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Voorwoord 

Beste student, 

 

Welkom bij het College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening  van Scalda. Om je goed 
wegwijs te maken hebben we drie documenten voor je samengesteld waar je alles kan vinden over 
onze school en jouw opleiding, dat zijn: 

• De informatiegids met algemene informatie over Scalda, je opleiding, het gebouw, de 
voorzieningen en de schoolregels;  
 

• Het algemeen deel van de onderwijs- en examenregeling (OER) met informatie over de 
rechten en plichten t.a.v. examinering;  

• Examenplan keuzedelen DVG 

• Het specifieke deel onderwijs- en examenregeling (OER)met specifieke eisen die gelden 
t.a.v. jouw opleiding. Deze is in dit document van toepassing. 

 

De betreffende documenten zijn allen te vinden op mijn.scalda.nl of op de elektronische leeromgeving 
Cum Laude . 

 

In dit deel, het specifieke OER, staat de informatie over de opleiding die jij gaat volgen. Het is 
dan ook verstandig om regelmatig deze handleiding te raad plegen. Zodat je weet hoe je 
opleiding is opgebouwd en wordt getoetst en geëxamineerd.  

      

Wij wensen je veel succes met je opleiding.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

                       

 

Dhr. A. Versluys MSc en    Dhr E.P.H. Kerckhaert MSc 

Clusterdirecteuren  Scalda DVG  

 

 

http://www.mijnscalda.nl/
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1. De opleiding 
 

1.1.1 Omschrijving van het beroep 

Binnen de verkoopberoepen kenmerkt de eerste verkoper zich als een meewerkend voorman. Hij is 

werkzaam binnen food en non-food. Naast de winkelwerkzaamheden geeft hij leiding aan een aantal 

medewerkers. Dit vraagt een helicopterview met een allround instelling: hij kijkt wat er gedaan moet 

worden, wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Hij werkt mee, maar verplaatst zich wanneer nodig in de 

rol van leidinggevende, probleemoplosser of assistent van zijn leidinggevende. De afwisseling vindt 

hij prettig: hij is flexibel en combineert dit met commercieel gevoel en met tact om mensen hierbij 

aan te sturen. Vanuit zijn expertise zijn de werkzaamheden gericht op de aansturing en begeleiding 

van zijn collega's. 

De verkoopspecialist is als productspecialist werkzaam binnen de food en non-food, in het midden- 

en kleinbedrijf en grootwinkelbedrijf. Hij gebruikt zijn productkennis, adviesvaardigheden en branche 

specifieke informatie om klanten te inspireren. Hij doet dit meestal in relatief kortdurende 

verkoopgesprekken. Hij is gespecialiseerd in het omzetten van verkoopgegevens naar voorstellen ter 

verbetering van het assortiment en de activiteiten op de winkelvloer. Zijn kennis van 

winkelpresentatie zet hij in, om de producten onder de aandacht van de klant te brengen. De 

verkoopspecialist heeft een open en uitnodigende houding, kan snel schakelen en vervult door zijn 

expertise de rol als vraagbaak voor collega’s.  

 

 

 1.1.2  Arbeidsmarktpersperspectief 

De eerste verkoper werkt in een winkel binnen het midden- en kleinbedrijf of grootwinkelbedrijf. Hij 

werkt onder leiding van een manager of ondernemer en is deels verantwoordelijk voor de uitvoering 

van taken van andere medewerkers. Hij werkt mee en verplaatst zich, wanneer nodig, in de rol van 

leidinggevende, probleemoplosser of assistent van zijn leidinggevende. Hij heeft zicht op de 

werkzaamheden en stelt prioriteiten. Hij coördineert de goederenstroom, optimaliseert de verkoop, 

maakt werkplanningen en doet waar nodig verbetervoorstellen. Hij is flexibel, commercieel en kan 

met tact mensen bijsturen. Tot slot adviseert hij bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. 

Na het behalen van je opleiding kun je aan de slag als leidinggevende in een winkel of kun je 

doorstromen naar de opleiding Manager Retail niveau 4. 

 

1.1.3 Kerntaken en werkprocessen      

Wat je moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerntaken. Bij elke kerntaak hoort een aantal 

werkprocessen. In de kerntaken en werkprocessen staat beschreven over welke vakkennis en 

vaardigheden je moet beschikken om tot het beschreven resultaat te komen en welk gedrag daarbij 

nodig is (waar je goed in moet zijn om dit vak uit te kunnen oefenen). 

De opleidingen Eerste verkoper en Verkoopspecialist zijn opgebouwd uit de onderstaande kerntaken 

en werkprocessen. 
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Basisdeel  

B1-K1 Verzorgt 
goederenstroom en 
winkelpresentatie 

B1-K1-W1 Verzorgt de goederenontvangst/ -opslag 
B1-K1-W2 Verzorgt de winkelpresentatie 
B1-K1-W3 Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen 
B1-K1-W4 Voert activiteiten uit t.b.v. (online-) informatiesystemen 

B1-K2 Optimaliseert 
verkoop 

B1-K2-W1 Geeft uitvoering aan hospitality 
B1-K2-W2 Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen 
B1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de 
lokale markt 
B1-K2-W4 Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten 
B1-K2-W5 Neemt deel en/of leidt het werkoverleg 
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Profieldeel Eerste verkoper 

P1-K1 Geeft 
uitvoering aan 
verkoopactiviteiten 

P1-K1-W1 Voert verkoopgesprekken 
P1-K1-W2 Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar 
P1-K1-W3 Handelt de verkoop af 
P1-K1-W4 Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie 

P1-K2 Geeft leiding 
aan een verkoopteam 

P1-K2-W1 Maakt werkplanningen 
P1-K2-W2 Stuurt werkzaamheden aan 
P1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de uitvoering van 
personeelsbeleid 
P1-K2-W4 Assisteert bij werving en selectie van medewerkers 

 

Profieldeel Verkoopspecialist 

P2-K1 Voert verkoop- 
en adviesactiviteiten 

P2-K1-W1 Adviseert en voert verkoopgesprekken 
P2-K1-W2 Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar 
P2-K1-W3 Handelt de verkoop af 
P2-K1-W4 Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de 
geldadministratie 
P2-K1-W5 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod 
P2-K1-W6 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de 
winkelpresentatie en promotie 

 

1.1.4 Advies keuzedelen 

Voor een niveau 3- opleiding dient er 720 uur besteed te worden aan keuzedelen. Keuzedelen 

kunnen zowel in de school als in de BPV plaatsvinden. De te kiezen keuzedelen en de wijze waarop 

voor de keuzedelen ingeschreven kan worden wordt tijdig kenbaar gemaakt.  

De geadviseerde keuzedelen zijn:   

 

Keuze code aantal 
sbu 

Digitale vaardigheden gevorderd K0023 240 

Verdieping Visual Merchandising K0017 240 

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 240 

Online marketing en het toepassen van e-commerce K0519 240 

Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 240 

Engels A2/B1 K0802 240 

Belevingsgericht werken K0790 240 

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0026 240 

Conceptuele modevormgeving K0724 240 
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1.2 Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap  

• Het te bereiken niveau voor Nederlands en rekenen op niveau 3 is 2F.  

• Loopbaan en burgerschap bestaat uit de onderdelen: loopbaan, politiek-juridische dimensie, 

economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal 

burgerschap.  

1.3 Branche vereisten       
Deze worden niet genoemd in het kwalificatiedossier. 

 

1.4 Beroep specifieke eisen taal 
De beroep specifieke taal is Engels. Voor Engels gelden de volgende eisen: 

Engels  

 Luisteren Lezen Gesprekken 
voeren 

Spreken Schrijven 

C2      

C1      

B2      

B1 X X    

A2 X X X X X 

A1 X X X X X 

 

 

1.5 Beroepspraktijkvorming 
Een vast onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV).  

De student wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar. Tijdens de lessen op Scalda wordt de 

noodzakelijke basis voor de theoretische en praktische kennis aangeboden. Gedurende de 

praktijkvorming worden de studenten in de gelegenheid gesteld deze kennis in de praktijk te 

brengen. De beroepspraktijkvorming dient voldoende te worden afgesloten om te kunnen 

diplomeren.  

 

In de BPV-gids worden voorwaarden uitgelegd. Er kunnen in de stageperiodes ook examens 

plaatsvinden (proeven van bekwaamheid). Deze examens staan los van de (beoordeling van de) BPV. 

Bij elk beroep hoort een beroepshouding. De student werkt op school aan deze beroepshouding en 

het is de bedoeling dat op de BPV de beroepshouding wordt voortgezet. In de BPV-

opdrachtenboekjes is een beroepshoudingsformulier toegevoegd, bedoeld als instrument om te 

bespreken waar de student staat wat betreft de beroepshouding. Dit dient de praktijkbegeleider in te 

vullen. 

Er mag alleen BPV / stage worden gelopen bij een door SBB geaccrediteerd bedrijf voor de 

desbetreffende opleiding. 
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Voortijdige beëindiging: 

Bij de beslissing van het vroegtijdig beëindigen van de BPV dient in overleg te gaan met de student, 

de begeleidende docent en de begeleider van het bpv-adres.  Indien zonder toestemming van school 

de BPV vroegtijdig wordt beëindigd kan het zo zijn dat de BPV in zijn geheel overgedaan moeten 

worden . 

De student mag alleen in uitzonderlijke situaties én na goedkeuring van de BPV-docent maximaal 

één keer van BPV-bedrijf wisselen per schooljaar  

• De begeleiding tijdens de BPV/ stage 

Tijdens de BPV wordt de student begeleid door een docent van school, de BPV-docent. Omdat er in 

het tweede jaar van de opleiding proeven van bekwaamheid plaatsvinden in de praktijk, heeft de 

begeleider van school de rol van 1e examinator.  Hij/zij is verantwoordelijk van de processen rondom 

de proeven. Daarnaast is er een 2e examinator. Dit is meestal iemand van het bedrijf waar de proeve 

wordt afgenomen. Het is belangrijk om het opleiden en examineren van elkaar te scheiden. Dit 

vergroot de transparantie en de betrouwbaarheid van het examen. Daarom is in principe de 

examinator niet degene die in het eerste jaar de BPV heeft begeleid. 

  



10 
Advies en leiding in de verkoop 23070           2021-2022 
 

Inrichting van de BPV / stage, inclusief het aantal te realiseren klokuren BPV / stage 

 

BOL-opleidingen Eerste Verkoper en Verkoopspecialist 

De BPV is als volgt over de opleiding verdeeld: 

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Totaal 

1 - 168 uur BPV 112 uur BPV 70 uur BPV 350 uur BPV 

2 127 uur BPV 171 uur BPV 127 uur BPV 155 uur BPV 580 uur BPV 

Totaal 930 uur BPV 

 

BBL-opleidingen Eerste Verkoper en Verkoopspecialist 

De BPV is als volgt over de opleiding verdeeld: 

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Totaal 

1 240 uur BPV 240 uur BPV 240 uur BPV 240 uur BPV 960 uur BPV 

2 240 uur BPV 240 uur BPV 240 uur BPV 240 uur BPV 960 uur BPV 

Totaal 1920 uur BPV 

 

1.6 studiebelasting 
Verantwoording onderwijstijd 

* begeleide onderwijstijd 

BOL opleidingen* Aantal uur per 
opleiding 

Norm minimum 
aantal uur BOT 

Norm minimum 
aantal uur BPV 

1-jarige opleiding 1000 700 250 

2-jarige opleiding 2000 1250 450 

3-jarige opleiding 3000 1800 900 

4-jarige opleiding 4000 2350 1350 

BBL opleidingen Minimaal 850 
per studiejaar 

200 610 
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Bij de BOL-opleidingen Eerste Verkoper en Verkoopspecialist is de onderwijstijd als volgt ingedeeld: 

BOL opleidingen Aantal uur totaal aantal uur BOT aantal uur BPV 

Leerjaar 1 1150 750 400 

Leerjaar 2 1170 590 580 

Totaal 2320 1340 980 

 

Bij de BBL-opleidingen Eerste Verkoper en Verkoopspecialist is de onderwijstijd als volgt ingedeeld: 

BBL opleidingen Aantal uur totaal aantal uur BOT aantal uur BPV 

Leerjaar 1 1322 266 1056 

Leerjaar 2 1321 289 1032 

Totaal 2643 555 2088 

 

2. Voortgang 

 

Regels met betrekking tot de voortgang zijn terug te vinden in het algemene deel van het OER. 

 

3. Examenprogrammering 
 

3.1 Wanneer mag je aan het examen deelnemen? 
 

De examens worden volgens planning aangeboden. Dit is in het examenplan weergegeven.  

Indien er voorwaarden worden  gesteld aan deelname aan een examenonderdeel worden de 

voorwaarden genoemd in het examenplan. Het kan zo zijn dat je in overleg met je docent een 

afwijkende planning maakt als daar reden voor is. Zie ook algemeendeel oer. 

 

3.2 Proces van examinering. 
 

In het begin van het schooljaar wordt de examenplanning van dat schooljaar uitgereikt. Voor 

examens die op  plaatsvinden krijg je een uitnodiging via de schoolmail. 

In de tweede periode van het eerste leerjaar worden de studenten en ouders/verzorgers 

geïnformeerd over examinering. Dat gebeurt in de vorm van een kennismakings- voorlichtingsavond, 

waarbij voortgang, examinering en BPV aan de orde komen. 

In het tweede leerjaar wordt er tijdens mentorlessen aandacht aan besteed. 
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De informatie over examens vind je in het examenplan.  
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3.3 Examenplan:  
Beroepsgericht 

 Beroepsgerichte examenonderdelen Eerste verkoper en Verkoopspecialist 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Periode 
afname & 
Duur 
examen 

Plaats afname Resultaat Weging Einduitslag / Uitslagprotocol 

  Basisdeel 1- kerntaak 1 Beheert de goederenstroom en voorraad 

B1K11 proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met vier 
examenopdrachten  

• Examenopdracht 1: Ontvangst 
en opslag W1 

• Examenopdracht 2: 
Winkelpresentatie W2 

• Examenopdracht 3: Controleren 
voorraad en bestelvoorstellen 
W3 

• Examenopdracht 4: 
Informatiesystemen W4 

verantwoordingsgesprek 

Bol blok  5 
BBL Blok 5 

School / bedrijf C1  Cijfer, 1 decimaal 
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 Basisdeel 1- kerntaak 2 Optimaliseert de verkoop 

B1K21 proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met vijf 
examenopdrachten  

• Examenopdracht 1: Hospitality 
W1 

• Examenopdracht 2: Analyse 
verkoopresultaten W2 

• Examenopdracht 3: 
Verbetervoorstellen t.a.v. de 
markt W3 

• Examenopdracht 4: Verzoeken, 
bestellingen en/of klachten W4 

• Examenopdracht 5: Werkoverleg 
W5 

verantwoordingsgesprek 

BOL Blok 6 
BBL Blok 6 

School/ bedrijf 
 
W2 en W3 op 
school 

 C1  Cijfer, 1 decimaal 
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 Profieldeel 1- kerntaak 1 Geeft uitvoering aan verkoopactiviteiten (geldt alleen voor Eerste Verkoper) 

P1K11 proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met vier 
examenopdrachten  

• Examenopdracht 1: 
Verkoopgesprek W1 

• Examenopdracht 2: Maatwerk 
W2 

• Examenopdracht 3: Afhandelen 
van de verkoop W3 

• Examenopdracht 4: Afrekenpunt 
W4 

Verantwoordingsgesprek 
 

BOL blok 8 
BBL blok 8 

School / bedrijf C1 4 Cijfer, 1 decimaal 
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 Profieldeel 1- kerntaak 2 Geeft leiding aan een verkoopteam (geldt alleen voor Eerste Verkoper) 

P1K21 proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met vier 
examenopdrachten  

• Examenopdracht 1: 
Werkplanning W1 

• Examenopdracht 2: Aansturen 
van werkzaamheden W2 

• Examenopdracht 3: 
Verbetervoorstellen 
personeelsbeleid W3 

• Examenopdracht 4: Werving en 
selectie W4 

verantwoordingsgesprek 

Blok 8 BOL 
Blok 8 BBL 

School / bedrijf  C1  Cijfer, 1 decimaal 

 

 Profieldeel 2- kerntaak 1 Voert verkoop- en adviesactiviteiten uit (geldt alleen voor Verkoopspecialist) 

P2K21 proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met zes 
examenopdrachten  

• Examenopdracht 1: 
Verkoopgesprek W1 

• Examenopdracht 2: Maatwerk 
W2 

• Afhandelen van de verkoop W3 

• Afrekenpunt W4 

• Verbetervoorstellen assortiment 
W5 

• Verbetervoorstellen 
winkelpresentatie en promotie 
W6 

Blok 8 BOL 
Blo  8  BBL 

School / bedrijf  C1  Cijfer, 1 decimaal 
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Beroeps specifieke eisen MVT  

Examenmix  beroep specifiek Engels  Soort 

toetsing  

Uitvoering Periode 

afname 

Weging Beoordeling 

Beroeps-

specifiek Luisteren B1 
schriftelijk School variabel 1 CEF niveau 

Beroeps-

specifiek Lezen B1 
schriftelijk School variabel 1 CEF niveau 

Beroeps-

specifiek Spreken A2 
mondeling School variabel 1 CEF niveau 

Beroeps-

specifiek Gesprekken voeren  A2 
mondeling School variabel 1 CEF niveau 

Beroeps-

specifiek Schrijven A2 
schriftelijk School variabel 1 CEF niveau 

*Om te kunnen diplomeren moet je alle examens gemaakt hebben en minimaal 3 van de 5 vaardigheden 

op het vereiste niveau hebben behaald.   
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Generieke eisen voor taal en rekenen 

 

Toets 
Code 
SNED3F-
-- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Resultaat + weging 
(1 decimaal) 

Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 
2F Variabel 

120 
minuten 

Examencentrum  
Cijfer 1x 

Cijfer 
NE02A Instellingsexamen Schrijven 2F Variabel  School Cijfer 1x 

Cijfer 1x NE02B Instellingsexamen Spreken 2F Variabel  School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Gesprekken voeren 2F Variabel  School Cijfer 1x 

 
 

 

Toets 
Code 
SREK2F--- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 
(geheel 
cijfer) 

RE01 Centraal examen 

Getallen, Verhoudingen 

Meten en Meetkunde, 
Verbanden 

2F Variabel 
120 

minuten 
Examencentrum  Cijfer 
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Beroepspraktijkvorming 

BPV-onderdeel Beschrijving van het BPV-onderdeel Periode  Duur  Manier van beoordelen Resultaat 

BPV uren 
 
 
Beroepshouding  

BPV –uren volgens de POK 
 
 
Beoordeling beroepshouding volgens 
checklist 

Variabel 
Elk schooljaar 

Variabel gedurende de 
opleiding 
 

Urenstaat – OnStage 
 
 
Checklist me houdingsaspecten 

V/O  
 
 
 
 

 

Onderdelen loopbaan en Burgerschap 

 

*Om in aanmerking te komen voor het diploma moet aan de inspanningsverplichting van alle onderdelen van 
loopbaan en burgerschap zijn voldaan 
 

Code Dimensies  Bewijsstuk Periode 
afname 

Plaats  Resultaat Eindresultaat  
 

LB01 Loopbaan Portfolio  variabel Schoolinstelling VD/NV 

Voldaan/ Niet voldaan.  

 

LB02 
Politiek-juridische dimensie Deelname lessen, opdrachten uit 

werkboek en een toets of opdracht.  
variabel Schoolinstelling 

VD/NV 

LB03 
Economische dimensie Deelname lessen, opdrachten uit 

werkboek en een toets of opdracht.  
variabel Schoolinstelling VD/NV 

LB04 
Sociaal-maatschappelijke 
dimensie 

Deelname lessen, opdrachten uit 
werkboek en een toets of opdracht.  

variabel Schoolinstelling 
VD/NV 

LB05 Vitale dimensie Deelname praktijklessen 

Conditietest, krachttest, werkboek 
gezondheid maken, toets. 

variabel Schoolinstelling VD/NV 
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• Keuzedelen  

Voor de gevolgde keuzedelen moet de student gemiddeld minimaal een examenresultaat scoren van een 6 (of 
voldoende). Het examenresultaat moet altijd minimaal het cijfer 4 zijn. Is het cijfer lager dan het cijfer 4 dan 
moet er een herkansing plaatsvinden. Het cijfer 4 kan worden gecompenseerd, maar heeft de student drie 
keuzedelen gevolgd, bijvoorbeeld binnen een niveau 3 of 4 opleiding, dan moet voor 2 van de 3 behaalde cijfers 
minimaal een 6 (voldoende) of hoger zijn behaald. Gemiddeld moeten de drie cijfers dan wel op een 6 

(voldoende) uitkomen. 
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Bijlage 1 Onderwijsprogramma 

 

Begeleide onderwijstijd Eerste verkoper/ Verkoopspecialist BOL 
per vak per jaar 
 

Klokuren jaar 1 
 

Klokuren jaar 2 

Werken aan beroepsopdrachten in de middagen op school   

Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie B1-K1 112,5 60 

Geeft uitvoering aan verkoopactiviteiten P1-K1 60 60 

Optimaliseert verkoop B1-K2 60 52,5 

Geeft leiding aan een verkoopteam P1-K2 57,5 60 

Keuzedelen   

Keuzedeel  50  

Keuzedeel 2 0 55 

Keuzedeel 3 0 55 

Ondersteunende en generieke vakken   

Nederlands 50 39,2 

Engels 57 32,5 

Loopbaan en burgerschap 28,3 25,8 

Voorbereiding BPV In de 
praktijkmiddagen 

In de 
praktijkmiddage
n 

Rekenen 43,3 20 

Sport 28,3 0 

Studieloopbaanbegeleiding/ mentor les (LB) 20,8 25,8 

Theorie goederenstroom en voorraadbeheer 50 0 

Theorie verkoop & communicatie 29,2 0 

Theorie marketing 42,5 0 

VACCM 15 0 

x-week 20 20 

Aansturen en personeelsbeleid  25 

Verkoopcijfers  45 

Werkstuk presentatie in de verkoopruimte (in de 
praktijkmiddagen) 

  

Introductie 14,2 0 

Totaal 810 576 
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Begeleide onderwijstijd Eerste verkoper/ Verkoopspecialist BBL per 
vak per jaar 
 

Klokuren jaar 1 
 

Klokuren jaar 2 

Keuzedelen   

Keuzedeel 1 21.6  

Keuzedeel 2  21,7 

Keuzedeel 3  0 21,7 

Ondersteunende en generieke vakken   

Nederlands 29,2 21,7 

Engels 29,2 14,2 

Loopbaan en burgerschap 29,2 0 

Voorbereiding BPV 3,3 3,3 

Rekenen 29,2 14,2 

Studieloopbaanbegeleiding/ mentorles (LB) 29,2 0 

Theorie goederenstroom en voorraadbeheer 37,5 0 

Theorie verkoop & communicatie 29,2 0 

Theorie Presentatie  (cohort 2019/2020  gaat naar jaar 2)   

VACCM 28,3 0 

Theorie Marketing  30 

Theorie Verkoopcijfers  58,3 

Werkstuk e-commerce  21,7 

Theorie Aansturen en personeelsbeleid 0 30 

Totaal 265,9 219,3 

 

 


