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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 vier 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 manager retail werkt in de retail in uiteenlopende winkelformules in zowel het MKB als het GWB, 

in de food- en non-foodsector. Hij beheert een klein centraal geleid filiaal of een kleine afdeling. Het 

filiaal maakt deel uit van een grote winkel(franchise)keten of een kleinere onderneming met enkele 

vestigingen van een zelfstandig ondernemer/eigenaar. 

De manager retail is gedisciplineerd om zich binnen het gestelde beleid ondernemend op te stellen, 

als voorbeeld te dienen in het filiaal/de afdeling en consequent te zijn als leidinggevende. Binnen zijn 

mogelijkheden neemt hij zelf het initiatief om actie te ondernemen om zaken aan te pakken en te 

verbeteren. Hij durft verantwoordelijkheid te nemen voor zijn beslissingen, waaruit zijn 

ondernemendheid blijkt.  

Hij is daarnaast sociaalvaardig en gastheer binnen zijn filiaal/afdeling: hij is in staat relaties met zijn 

medewerkers, klanten en andere betrokkenen op te bouwen en te onderhouden. Hij legt makkelijk 

contact, communiceert op prettige wijze en heeft geen problemen om zijn overtuigingskracht in te 

zetten.  

Voor zijn filiaal/afdeling denkt hij commercieel: hij denkt vanuit de klant, zoekt kansen en weet hoe 

hij het beste in het belang van de organisatie én de klant kan opereren.  

 

 1.1.2 Arbeidsmarktpersperspectief  

Voor Manager retail staan jaarlijks tussen de 5.000 en 5.500 studenten ingeschreven. Bijna de helft 

(49%) volgt deze opleiding via de BOL, de rest (51%) via de BBL. Over het algemeen zijn er voldoende 

leerplaatsen beschikbaar. Ongeveer 2.000 tot 3.000 studenten behalen jaarlijks hun diploma. Voor 

hen zijn er voldoende vacatures beschikbaar in het verlengde van hun opleiding. Een groot deel 

(68%) stroomt dan ook door naar de arbeidsmarkt. De rest vervolgt zijn studieloopbaan op het hbo 

(30%) of kiest voor een andere opleiding op het mbo (3%). Van alle gediplomeerden die beschikbaar 

zijn voor de arbeidsmarkt werken anderhalf jaar na diplomeren gemiddeld acht van de tien minimaal 

12 uur per week. Van hen werken zes van de tien op het niveau van de gevolgde opleiding. Ook 

werken zes van de tien in de richting van de gevolgde opleiding 

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). 

  



Specifiek deel OER 2021- Manager retail  6 

De opleiding Manager retail is opgebouwd uit de onderstaande kerntaken en werkprocessen. 

Basisdeel  

B1-K1 Beheerst 
goederenstroom en 
voorraad 

B1-K1-W1 Beheert goederenontvangst en -opslag 

B1-K1-W2 Beheert de winkelpresentatie 

B1-K1-W3 Bewaakt de voorraad en bestelt 

B1-K2 Coördineert 

verkoopactiviteiten en 

voert deze uit 

B1-K2-W1 Coördineert de uitvoering van hospitality binnen het 

organisatie-onderdeel 

B1-K2-W2 Voert verkoopgesprekken en coördineert deze 

B1-K2-W3 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar 

B1-K2-W4 Handelt de verkoop af  

B1-K2-W5 Beheert het afrekensysteem 

B1-K2-W6 Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af 

B1-K3 Geeft leiding 
aan het organisatie-
onderdeel 

B1-K2-W1 Maakt werkplanningen 

B1-K2-W2 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden 

B1-K2-W3 Organiseert en voert werkoverleg 

B1-K3-W4 Voert personeelsbeleid uit 

B1-K4: Voert beleid 
van de organisatie uit 

B1-K2-W1 Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie 

B1-K2-W2 Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor 

beleid 

B1-K2-W3 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze 

B1-K4-W4 Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens 

B1-K4-W5 Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie 

in de lokale markt  

B1-K4-W6 Profileert de organisatie/het organisatie-onderdeel op lokaal 

niveau 

B1-K4-W7 Inventariseert personeels- en opleidingsbehoefte 

B1-K4-W8 Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers  
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Profieldeel Manager retail 
Niet van toepassing 

1.1.4 Advies keuzedelen 

Voor een niveau 4- 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:   

BOL  

Keuze code aantal sbu 

Duits in het beroepsonderwijs A1/A2 K0959 240 

Duits in het beroepsonderwijs A2/B1 K0960 240 

Digitale vaardigheden voor gevorderden K0023 240 

Hbo-doorstroom Handel K0270 240 

Verdieping Visual Merchandising K0117 240 

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 240 

Online Marketing en het toepassen van e-commerce K0519 240 

Conceptuele modevormgeving K0724 240 

Duurzaamheid in het beroep D K0031 240 

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 240 

Ondernemerschap MBO K0165 240 

Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 240 

Engels B1/B2 K0803 240 

 

BBL 

Keuze code aantal sbu 

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 240 

Online marketing en het toepassen van e-commerce K0519 240 

Belevingsgericht werken K0790 240 

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 240 

Praktijkopleider K0087 240 

 

1.2 Generieke onderdelen taal, rekenen, loopbaan en burgerschap  

• Het te bereiken niveau voor Nederlands en rekenen op niveau 4 is 3F 

• Minimaal te bereiken niveaus voor Engels niveau 4 is voor lezen en luisteren B1, voor 

gesprekken voeren, spreken en schrijven A2. 

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

economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal 

burgerschap.  
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1.3 Branche vereisten       

Deze worden niet genoemd in het kwalificatiedossier 

1.4 Beroepsspecifieke eisen taal 

De beroepspecifieke 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-opdrachten-

boekjes 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. 

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  

 



Specifiek deel OER 2021- Manager retail  9 

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. 

 

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

De BPV is als volgt over de opleiding verdeeld: 

BOL-opleidingen Manager retail 

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Totaal 

1  137 uur BPV 64 uur BPV 64 uur BPV 265 uur BPV 

2 98 uur BPV 156 uur BPV 112 uur BPV 84 uur BPV 450 uur BPV 

3 98 uur BPV 158 uur BPV 112 uur BPV 82 uur BPV 450 uur BPV 

Totaal 1165 uur BPV 
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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 

 

Bij de BOL-opleidingen Manager retail is de onderwijstijd als volgt ingedeeld: 

BOL opleidingen Aantal uur totaal aantal uur BOT aantal uur BPV 

Leerjaar 1 1000 735 265 

Leerjaar 2 1033 583 450 

Leerjaar 3 946 496 450 

Totaal 2979 1815 1165 

 

Bij de BBL-opleidingen Manager retail is de onderwijstijd als volgt ingedeeld: 

BBL opleidingen Aantal uur totaal aantal uur BOT aantal uur BPV 

Leerjaar 1 1133 229 904 

Leerjaar 2 1141 237 904 

Leerjaar 3 1133 229 904 

Totaal 3407 695 2712 
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2. Onderwijsprogrammering 
 

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

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

examens die op school 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. De informatie over examens vind je in het examenplan.  
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3.3 Examenplan: de examenonderdelen  
Beroepsgerichte examenonderdelen 

Beroepsgerichte examenonderdelen Manager retail 

 Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

 Periode 
afname & 
Duur examen 

Plaats afname Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Basisdeel 1 – kerntaak 1 Beheert de goederstroom en voorraad 

 proeve van bekwaamheid Proeve van bekwaamheid met drie 
examenopdrachten  
 

• Examenopdracht 1 
W1 Goederenontvangst en -opslag 

• Examenopdracht 2 
W2 Winkelpresentatie beheren 

• Examenopdracht 3 
W3 Voorraad bewaken en bestellen 

 

 Blok 12 bedrijf  C1 1 cijfer 
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Basisdeel 1- Kerntaak 2: Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit 

 Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 
Vakkennis & vaardigheden 

 Periode 
afname & 
Duur examen 

Plaats afname Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

 proeve van bekwaamheid Proeve van bekwaamheid met zes examenopdrachten  
: 

• Examenopdracht 1 
W1 Coördineren van hospitality 

• Examenopdracht 2 
W2 Verkoopgesprekken voeren en 
coördineren 

• Examenopdracht 3 
W3 Artikelen op maat of gebruiksklaar maken 

• Examenopdracht 4 
W4 Verkoop afhandelen 

• Examenopdracht 5 
W5 Afrekensysteem beheren 

• Examenopdracht 6 
W6 (Online-) verzoeken, bestellingen en/of 
klachten afhandelen. 

Verantwoordingsgesprek met presentatie o.b.v. 
kwalificerend portfolio waarin opgenomen: 

• Praktijkbeoordelingen W1 t/m W6 

• Aanvullende producten / bewijzen 

 Blok 12 School / bedrijf  C1 1 cijfer 
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Beroepsgerichte examenonderdelen Manager retail 

Basisdeel 1 – kerntaak 3 Geeft leiding aan het organisatieonderdeel 

 Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

 Periode 
afname & 
Duur 
examen 

Plaats afname Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

 Proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met vier examenopdrachten  
Examenopdracht 2 

• W2 Begeleiden van medewerkers 
Examenopdracht 4 

• W4 Personeelsbeleid uitvoeren 
Simulatie op school: 
Examenopdracht 1 

• W1 Werkplanningen maken 
Examenopdracht 3 

• W3 Werkoverleg organiseren en uitvoeren 
 
Verantwoordingsgesprek met presentatie o.b.v. 
kwalificerend portfolio waarin opgenomen: 

• Praktijkbeoordelingen W1 t/m W4 

• Aanvullende producten / bewijzen 

 Blok 12 School / 
bedrijf 

C1 1 Cijfer 
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Basisdeel 1 – kerntaak 4 Voert beleid van de organisatie uit 

 Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 
Vakkennis & vaardigheden 

 Periode 
afname & 
Duur 
examen 

Plaats afname Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

 proeve van 
bekwaamheid 

Proeve van bekwaamheid met zes examenopdrachten  
Bedrijfsplan,  

• Examenopdracht 1 
W1 Ondernemingsbeleid naar de eigen 
situatie vertalen 

• Examenopdracht 2 
W2 Activiteitenplan uitvoeren en 
verbetervoorstellen 

• Examenopdracht 3 
W3 Omzet- en kostenplan opstellen en 
bewaken 

• Examenopdracht 4 
W4 Verwerken verkoop-, voorraad- en 
klantgegevens 

• Examenopdracht 5 
W5 Verbetervoorstel lokale marktpositie 
W6 Profileren op lokaal niveau 

• Examenopdracht 6 
W7 Opleidingsbehoefte 
W8 Werving en selectie (simulatie) 

Verantwoordingsgesprek met presentatie o.b.v. 
kwalificerend portfolio waarin opgenomen: 

• Bedrijfsplan W1 t/m W4 

• Examenproject lokale markt W5, W6 

• Examensimulatie personeel W7, W8 

• Aanvullende producten / bewijzen 

 Blok 12 School / 
bedrijf 

 C1 2 Cijfer 

 Kennisexamen Financieel II  Blok 12 School C1 1 Cijfer 
Minimaal 5,0 
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Beroeps specifieke eisen MVT  

Examenmix  beroepsspecifiek 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 

Nederlands 

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 
3F Variabel 

120 
minuten 

Examencentrum  
Cijfer 1x 

Cijfer 
NE02A Instellingsexamen Schrijven 3F Variabel  School Cijfer 1x 

Cijfer 1x NE02B Instellingsexamen Spreken 3F Variabel  School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Gesprekken voeren 3F Variabel  School Cijfer 1x 

 
 

Rekenen 

Toets 
Code 
SREK2F--- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

RE01 Centraal examen 

Getallen, Verhoudingen 

Meten en Meetkunde, 
Verbanden 

3F Variabel 
120 

minuten 
Examencentrum  Cijfer 
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Beroepspraktijkvorming 

 

 

Onderdelen loopbaan en Burgerschap 

 

 
 

Keuzedelen 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. Student moet hebben deelgenomen aan de examens. 

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 

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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Bijlage 1  Onderwijsprogramma 
 

Begeleide onderwijstijd Manager retail BOL per vak per jaar 
 

Klokuren jaar 1 
 

Klokuren jaar 2 Klokuren jaar 3 

Keuzedelen    

Keuzedeel  56,66   

Keuzedeel 2 0 56,66 56,66 

Keuzedeel 3 0 56,66 56,66 

Ondersteunende en generieke vakken    

Nederlands 64,16 56,66 42,5 

Engels 56,66 56,66 28,33 

Loopbaan en burgerschap 64,16 0 28,33 

Voorbereiding BPV 21,66 3,33 5,83 

Rekenen 64,16 56,66 0 

Sport 56,66 0 0 

Studieloopbaanbegeleiding/ mentor les (LB) 35,83 28,33 28,33 

Theorie goederenstroom en voorraadbeheer 42,49 28,33 0 

Verkoopcijfers  62,5 0 0 

Theorie marketing 43,33 0 0 

Winkelpresentatie 28,33 0 0 

Kassahandelingen 28,33 0 0 

Theorie verkoop & communicatie 28,33 0 0 

Aansturen en personeelsbeleid 28,33 28,33 0 

VACCM 26,66 0 0 

Branche werkstuk 0 28,33 0 

Commercieel 1 0 41,66 0 

Financieel 2 0 0 64,16 

Commercieel 2 0 0 28,33 

Management 0 0 28,33 

Beleidsplan 0 0 79,99 

Economie 0 0 56,66 

x-week 16,66 16,66 16,66 

    

Introductie 6,66 0 0 

Totaal 731,7 458,3 520,8 
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Begeleide onderwijstijd Manager retail BBL per vak per jaar 
 

Klokuren jaar 1 
 

Klokuren jaar 2 Klokuren jaar 3 

Keuzedelen    

Keuzedeel  21,58   

Keuzedeel 2  29,16  

Keuzedeel 3   29,16 

Ondersteunende en generieke vakken    

Nederlands 29,16 29,16 21,58 

Engels 29,16 29,16 14,16 

Loopbaan en burgerschap  14,16 14,99 

Voorbereiding BPV 3,33 3,33 3,33 

Rekenen  29,16  

Studieloopbaanbegeleiding/ mentor les (LB)   4,16 

Theorie goederenstroom en voorraadbeheer  29,99  

Verkoopcijfers  58,33   

Theorie marketing 29,16   

Theorie verkoop & communicatie 29,16   

VACCM 28,33   

Branche werkstuk  14,16  

Commercieel 1    

Commercieel 2   29,99 

Financieel 1 (kosten)  58,33 7,49 

Financieel 2    58,33 

Beleidsplan   21,58 

Management   28,33 

x-week    

    

Totaal 229,2 236,7 229,2 

 


