
De nieuwe dossiers en ontwikkelingen in het 
Handelsonderwijs



Wat gaan 
we doen?

Stand van zaken 
kwalificatiedossiers

Wat is er aan de hand?

Dossiers en waar liggen de 
vraagstukken?

Ontwikkelingen in het 
Handelsonderwijs



Wat is er 
aan de 
hand?

In het hele economische domein (Retail, Commercie, 
Ondernemen en Zakelijke Dienstverlening) zijn de KD’s gewijzigd

ZD: invoering augustus 2022

Retail en Interieuradviseur: invoering augustus 2022

Commercie: invoering augustus 2023

Ondernemer Handel: invoering 2023

NB: geen sectordoorsnijdend dossier niveau 2



Waarom gaat 
dit gebeuren?

1. Ontwikkelingen in de 
Sectoren, het werkveld

Retail, Groothandel, 
Uitzendbranche, Marketing 
en Communicatie, Zakelijke 

dienstverlening

2. Ontwikkelingen in het 
onderwijs

Krimp, organiseerbaarheid, 
studenten die nog niet 
weten wat ze willen, 

gepersonaliseerd leren, 
leven lang ontwikkelen
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Welkom in de wereld van de Handel



Commercie

Gevalideerd door Sectorkamer 13-9-
2022

Vraagstuk MVT

Route: vaststelling bestuur, OCW

Dossier is te vinden op site Herontwerp 
Handel



Uitgangspunten

We leiden op voor functies/beroepen in 
het commerciële werkveld waarin we 
uitgaan van BtB, handel veelal digitaal 
plaatsvindt, in contact zijn met accounts, 
de relatie en toegevoegde waarde centraal 
staat.

1
In de basis: vertalen van trends en 
ontwikkelingen naar commerciële kansen, 
aansluiten op de klantreis, marketing en 
communicatie, processen in de organisatie 
in relatie tot het commerciële proces 
(financieel, logistiek, administratief)

2



Opbouw Commercie

- Een Basisdeel
- Profiel Commercieel medewerker (niveau 3)
- Profiel Junior Accountmanager (niveau 4)
- Profiel Junior Manager Internationale Handel  (niveau 4)
- Profiel E-commerce specialist (niveau 4)
- Profiel Junior Manager Groothandel
- Profiel Consulent commerciële arbeidsbemiddeling



Vraagstukken
• Junior manager internationale handel, 

meer focus op import/export en 
werken in internationale context, is dit 
voldoende onderscheidend van de 
JAM?

• Taaleisen bij de profielen
• Invulling e-commerce specialist: wat is 

haalbaar op niveau 4, snelle 
ontwikkeling van het werkveld, welke 
insteek kies je?

• Manager Groothandel: wens van de 
sector is een allround junior die ook 
inzetbaar is in de kleinere bedrijven in 
de groothandelssector (grote 
doelgroep), past deze goed bij de 
overige profielen?



Ondernemer 
Handel

Gevalideerd door Sectorkamer 
16-9-2022 bij akkoord 
Toetsingskamer

Route: vaststelling bestuur, 
OCW

Site Herontwerp Handel



Opbouw 
Ondernemer 
handel

Het proces van de ontwikkeling van 
het ondernemerschap is de basis 
geweest voor de formulering van 
kerntaken en werkprocessen

De context en de 
werkprocessen/producten zijn 
zodanig breed geformuleerd dat de 
online handel er in past

Hoever ga je in de dienstverlening?



Wat volgt er nog?

Vakman Ondernemer

Herziening keuzedelen 
Ondernemerschap



Advies CMMBO

• Gericht op totale Economisch-Administratieve Domein
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren betere leerroutes volgen zodat 

ze ook hun kansen beter benutten? (Hoge ambitie, minder gunstige 
uitgangspositie)
• Hoe kunnen we beter aansluiten op vraag in de regio, lagere niveau’s

minder arbeidsmarktperspectief, meer gebruik maken van verwantschap?
• Uitdaging: wendbaar stelsel (LLO)



Bouwstenen

BREDERE ORIËNTATIE ONTWIKKELINGSGERICHTE 
(LEER)LOOPBAAN 

HERKENBAAR RESPONSIEF 
ONTWERP 

VERANDEREND REGIONAAL 
BEROEPSPROFIEL (MEER 

DWARSVERBANDEN LEGGEN, 
MINDER VERKOKERING)

VERBINDEN VAN SCHOOL EN 
WERK 



Herontwerp

Waar staan we nu?
Wat zijn de 
vraagstukken?
Wat is er nodig?



Activiteiten Servicebureau Btg Handel en 
Mode

Herontwerp: kennisdelingsbijeenkomsten, servicedocumenten, 
magazine, ontsluiten scholingsaanbod, informatie 
in de teams

Regulier: ledenvergadering, regionaal overleg, platforms 
BPV, Examinering, BBL, logistiek
Netwerk ondernemerschap


