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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. Specifieke informatie over de opleiding 
 

1.1.1. Omschrijving van het beroep 
De Verkoper is iemand die producten of diensten probeert te verkopen aan consumenten of 

bedrijven. De Verkoper werkt hiervoor meestal uit naam van een winkel of ander bedrijf. Onder 

verkopen wordt het leveren van producten of diensten aan derden tegen betaling verstaan. Verkoper 

kunnen bij diverse organisaties werkzaam zijn en allerlei producten verkopen. Sommige Verkopers 

verkopen producten aan inkopers van bedrijven en andere Verkopers verkopen het product direct 

aan de consument. 

De aanscherping van wet- en regelgeving op aspecten als hygiëne, milieu en aansprakelijkheid vragen 

van de verkoper een alerte houding. Hij moet up-to-date zijn en blijven met betrekking tot 

veranderende wet- en regelgeving. 

 

1.1.2. Arbeidsmarktperspectief 
Toenemende complexiteit van producten en snellere productverandering door technologische 

ontwikkelingen vragen van de verkoper een actieve houding om bij te blijven op het gebied van 

trends en ontwikkelingen. Automatisering van bedrijfsprocessen vragen van de verkoper tevens een 

lerende houding: hij zal bereid moeten zijn om bij te leren om goed te kunnen functioneren in de 

organisatie. Ook de verandering in de samenleving (onder invloed van 24 uurseconomie, vergrijzing, 

krimp en groei van de economie) en de invloed daarvan op klanten en klantbehoeften vraagt van de 

verkoper een open en flexibele houding. Hij zal zich aan de veranderingen moeten aanpassen. 

Klanten verzamelen onder andere via het internet steeds meer informatie voordat zij naar de winkel 

gaan. Dit heeft tot gevolg dat de verkoper bij moet blijven met de (nieuwste) ontwikkelingen in de 

branche, zodat hij de klant van informatie kan voorzien.  

Bron: SBB-verantwoordingsinformatie verkoop (2015). 

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 op dit vak uit te kunnen oefenen). 

De opleiding verkoper is opgebouwd uit de onderstaande kerntaken en werkprocessen. 
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Basisdeel  

B1-K1 Ontvangt en 
verwerkt goederen 

B1-K1-W1  Ontvangt goederen 
B1-K1-W2  Slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte 
B1-K1-W3  Verzamelt goederen voor (online-) bestellingen 
B1-K1-W4  Controleert en vult artikelpresentaties aan  
B1-K1-W5  Bouwt artikelpresentaties op 

B1-K2 Verkoopt en 
handelt verkoop af 

B1-K2-W1  Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze 
B1-K2-W2  Ontvangt en benadert klanten 
B1-K2-W3  Voert verkoopgesprekken  
B1-K2-W4  Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar 
B1-K2-W5  Handelt de verkoop af 
B1-K2-W6  Sluit het afrekensysteem af 
B1-K2-W7  Neemt (online) verzoeken, bestellingen en/of klachten van 
  klanten aan 
B1-K2-W8  Neemt deel aan werkoverleg 

 

Profieldeel verkoper 

 Verkoper heeft geen profieldeel 

 

1.1.4 Advies keuzedelen 
Voor een niveau 2 opleiding dient er 480 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 Keuzedelen worden afgesloten met een 

examen. Het resultaat telt nog niet mee voor diplomering. Je moet wel aan de examinering hebben 

deelgenomen. 

 

1.2 Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap  

• Het bereiken niveau voor Nederlands en rekenen op niveau 2 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 Branchevereisten 
In het kwalificatie dossier worden geen branche vereisten genoemd 
 

Keuzedelen code aantal 

sbu 
Engels in het beroepsonderwijs A1/A2 K0984 240 
Engels A2/B1  K0802 240 

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 240 

Rekenen 3F K1130 480 

Nederlands 3F K0071 480 
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1.4 Beroeps specifieke eisen taal 

Voor Verkoper zijn geen eisen t.a.v. het volgen van een moderne vreemde taal 

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 

Beroepshouding: 

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 begeleider vanuit het 

bedrijf in te vullen. 

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

 

Klas Uren Start 
week  

Einde 
week  

dagen Hele week bpv 

CDV1 400 47 Einde 
jaar 

Wo + do 51 en 16 

CDV2 400 47 Einde 
jaar 

Wo + do 51 en 16 

 

• De begeleiding tijdens de BPV / stage 

 

Tijdens de BPV wordt de student begeleid door een docent van school, de zogenaamde 1e 

examinator. De 1e examinator is altijd iemand van school. Hij is verantwoordelijk van de processen 

rondom de proeve. 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. 

• 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 
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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, dan is hij klaar voor het examen: de proeve. De student 

wordt nu examenkandidaat. 

Voordat er wordt gestart met de proeve maken de 1e examinator, de 2e examinator en de 

examenkandidaat afspraken over: hoe de proeve wordt uitgevoerd, waar deze wordt uitgevoerd en 

wie erbij betrokken zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in het afsprakenformulier. 

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. 

 

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 600 400 

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 

 

2. Voortgang 
Regels met betrekking tot de voortgang zijn terug te vinden in het algemene deel van het OER.       
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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. De informatie over 

examens vind je in het examenplan. 

 

3.2 Het 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. 

 

Als de opleiding wil bepalen of je competent bent als beginnend beroepsbeoefenaar, spreken we van 

kwalificerend beoordelen (examens).  
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3.3 Examenplan: de examenonderdelen 
 

Beroepsgerichte examenonderdelen 

Code 
 
Kerntaak B1 
K1 

Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Periode 
afname   
kans 1 en 2 

Plaats 
afname 

Result
aat 

Weging Einduitslag 
/ 
Uitslagprot
ocol 

K101 Proeve van 
bekwaamheid 

• Examenopdracht 1 

o W1 Ontvangt goederen 

o W2 Slaat goederen op 

• Examenopdracht 2 

o W3 Verzamelt goederen voor (online-) bestellingen 

• Examenopdracht 3 

o W4 Controleert en vult artikelpresentaties aan 

o W5 Bouwt artikelpresentaties op 

3 4 BPV Cijfer 2X Cijfer, 1 
decimaal 

K104/ 
K204 
(kerntaak 
overstijgend) 

Werkstuk met 
presentatie/ 
gesprek 

Verkoper 
Onderwerpen: 

• Ontvangst en opslag van goederen in het leerbedrijf 

• Presentatie in de verkoopruimte in het leerbedrijf 

• Derving in het leerbedrijf 

• Arbo, veiligheid en milieu in het leerbedrijf 

• Marketing in het leerbedrijf 

• Handelskennis in het leerbedrijf 

• Verkopen van producten in het leerbedrijf 

• Criminaliteit en calamiteiten in het leerbedrijf 

• Schoonmaken in het leerbedrijf 

• Communicatie in het leerbedrijf 

7 8 BPV/ 
School 

cijfer 1x 

Beide examens moeten voldoende zijn om te kunnen diplomeren. 
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Code 
 
Kerntaak 
B1 K2 

Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Periode 
afname  
Kans 1 en 2 

Plaats 
afname 

Result
aat 

Weging Einduitslag 
/ 
Uitslagprot
ocol 

K201 Proeve van 
bekwaamheid 

• Examenopdracht 1 
o W1 Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en 

verzorgt deze 

• Examenopdracht 2 
o W2 Ontvangt en benadert klanten 
o W3 Voert verkoopgesprekken 

• Examenopdracht 3 
o W5 Handelt de verkoop af 

• Examenopdracht 4 
o W4 Maakt de artikelen op maat of gebruiksklaar 

• Examenopdracht 5 
o W6 Sluit het afrekensysteem af 

• Examenopdracht 6 
o W7 Neemt (online-) verzoeken, bestellingen en/of 

klachten van de klant aan 

• Examenopdracht 7 
o W8 Neemt deel aan werkoverleg 

7 8 BPV Cijfer 2x Cijfer, 1 
decimaal 

K104/ 
K204 
(kerntaak 
overstijgend) 

Werkstuk met 
presentatie/ 
gesprek 

Verkoper 
Onderwerpen: 
• Ontvangst en opslag van goederen in het leerbedrijf 

• Presentatie in de verkoopruimte in het leerbedrijf 

• Derving in het leerbedrijf 

• Arbo, veiligheid en milieu in het leerbedrijf 

• Marketing in het leerbedrijf 

• Handelskennis in het leerbedrijf 

• Verkopen van producten in het leerbedrijf 

• Criminaliteit en calamiteiten in het leerbedrijf 

• Schoonmaken in het leerbedrijf 

• Communicatie in het leerbedrijf 

7 8 School/ 
bpv 

Cijfer 1x  

Beide examens moeten voldoende zijn om te kunnen diplomeren. 

Kerntaak overstijgende examens: de examens tellen in elke kerntaak mee. 
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Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen 

   
Nederlands 
 

Toets 
Code 
SNED3F-
-- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 
kans 1 en 2 

Duur 
examen 

 
Leverancier 

Plaats afname 
Resultaat + weging 
(1 decimaal) 

Eindresul
taat 
(geheel 
cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 2F 4 5 120 min. Cito Examencentrum         Cijfer 1x 

Cijfer 

NE02A Instellingsexamen Schrijven 2F  2 4 90 min. Noordhoff School Cijfer 1x 

Cijfer 1x NE02B Instellingsexamen Spreken 2F 7 8 15 min. Noordhoff School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Gesprekken voeren 2F 7 8 15 min. Noordhoff School Cijfer 1x 
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Rekenen 
 

Toets 
Code 
SREK2F--
- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

 
Leverancier Plaats 

afname 
Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

RE01 Centraal examen 

Getallen, Verhoudingen,  

Meten en Meetkunde,  

Verbanden 

2F 4 8 120 minuten Cito Examencentrum  Cijfer 
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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. 

Beroepspraktijkvorming 

BPV-onderdeel Beschrijving van het BPV-onderdeel Periode  Duur  Manier van beoordelen Resultaat 
BPV-uren 
 
Beroepshouding 
 
 
BPV-opdrachten 

BPV-uren volgens de POK 
 
Beoordeling beroepshouding volgens 
checklist 
 
Beoordeling bpv-opdrachten 
stagewerkboek 

Lintstage gedurende 
gehele opleiding 

eindresultaat 
periode 8 

Urenstaat – OnStage 
 
Checklist met houdingsaspecten 
 
 
Opdrachten stagewerkboek 

V/O per onderdeel 
 
 

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet ieder BPV-onderdeel met een voldoende zijn 

afgesloten. 

 

 

Loopbaan en burgerschap  
 

Code Dimensies  Bewijsstuk Periode 
afname 

Plaats  Resultaat Eindresultaat  
 

LB01 
Loopbaan Gespreksverslagen 

loopbaangesprekken 
8 

Schoolinstelling 
VD/NV 

Voldaan / Niet voldaan.  
 

LB02 Politiek-juridische dimensie Portfolio  8 Schoolinstelling VD/NV 

LB03 Economische dimensie Portfolio  8 Schoolinstelling VD/NV 

LB04 Sociaal-maatschappelijke dimensie Portfolio  8 Schoolinstelling VD/NV 

LB05 Vitale dimensie Portfolio  8 Schoolinstelling VD/NV 
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Bijlage 1 Onderwijsplan 
BOL  

Leerjaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Beroepsgericht Oriëntatie op beroep 
B1-K1 

B1-K1 
B1-K2 

 

B1-K1 
B1-K2 

Formatief 
examen: 
VACCM 

B1-K1 
B1-K2 

 Formatief 
examen: 

B1-K1 

BPV oriëntatie B1-K1 
B1-K2 

B1-K1 
B1-K2 

 

B1-K2 
Formatief 

examen: B1-K1 

Keuzedelen Voorbereiding 
keuzedelen 

Keuzedeel 
 

Keuzedeel 
 

Keuzedeel 
 

Generiek Nederlands X X X X 

Generiek Rekenen X X X X 

Engels keuzedeel A2 X X X X 

Burgerschap X X X X 

SLB X X X X 

ICT X    

VBPV X    

LO X X X X 

SOVA* (Middelburg) X X X X 

 *sociale vaardigheden 

Leerjaar 2 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Beroepsgericht B1-K2 B1-K2 
Examen: 
Werkstuk 
verkoper 

B1-K2 B1-K2 
Formatief 
examen: 

B1-K2 

BPV B1-K2 B1-K2 B1-K2 
 

B1-K2 
Formatief 

examen: B1-K2 

Keuzedelen Keuzedeel  Keuzedeel 
 

Keuzedeel 
 

Keuzedeel 
 

Generiek Nederlands X X 
COE 

X 
 

X 
 

Generiek Rekenen X X 
COE 

X X 

Engels X X X X 

Burgerschap X X X X 

SLB X X X X 

ICT X    

SOVA (Middelburg) X X X X 
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BBL 

Leerjaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Beroepsgericht Oriëntatie op beroep 
B1-K1 

B1-K1 
B1-K2 

B1-K1 
B1-K2 

Formatief 
examen: 
VACCM 

B1-K1 
B1-K2 

Formatief 
examen: 

B1-K1 

BPV oriëntatie B1-K1 
B1-K2 

B1-K1 
B1-K2 

 

B1-K2 
Examen: B1-K1 

Keuzedelen Voorbereiding 
keuzedelen 

Keuzedeel 1 
 

Keuzedeel 1 
 

Keuzedeel 1 
 

Generiek Nederlands X X X X 

Generiek Rekenen X X X X 

Engels X X X X 

Burgerschap X X X X 

SLB X X X X 

 *sociale vaardigheden 

 

Leerjaar 2 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Beroepsgericht B1-K2 B1-K2 
Examen: 
Werkstuk 
verkoper 

B1-K2 B1-K2 
Formatief 
examen: 

B1-K2 

BPV B1-K2 B1-K2 B1-K2 
 

B1-K2 
Formatief 

examen: B1-K2 

Keuzedelen Keuzedeel 1 en 2 Keuzedeel 2 
 

Keuzedeel 2 
 

Keuzedeel 2 
 

Generiek Nederlands X X 
COE 

X 
 

X 
 

Generiek Rekenen X X 
COE 

X X 

Engels X X X X 

Burgerschap X X X X 

SLB X X X X 

     

 

 


