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Afdeling Handel & Commercie
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Retailspecialist 
niveau 3 BOL/BBL

Commercieel medewerker 
niveau 3 BOL/BBL

Retail manager 
niveau 4 BOL

Junior Accountmanager
niveau 4 BOL/(BBL)

Nieuw:
Ondernemer Handel

Niveau 4 BOL

Nieuw:
E-commerce specialist

Niveau 4 BOL

Leidinggevende
niveau 4 /BBL

Vakman 
ondernemer

niveau 4 BOL
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Studenten:
‘Te schools’
‘Losse vakken, zien weinig verband’
‘Te weinig eigen keuze’
‘Ineens teveel keuzevrijheid’
‘Weet nog niet precies wat ik wil’
‘Motivatie’

Beroepenveld:
‘Aandacht voor kennen van eigen 
kwaliteiten’
‘Basis-skills’
‘Meer eigen initiatief’
‘Aandacht voor reflectie en feedback’

Toekomstige wereld:
‘Flexibeler’
‘Groei mindset’
‘Toekomst bestendige vaardigheden’
‘Ontwikkelingsgericht denken en handelen’



Start van de reis naar nieuw onderwijs…

Hertontwerp van de afdeling Handel en Commercie Koning Willem 1 College
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 Visie en uitgangspunten bepalen

 Globaal ontwerp maken

 Uitwerken van globaal ontwerp naar detail ontwerp

 Realiseren van curriculum

 Implementeren en uitvoeren

 Evalueren
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2018 – 2019
sep 2019 - dec 2020

dec 2020 – juli 2020

aug 2020 – okt 2021

Okt 2021 – juli 2022

aug 2022
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Visie afdeling

2018 - 2019: nieuwe visie

Topopleiding, eigenaarschap, ondernemen, toekomstgericht en actueel, 
inspirerend, trots op onszelf

Visie:
• we hebben de ambitie topopleidingen aan te bieden
• onze studenten zijn meer eigenaar van hun eigen leerroute
• wij ondernemen en zijn iedere dag een stukje beter dan gisteren
• wij bieden méér dan alleen goed onderwijs: inspirerend, duurzaam, 

kritisch en een voorbeeld voor onze omgeving
• wij verzorgen actueel en toekomstgericht onderwijs
• iedereen is trots op wie we zijn



Visie afdeling Handel en Commercie
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2018: nieuwe visie

Topopleiding, eigenaarschap, ondernemen, toekomstgericht en actueel, 
inspirerend, trots op onszelf

Visie:
• we hebben de ambitie topopleidingen aan te bieden
• onze studenten zijn meer eigenaar van hun eigen leerroute
• wij ondernemen en zijn iedere dag een stukje beter dan gisteren
• wij bieden méér dan alleen goed onderwijs: inspirerend, duurzaam, 

kritisch en een voorbeeld voor onze omgeving
• wij verzorgen actueel en toekomstgericht onderwijs
• iedereen is trots op wie we zijn

2019 –2020: 
Start met innovatieteam
Onderzoek en betekenis geven aan eigenaarschap
experimenten per onderwijsteam en vanuit 
innovatieteam o.a. experimenten op:
AVO-plein / Keuzedelen en eigenaarschap ook de 

invulling van de studiedagen gedaan om de 
teams daarin mee te nemen.

Opdracht begin schooljaar 2020-2021
Het innovatieteam krijgt de opdrachten om voorstellen te ontwikkelen op de volgende 
vragen:
• Hoe ziet de eigen leerroute van een student Handel & Commercie er uit vanaf 2022.
• Hoe ziet de interne organisatiestructuur van de afdeling Handel & Commercie er uit 

passend bij de leerroutes van de student.



Proces innovatieteam (september 2020 – juni 2021)
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Themateams
• AVO
• Praktijk - theorie
• Keuzedelen
• Digitaal leren
• Begeleiding
• Doorlopende leerlijn

 Januari 2021:
2 leerroutes van de student

 Maart 2021:
Organisatiemodel passend bij nieuw 
onderwijs concept

 Juni 2021:
Grof ontwerp
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Innovatieteam H&C
Visie op doelgroep, opleiding en leren

Valideren:
Bedrijfsleven

Doelgroep
Kaders ROC: 

herijkte visie op 
leren

 Hulpmiddel bouwstenen voor visie uit magazine herontwerp handel
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Onderwijsconfiguratie (bouwpakket?)
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Twee (basis) configuraties
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Ontwikkelingsgericht

"De ontwikkeling van de 
individuele studenten stuurt de 
richting van het onderwijs"

Opdrachtgestuurd

"Integrale opdrachten sturen 
de inrichting van het 
onderwijs"
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Student journey van Willem in 8 stappen 
(storytelling & visualisatie)

1. Profiel 
keuze

2. 
Oriëntatie

3. 
Inschrijving Op school:

• 4. Omgeving
• 5. Aanbod
• 6. Begeleiding
• 7. Toetsing

8. 
Verbonden
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Valideren

Meetmoment 1
Presentatie van de blauwdrukken bij MT



Keuze: ontwikkelingsgericht

| 24



Van bouwstenen naar grof ontwerp
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 Duidelijke en tijdige communicatie is key…
 Hoe erg je je best ook doet, het is niet voor 

iedereen top-of-mind
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Inspiratiesessies
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Curriculaire spinnenweb



Opbouw fasen in onderwijslijn: leren hoe je leert en (steeds meer) eigen 
keuzes mogen en kunnen maken

Modulair systeem

Beroepsvraagstuk het uitgangspunt (samenhang) 

Voor als je het al wel precies weet en als je het nog niet precies weet…

Ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

Coaching in kleine groepen versus werken @office

Structuur in de week
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Welkom op de afdeling ‘Handel en Commercie’
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Annemieke

Willem Leen



| 32

Oriëntatiefase

Wie ben ik en wie ken ik? 

De wereld waarin ik werk?
De klant en de waarde?

Wat kan ik? 
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Klantreis

Klant oriënteert zich
= aandacht

Klant overweegt
= aanbod

Helpen bij kiezen

Klant koopt =
aankoop

Transactie afhandelen
Leveren

Klant gebruikt/
evalueert = 

Ambassadeur

Onderhoud
Service

Klachten

Helpen bij 
oriënteren

Basisfase



| 34

Verdiepingfase
Retailconcept

Hospitality

Presentatie en 
promotie

Marktonderzoek Business Model

Logistiek & planning

Marketing & sales 
funnel

Webshop

Organisatie & 
omgeving

Sales

Leidinggeven Voorraad

Recht en financiën

Bedrijfsprocessen 
en beheer

Account-
management

HRM



Afstudeerfase
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Beroepsproduct
per module

Portfolio

Afstudeeropdracht 
op stage

AVO vaardigheden / flexibele examens

Voorbereiding 
afstudeerfase

Afstudeer project 

Blokstage (ongeveer 30 weken)
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Oriëntatie D:
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Lintstage of opdrachten in het bedrijfsleven.

Voorbereiding afstudeerfase Afstudeer project
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Begeleiding
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• Stamgroep van 10-12 studenten is de basis

• Studenten met verschillende studierichtingen

• In wisselende samenstellingen werk je:
• Aan beroepsvraagstuk (beroepenplein)

• Volg je vaardigheidstrainingen of masterclasses

• Werk je op AVO-plein aan de vaardigheden op 
gebied van Nederlands, Engels en Rekenen



Begeleiding :
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• Coach als aanspreekpunt m.b.t. leren

• Begin van de week: leerdoelen / planning en 

maken van afspraken, keuze leer 

(werk)strategieën

• Halverwege de week: voortgang / bijstellen

• Einde week: presentatie / intervisie en reflectie 

• Daarnaast werken aan beroepsvraagstuk 

onder begeleiding.
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

oc
ht

en
d

Beroepsopdracht bv “Aankoopfase” Persoonlijke 
ontwikkeldag

Vaardigheidstrainingen en/of 
masterclasses

Stamgroep-
coaching

AVO-plein en/of 
Individuele coaching Stamgroep-coaching

AVO-plein en/of 
Individuele 
coaching

AVO-plein en/of 
Individuele 
coaching

M
id

da
g Vaardigheidstrainingen en/of 

masterclasses

Persoonlijke 
ontwikkeldag

Beroepsopdracht 
bv “Aankoopfase”

Weekafsluiting 

XO-uren: Extra verbreden, verdiepen, versnellen of vertragen

Hoe ziet een week er ongeveer uit?
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Hoe ziet een week er ongeveer uit?

Complex beroepsvraagstuk:
Ik kan de klant overtuigen tot 
de aankoop van een product

Mysteryshopping voor 
Shoebyshop in 

Rosmalen

WS: Hoe begroet je 
de klant

MC: Topverkoper 
aan het woord

Voor Callcentre HMS aan de 
slag als “medewerker” om 

klanten binnen te halen

Leads nabellen voor 
bedrijf Vokal

WS: Telefonische 
vaardigheden

Op afspraak met docent of 
andere expert: feedback / advies 
kunnen vragen over onderdeel 
beroepsvraagstuk. Bijvoorbeeld 
over hun observatielijst voor de 

mysteryshopping. 

Bij je eigen 
studentbedrijf je 

product verkopen
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Organisatie

MT

Kernteam Kernteam Kernteam Kernteam Etc… 

12 studenten

12 studenten 

12 studenten

12 studenten 

12 studenten

12 studenten 

12 studenten

12 studenten 

12 studenten

12 studenten 

LP: Coaching

LP: ontwikkeling

LP: ???
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Onderwijsontwikkeling Modules
Toetsing & examinering 
Opdrachten bedrijven

Begeleiding Begeleidingstructuur
Voortgangsbewaking
Groepscoaching
Leren leren

Leeromgeving Ruimtes (tussen en 
eindvariant)

Digitalisering ELO
Learning analytics
Dashboard
Digitalisering modules
Xedule

…….



• IV Onderbouwing gemaakte keuzes
• 4C-ID-model: opbouw week en periode 
• 1. Themamodules (complexe, integrale beroepsgerichte leertaak)
• 2. Skills (training van vaardigheden, die nodig is om beroepstaak uit te voeren)
• 3. Masterclasses & expertisegroepen (kennisontwikkeling die nodig is voor beroepsgerichte leertaak)
• 4. Workshops tijdens de themamodules (just-in-time)informatie. 

• HILL (High Impact Learning that lasts) Prof. Dr. F; Dochy & Prof. Dr. M. Segers 

• Urgentie, Hiaat & Probleem (werken in thema-modules met echte opdrachtgevers, vanuit complexe leertaken)
• Zelfmanagement & Learner agency (aandacht voor modules leren leren, eigen leerplan, werken vanuit leerdoelen)
• Coöperatie & Coaching Leren (samenwerkend leren, groepscoaching)
• Hybride leren Online en offline vormen van leren (inzet van kennisclips, masterclasses en leeractiviteiten die passen online)
• Actie & Kennisdeling (niet alleen masterclasses, maar koppelen aan interactie middels expertisegroepen, samenwerkingsopdrachten vanuit het werkveld)
• Flexibiliteit: Formeel & Informeel Leren (persoonlijke ontwikkeldag, eXtra Ontwikkeluren op de sticky campus voor formeel en informeel leren
• Assessment-as-Learning (portfolio, groei en ontwikkeling zichtbaar maken)

• Jenaplan (Werken met verschillende niveaugroepen/fases, vieringen in de vorm van presentaties aan elkaar, coachgroepen)
• Big Picture (PO-dag voor persoonlijke ontwikkeling, ruimte om je te oriënteren, je passie te vinden. Werken in coachgroepen. Werken met echte opdrachten uit het bedrijfsleven.
• Kunskapskolan (werken vanuit leerdoelen, eigen leerplan, keuzes voor workshops/skills/je eigen consult bij een expert, studiemateriaal allemaal digitaal beschikbaar).

• Zelfdeterminatie-theorie
• Ryan & Deci : Autonomie, Relatie en Competentie. 
• Teamgericht Organiseren 
• Ben van der Hilst: Organisatie rondom studenten. Focus op begeleiding. 
• Configuraties mbo-opleidingen
• Joke Huisman
• Flextool van Cinop; denken in scenario’s
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