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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 
De commercieel medewerker heeft een veelzijdig takenpakket. In zijn takenpakket staat het contact met de klant 

voorop. De aard van dit contact kan face-to-face, telefonisch of schriftelijk zijn. De commercieel medewerker 

onderzoekt voortdurend de markt, is alert op signalen ten aanzien van klant-, markten productontwikkelingen. Op 

basis van deze informatie stelt hij afhankelijk van zijn functie beleids- en/of individuele activiteitenplannen op. De 

commercieel medewerker verkoopt diensten en/of producten aan klanten. Hiervoor krijgt hij verkoopdoelstellingen 

(targets) die hij moet halen. Hij bereidt de gesprekken met klanten voor, inventariseert de koop- en 

informatiebehoefte en informeert en adviseert de klant ten behoeve van de verkoop. Afhankelijk van zijn functie of 

de organisatie waarin hij werkzaam is, verzorgt hij binnen het gehele verkoopproces ook het offerte- en ordertraject. 

Onderhandelen met de klant en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden vallen binnen deze trajecten.  

De commercieel medewerker bouwt relaties op en onderhoudt ze. Hij informeert en adviseert de klant ten behoeve 

van de dienstverlening en neemt klachten in behandeling. Daarnaast heeft hij afhankelijk van zijn functie de taak om 

relaties met bestaande klanten/relaties uit te bouwen. Daarnaast ondersteunt hij bij het uitvoeren van 

promotieactiviteiten. De processen van plannen maken, verkopen en opbouwen en onderhouden van relaties 

wisselen elkaar voortdurend af en vullen elkaar voortdurend aan. Per organisatie, afdeling en/of functie kan het 

verschillen of de werkzaamheden van de commercieel medewerker meer verkoop- dan wel servicegericht zijn. 

Tijdens zijn werkzaamheden houdt de commercieel medewerker zich aan wet- en regelgeving en organisatie 

specifieke afspraken en protocollen, werkt hij in meer of mindere mate samen met collega’s (binnen een team of 

met collega’s van andere afdelingen) en overlegt hij met en speelt hij relevante zaken door aan zijn leidinggevende.  

De commercieel medewerker heeft een klant- en servicegerichte houding, hij is commercieel ingesteld en 

communicatief vaardig. In de omgang met klanten is het belangrijk dat de commercieel medewerker mens- c.q. 

klantgericht is. Dit moet echter niet ten koste gaan van het organisatiebelang. Hij moet hierin een goede afweging 

maken. De commercieel medewerker moet ook een goede balans vinden tussen de hoeveelheid tijd die hij besteedt 

aan de klant en opbrengsten van het contact. In zijn gevarieerde takenpakket moet hij ook steeds een balans vinden 

tussen de verschillende taken en daarbij rekening houden met tijdsinvestering, opbrengsten en klantwensen. Bij al 

deze afwegingen moet de commercieel medewerker de situatie en zijn eigen capaciteiten goed kunnen inschatten 

en op basis daarvan besluiten een probleem of situatie zelf op te lossen of een collega of leidinggevende in te 

schakelen. 

1.1.2 Arbeidsmarktperspectief wat kan je na de opleiding gaan doen? 

In vrijwel alle organisaties speelt dienstverlening en/of commercie een rol. Een commercieel medewerker kan dan 

ook vrijwel overal terecht komen. Zo is hij werkzaam binnen dienstverlenende (faciliterende) organisaties, maar ook 

binnen commerciële organisaties, beide in zowel het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf. Je kunt na 

de opleiding Commercieel Medewerker ook instromen in jaar 2 van de opleiding Junior Accountmanager (niveau 4). 

Voor Commercieel medewerkers en (Junior) accountmanagers zijn de kansen op de arbeidsmarkt nog steeds goed. 

De recessie heeft vooralsnog geen negatieve invloed op de werkgelegenheid. Commerciële bedrijven verwachten 

dat er nog voldoende arbeidsmarktperspectief zal zijn voor de medewerkers op mbo-niveau. De 

arbeidsmarktmonitor geeft hetzelfde beeld te zien. De kans op werk is tot eind 2017 het gunstigst voor de 

gediplomeerden van een commerciële opleiding op niveau 3 en (Junior) accountmanager (niveau 4). Raadpleeg voor 

actuele informatie de websites www.kansopwerk.nl en www.kansopstage.nl. Bron s-bb verantwoordingsinformatie 

commercie (2016) 

http://www.kansopstage.nl/
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1.1.3 Kerntaken en werkprocessen 
Wat je moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerntaken. Bij elke kerntaak horen 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 opleiding Commercieel medewerker is opgebouwd uit de onderstaande kerntaken en werkprocessen. 

Basisdeel 

B1-K1 Onderzoekt de 
markt en doet 
voorstellen voor 
commercieel beleid 

B1-K1-W1 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie  
B1-K1-W2 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of 
marktbewerking  
 

B1-K2 Voert het 
verkooptraject uit  

B1-K2-W1 Bereidt het verkooptraject voor 
B1-K2-W2 Acquireert klanten en/of opdrachten  
B1-K2-W3 Voert verkoopgesprekken  
B1-K2-W4 Doet een aanbod met prijsberekening  
B1-K2-W5 Verzorgt het (interne) ordertraject 

B1-K3 Zorgt voor 
relatiebeheer en 
klantenservice 

B1-K3-W1 Onderhoudt klantencontact en voert aftersales uit  
B1-K3-W2 Behandelt klachten  
B1-K3-W3 Voert promotieactiviteiten uit  
B1-K3-W4 Voert webcare werkzaamheden uit 

 

1.1.4 Keuzedelen 
Voor een niveau 3 opleiding dient er 720 uur besteedt 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.  

1.2 Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap  
De te bereiken niveaus voor Nederlands en rekenen op niveau 3 (opleiding Commercieel medewerker) geldt voor 

Nederlands en rekenen 2F. 

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

sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap.  

 

1.3 Branchevereisten 
Geen. 

1.4 Beroeps specifieke eisen taal 

Voor Engels of Duits gelden de volgende eisen voor de opleiding  Commercieel medewerker (niveau 3) Bij de 

opleidingen van DVG is gekozen voor Engels: 

Engels  

 Luisteren Lezen Gesprekken 
voeren 

Spreken Schrijven 

C2      

C1      

B2      

B1 X X X   

A2 X X X X X 

A1 X X X X X 
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1.5 Beroepspraktijkvorming 
Een vast onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Alle kerntaken en werkprocessen worden in 

de BPV geoefend. Je werkt zo veel mogelijk mee in het bedrijf. Tijdens de BPV maak je de BPV-opdrachten en werk je 

aan leerdoelen.  

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 met het genomen besluit kan hij/zij bezwaar aantekenen bij de examencommissie. 

Beroepshouding: 

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

bedoeling dat in 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 begeleider vanuit het bedrijf in te vullen. 

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

Hier wordt verwezen naar paragraaf 2.2, waar zowel de onderwijstijd als BPV benoemd wordt. 

• De begeleiding tijdens de BPV / stage 

 

Tijdens de BPV wordt de student begeleid door een docent van school als  examinator. Hij is verantwoordelijk van de 

processen rondom de proeve. Daarnaast is er een examinator vanuit het bedrijfsleven. 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. 

• Een beschrijving van de manier waarop de BPV / stage wordt beoordeeld 

 

Bij aanvang van de BPV ontvangt de student van zijn opleiding leeropdrachten. Door deze leeropdrachten uit te 

voeren, maakt hij kennis met de beroepspraktijk en bereidt hij zich voor op de examenopdrachten van de proeve. 

Ook kan een nul- en voortgangsmeting worden ingevuld door de begeleider van de praktijk. Hiermee wordt duidelijk 

wat de student al kan en wat hij nog moet leren. Ook wordt duidelijk of alle criteria van de werkprocessen 

uitgevoerd kunnen worden in het leerbedrijf. 

Als het opleiden van de student afgerond is, als de student voldoende geleerd heeft en voorbereid is, dan is hij klaar 

voor het praktijkexamen: de proeve.  

Per kerntaak is er een proeve van bekwaamheid, deze moeten allemaal voldoende afgerond worden. Bij de proeve 

van bekwaamheid zitten examenopdrachten en een logboek. Soms moet de student ook bewijsstukken voor de 

examenopdrachten aanleveren. 
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 BOL-opleidingen Commercieel medewerker 

De BPV is als volgt over de opleiding verdeeld: 

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Totaal 

1 - - 275 uur BPV  275 uur BPV 

2 - - 220 uur BPV 220 uur BPV 440 uur BPV 

Totaal 715 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 

In het eerste jaar moeten BOL-opleidingen minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen.  

 

 

 

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? 
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 Het 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. 
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In de eerste 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. 
 

De informatie over examens vind je in het examenplan.  
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3.3 Examenplan: de examenonderdelen 
 

Beroepsgerichte examenonderdelen 

Beroepsgerichte examenonderdelen Commercieel medewerker (niveau 3) 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

 Periode afname 
& Duur examen 
Kans 1 en 2 

Plaats afname Resultaat Weging Einduitslag / Uitslagprotocol 

Basisdeel 1 – kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid 

B1-K1 Proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met 
examenopdrachten W1-2 

 leerjaar 
2, OLP 
3 / 4 

Leerjaar 
2, OLP 4 

Bpv/ 
examenproject 
op school 

cijfer 1 Cijfer, 1 decimaal 

 
 

  



 
 

 
 
 
 

Specifiek deel OER 2021- Commercieel medewerker       11 

Basisdeel 1- Kerntaak 2: Voert het verkooptraject uit 

B1-K2 Proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met 
examenopdrachten W1-5 

 leerjaar 2, 
OLP 3 / 4 

BPV/ 
examenproject 
op school 

cijfer 1 Cijfer, 1 decimaal 

 

Basisdeel 1- Kerntaak 3: Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice 

B1-K3 Proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met 
examenopdrachten W1-4 

 leerjaar 2, 
OLP 3 / 4 

Bpv/ 
examenproject 
op school 

cijfer 2 Cijfer, 1 decimaal 
 

 

B1-
K123 

kennis- en/of 
vaardigheidsexamen 

Commerciële calculaties  leerjaar 2, 
OLP 4 

School  cijfer 1 

Het resultaat van een kennis- en/of vaardigheidsexamen is minimaal een 5,0 om de kerntaak te kunnen af te ronden 
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Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen 

 

 

Toets 
Code 
SNED2F-
-- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 

Periode 
afname 
kans 1 en 
2 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Resultaat + weging 
(1 decimaal) 

Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 

2F 

Jaar 
2, 
OLP 
2 

Jaar 
2, 
OLP 
2/3 

120 
minuten 

Examencentrum  

  Cijfer 1x 

Cijfer 

NE02A Instellingsexamen Schrijven 

2F 

Jaar 
2, 
OLP 
2 

Jaar 
2, 
OLP 
3 

 

School 

Cijfer 1x 

Cijfer 1x 

NE02B Instellingsexamen Spreken 

2F 

Jaar 
2, 
OLP 
3/4 

Jaar 
2, 
OLP 
3 /4 

 

School 

Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Gesprekken voeren 

2F 

Jaar 
2, 
OLP 
3 /4 

Jaar 
2, 
OLP 
3 /4 

 

School 

Cijfer 1x 
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Toets 
Code 
SREK2F--- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 

Periode 
afname 
kans 1 en 
2 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 
(geheel 
cijfer) 

RE01 Centraal examen 

Getallen, Verhoudingen 

Meten en Meetkunde, 
Verbanden 

2F 

Jaar 
2, 

OLP 
2 

Jaar 
2, 

OLP 
3 

120 
minuten 

Examencentrum  Cijfer 

 

Examenonderdelen beroepsgerichte eisen voor MVT (Engels) 

 

Toets 
Code 
 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 

Periode 
afname 
kans 1 en 
2 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Resultaat + 
 

 

EN01A Instellingsexamen Lezen 
B1 

Jaar 
2 

Jaar 
2 

90 minuten 

Schoolinstelling 
Niveau vermelding 

Onvoldoende/ 

voldoende/goed 

EN01B Instellingsexamen Luisteren 
B1 

Jaar 
2 

Jaar 
2 

Niveau vermelding 

EN02A Instellingsexamen Schrijven 
A2 

Jaar 
2 

Jaar 
2 90 minuten 

Schoolinstelling Niveau vermelding 

 

EN02B Instellingsexamen Spreken 
A2 

Jaar 
2 

Jaar 
2 20 minuten 

Schoolinstelling Niveau vermelding 

 

EN02C Instellingsexamen Gesprekken voeren B1 
Jaar 

2 
Jaar 

2 30 minuten Schoolinstelling Niveau vermelding 

*Om te voldoen aan de diplomeringseis moeten alle examens gemaakt zijn en 3 van de 5 vaardigheden zijn behaald op het vereiste niveau 
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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  Jaar 
2, 

OLP 
4 

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Schoolinstelling 

VD/NV 

Voldaan/ Niet voldaan.  

 

LB02 

Politiek-juridische dimensie Deelname lessen, opdrachten uit 
werkboek en een toets of opdracht.  

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Schoolinstelling 

VD/NV 

LB03 

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

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Schoolinstelling 

VD/NV 

LB04 

Sociaal-maatschappelijke 
dimensie 

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

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Schoolinstelling 

VD/NV 

LB05 Vitale dimensie Deelname praktijklessen 

Conditietest, krachttest, werkboek 
gezondheid maken, toets. 

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Jaar 
2, 

OLP 
4 

Schoolinstelling VD/NV 
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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 met houdingsaspecten 

V/O  
 
 
 
 

 

Examenplannen van de keuzedelen zijn opgenomen in het examenplan keuzedelen DVG. Het resultaat van de keuzedelen is nog niet van invloed op zakken of slagen. Het 

resultaat wordt vermeld op het diploma/resultatenoverzicht.  De student moet hebben deelgenomen aan de examens. 
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Bijlage 1. Onderwijsprogramma 
 

Begeleide onderwijstijd Commercieel Medewerker per vak per jaar 
 

Klokuren jaar 1 
 

Klokuren jaar 2 

Kerntaakvakken   

Commerciële Calculaties 107 90 

Marketing 107 45 

Sales 107 60 

Onderzoeksopdracht Recht- en klachtenprocedures - 30 

Keuzedelen   

Keuzedeel 1 60  

Keuzedeel Duits in de beroepspraktijk 47 37 

Keuzedeel 3 0 60 

Ondersteunende en generieke vakken   

Nederlands 47 30 

Engels 47 30 

Burgerschap 30 45 

Voorbereiding BPV 15 15 

Rekenen 47 30 

Sport 47 30 

Studieloopbaanbegeleiding/ mentor les (LB) 23 0 

x-week 20 8 

Introductie 8 0 

Totaal 712 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


