• Verkoopadviseur 

Niveau 4: Management retail Pauline van ‘t Hoog

• Manager retail

Niveau 4: Ondernemerschap retail

• Ondernemer retail
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Aanbod commercie

• Commercieel medewerker (3) Rudo Vinck en vacature-invulling

• (Junior) accountmanager (4)

• Vestigingsmanager groothandel (4) (Cristel Kraaijeveld) 

• Assistent-manager internationale handel (4)

• Contactcentermedewerker

• Intercedent starten bij vraag van scholen

• Aanbod vertaald in het Engels (ook Marketing) Neeltje Corns
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Aanbod logistiek

Logistiek Antoinette Sonneveld 

• Logistiek medewerker (2)

• Logistiek teamleider (3)

Supervisors logistiek Antoinette Sonneveld

• Logistiek supervisor (4)

Middenkader transport en logistiek (Jeannette Jansen) 

• Manager transport en logistiek (4) Marius Goedhart
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Aanbod mode

Kleding-, confectie en veranderatelier (Els Kranen) Sylvia Verrips

• Basismedewerker mode (2)

Mode/maatkleding

• Allround medewerker mode/maatkleding (3)

• Specialist mode/maatkleding (4)

Fashion design & productmanagement

• Junior stylist (4)

• Junior productmanager fashion (4)
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Overig aanbod

Woningstofferen Roosanne van Veelen

• Woning-/projectstoffeerder (2)
• Allround woningstoffeerder (3)

Interieuradvies
• Interieuradviseur (4)

Entree
invulling van 9 profielen met opdrachten Roosanne van Veelen

Marketing, communicatie en evenementen Rudo Vinck

• Medewerker marketing en communicatie (4)
• Medewerker evenementenorganisatie (4)

24



Overig aanbod

Eenjarige specialistenopleidingen Eline Jensma & Rudo Vinck

• Ondernemer op basis van vakmanschap

• Leidinggeven op basis van vakmanschap

• Technisch leidinggeven op basis van vakmanschap

CBL Els Kranen

Nederlands en MVT Neeltje Corns
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Grootse dingen worden gemaakt

als een reeks kleine dingen bij elkaar is gebracht.



Programma

10.45 – 12.00 uur: ronde 1
zaal 3: Klantgericht werken en gastvrijheid
zaal 5: Digitaal examineren - theorie

12.00 – 12.45 uur: lunch

12.45 – 14.15 uur: ronde 2
zaal 5: Digitaal examineren - vaardigheden

14.15 – 14.30 uur: pauze

14.30 – 15.45 uur: ronde 3
zaal 5: Ontwikkelingen in de retail

15.45 uur: afsluiting
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