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Voor u ligt het eerste herontwerpmagazine in 

de reeks ‘Op weg naar de nieuwe opleidingen 

voor Retail, Commercie, E-commerce en 

Ondernemer’. Na vijf jaar opleiden op basis 

van de huidige kwalificatiedossiers, gaan de 

Handelsdossiers veranderen. Maar wat verandert 

er nou precies, wat is het tijdpad, hoe delen we 

daarbij onze ervaringen, wat kunt u van de  

Btg en het Servicebureau verwachten?  

Zijn er tips die opleidingsteams kunnen helpen? 

Dit zijn onderwerpen die in de komende 

magazines aan de orde komen.

We hopen dat we u met de 

herontwerpmagazines op weg helpen, 

inspireren en informeren. Dat doen we niet 

alleen met een magazine natuurlijk: we komen 

graag bij u op school om informatie te geven, 

organiseren kennisdelingssessies, ontwikkelen 

servicedocumenten, helpen u bij het organiseren 

van professionalisering en scholing en 

beantwoorden zo mogelijk uw vragen.

Om u goed te kunnen informeren wordt op dit 

moment gewerkt aan een vernieuwde website 

waarop veel informatie te vinden is. De website 

zal bij aanvang van het schooljaar 2021-2022  

live zijn.

Op de website zult u ook een overzicht vinden 

van scholingsmogelijkheden die er zijn voor 

teams en docenten. Van inspiratiesessies, 

trainingen tot retailsafari’s, het aanbod is al 

behoorlijk groot en zal de komende jaren 

waarschijnlijk nog groeien. Voor de organisatie 

van studiedagen en scholingen werken we samen 

met de MBO-Academie. Hoe dit in zijn werk gaat 

lichten we natuurlijk toe op de website.

We kunnen ons voorstellen dat u op dit 

moment nadenkt over een eerste studiedag of 

informatiesessie over de kwalificatiedossiers voor 

uw team. Voor informatie over de mogelijkheden 

stuur een mail naar: secretariaatbtghandel@

mboraad.nl en we nemen zsm contact met u op.

Voor nu wensen we u alvast een hele fijne 
vakantie!

Herontwerp Handel: 
wat kunt u van ons verwachten?

Servicebureau Btg Handel en Mode:
Kees Corbet, Ankie Hooijkaas, Frans Verbraak, Yvonne Rouwhof, 

Sonja Dijkstra, Sebastiaan Roovers, Hiske Vogt, Karin Geurts



Dossiers Retail: Invoering augustus 2022

• Retailmedewerker (niveau 2)

• Retailspecialist (niveau 3)

• Manager Retail (niveau 4)

Dossier Interieuradviseur: Invoering augustus 2022

Dossier Commercie: Invoering augustus 2023 

• Commercieel Medewerker (niveau 3)

• Junior accountmanager (mbo niveau 4)

• Junior manager handel (groothandel en internationale handel) (mbo niveau 4)

• Junior e-commerce manager (mbo niveau 4)

• Intercedent (mbo niveau 4)

Ondernemer handel: Invoering augustus 2023

Keuzedeel Retailtransformatie in Bedrijf is in 2021-2022 al inzetbaar

Overzicht nieuwe dossiers 
en tijdpad



De nieuwe Retaildossiers: 
experts aan het woord 

‘Vanuit mijn rol als Lid van het Marktsegment 
Retail en vanuit mijn functie als HR Manager 
bij FNG (voormalig Fashion retailorganisatie), 
ben ik vanaf half 2020 aangesloten bij de 
Fundamentsgroep Retail om de huidige 
kwalificatiedossiers aan te passen aan de huidige 
wensen en behoeftes van zowel de studenten 
als van de retailorganisaties. Ook was ik lid van 
de expertgroep voor de ontwikkeling van de 
dossiers.’

In mijn functie liep ik er al een aantal jaren 
tegenaan dat onze bol- en bbl-studenten en 
de pas afgestudeerde studenten die bij ons 
in dienst kwamen een heel mooi diploma 
op zak hadden, maar dat de inhoud van de 
studie niet helemaal aansloot bij de huidige 
werkzaamheden in de (Fashion)retail. De 
constante en oprechte aandacht voor de klant en 
de steeds verdergaande hospitality in de winkels 
werd steeds belangrijker in ons werkveld, maar 
ook de omnichannelbenaderingen waardoor 
klanten middels meerdere verkoopkanalen 
producten konden kopen. Deze zaken waren 
nog onderbelicht in de oude (huidige) 
kwalificatiedossiers.    

Half 2020 kreeg ik de mogelijkheid om in de 
expertgroep en deze kwalificatiedossiers beter 
aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk en 
die mogelijkheid heb ik met beide handen 
aangegrepen. Het is een interessant proces 
geweest om aansluiting te vinden bij alle vormen 
van retail, want de ene retailorganisatie is de 
andere niet. Retailconcepten zijn verschillend, 
producten zijn verschillend, budgetten van 
organisatie voor innovatie zijn verschillend en 
vooral de klanten zijn verschillend! En voor al 
deze verschillen moet één opleiding komen waar 
al deze aspecten voldoende aan bod komen. 
Deze uitdaging zijn we met de hele expertgroep 
aangegaan en we hebben veel en vaak overleg 
gepleegd om ervoor te zorgen dat er goede 
stap richting de toekomst gemaakt kan worden. 
Passend voor de scholen, de retailorganisaties en 
uiteraard de studenten. 

Ik ben trots op het resultaat dat we behaald 
hebben, namelijk opleidingen die op dit moment 
en op (korte) termijn aan al deze behoeftes 
voldoen. Is het dan hiermee klaar? Nee, dat 
zeker niet! Er is namelijk geen branche die zo 
aan verandering onderhevig is als de retail: 
technologische ontwikkelingen staan nooit stil en 
dit heeft direct invloed op de klantwensen en de 
keur aan mogelijkheden om hier nog beter op in 
te spelen. Maar ook alle andere ontwikkelingen, 
zoals een grootschalige pandemie als 
COVID-19, hebben er direct voor gezorgd dat er 
veranderingen in het retaillandschap zichtbaar 
zijn én blijven. Het is dus voornamelijk van 
belang dat we een manier vinden om deze 
veranderingen op een goede manier blijvend 
integreren in het onderwijsaanbod, want alleen 
op die manier blijven onderwijs en bedrijfsleven 
een aanvulling op elkaar.

Wie hebben er meegedacht over de nieuwe Retaildossiers, wat vonden ze belangrijk en hoe 
kijken ze er nu naar? Een expert uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven aan het woord!

Kim Thannhauser
HR Manager FNG



De nieuwe Retaildossiers: 
experts aan het woord 

Toen ik de uitnodiging kreeg om mee te denken 
en te praten over de inhoud van de nieuwe 
dossiers Retail hoefde ik (letterlijk) geen seconde 
na te denken of ik dat wilde.” Ja” was mijn 
antwoord. 

Samen met andere onderwijsinstellingen en 
bedrijfsleven vorm en betekenis geven aan 
de inhoud van de nieuwe dossiers is een 
waardevolle, mooie opdracht, als je het mij 
vraagt. Ideeën over het onderwijs van de 
toekomst heb ik volop en toets ik graag aan 
het beeld dat bij andere professionals leeft. 
Zowel in onderwijs als in bedrijfsleven. Om zo 
tot een goed fundament te kunnen komen voor 
toekomstig onderwijs. Deze expertgroep was 
voor mij daarmee ook een geweldige club om me 
in te begeven.

Duidelijk was wel dat er een uitdaging lag. 
Enerzijds zijn het werkveld en onderwijs al 
volop in ontwikkeling in het heden, anderzijds 
weten we niet hoe de toekomst van het werken 
er over pakweg zes jaren uitziet. En dat is 
toch de tijdspanne die we met elkaar in visie 
en inhoud aan het overbruggen zijn met de 
nieuwe studenten in het nieuwe dossier. Die 
spanning leverde in deze groep hele interessante 
gesprekken op over wat er in het dossier terug 
zou moeten komen en wat ook niet (meer). 

Voor mij was het van belang dat er een aantal 
zaken mogelijk zou gaan worden met en in de 
nieuwe dossiers: 

• Vereenvoudiging van de opleidingsstructuur. 
• Verbreding met voldoende ruimte voor 

inkleuring en specialisme.
• Algemenere terminologie te gebruiken om 

zo in de toekomst ook de daarbij behorende 
inhoud te kunnen plaatsen.

• Doorlopende aandacht voor toepassen van 
digitale skills en hospitality op alle niveaus. 

• En tot slot een goede doorloop in de niveaus.

Als ik terugkijk op het resultaat, naar de dossiers 
zoals ze er nu liggen, durf ik wel te zeggen dat 
deze aspecten erin zijn gekomen. 

Aan alle onderwijsinstellingen in het komende 
jaar de schitterende opdracht om op basis van 
deze nieuwe dossiers ons MBO-onderwijs zo 
eigentijds en uitdagend te maken dat studenten 
graag willen blijven studeren, omdat het zo 
geweldig interessant is. En als de onderwijsroutes 
flexibel en persoonlijk te creëren zijn, hebben 
we met elkaar goud in handen voor een gouden 
generatie die wij mogen opleiden. Daar geloof ik 
helemaal in. Succes!

Wie hebben er meegedacht over de nieuwe Retaildossiers, wat vonden ze belangrijk en hoe 
kijken ze er nu naar? Een expert uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven aan het woord!

Arjen Visser
Teamleider Landstede MBO, 
Economisch Domein Zwolle



Herontwerp: start met de visie! 

Vrijwel alle teams die de nieuwe Retaildossiers in augustus 2022 gaan invoeren zijn 
gestart met het het herontwerpproces. Hoe dat proces verloopt verschilt per school 
en per team. Grofweg zijn er wel een aantal fasen te herkennen:

- Visie en uitgangspunten bepalen
- Gobaal ontwerp maken
- Uitwerken van globaal ontwerp naar detail ontwerp
- Realiseren van het curriculum
- Implementen en uitvoeren
- Evalueren

In dit magazine staan we stil bij de eerste stap: Visie en uitgangspunten.

Wie
• Studenten
• Kenmerken

Wat
• Opleidingsaanbod
• Portfolio mogelijkheden

Waarvoor
• Beroepen
• Functies

Waarom
• Ontwikkelingen sector
• Ontwikkelingen omgeving
• Instroom

Hoe
• Pedagogisch didactische uitgangspunten
• Organisatie

Kaders
• School
• Wettelijk

Omgeving
• Bedrijven
• Regio

2    Globaal ontwerp

3    Detail ontwerp

4    Realiseren

5    Implementeren

6    Evalueren

Visie en uitgangspunten1    



Bouwstenen voor de visie

Om de opleidingen opnieuw te ontwerpen kijk je allereerst naar de visie. In een visie geef 
je aan waarom je het onderwijs verandert, waar je voor opleidt en hoe je dat doet, ook 
geef je aan waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Een mooie eerste stap is bouwstenen te verzamelen voor de visie.

Deze bouwstenen kunnen gaan over:

• Waarom: Waarom is het nodig het onderwijs te veranderen?
• Wie: De doelgroep waar je voor opleidt
• Wat: het opleidingsaanbod, het opleidingsportfolio, keuzedelen
• Waarvoor: beroepen/functies waarvoor je opleidt
• Omgeving: bedrijven, regio
• De kaders waar je rekening mee moet houden
• Hoe: De wijze waarop je het onderwijs organiseert
• Hoe: De wijze waarop je het onderwijs vormgeeft met elkaar en de pedagogische en 

didactische uitgangspunten daarbij

Waarom
Je kunt hierbij denken aan vragen als:
• Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het herontwerp?
• Welke ontwikkelingen spelen in de sector, bedrijven en beroepen?
• Welke ontwikkelingen in de regio?
• Welke ontwikkelingen in de doelgroep en organisatie? 

Wat
• Welke opleidingen gaan jullie als team aanbieden? Wat wordt jullie 

opleidingsportfolio?
• Zijn er specialisaties mogelijk in branches?
• Welke keuzedelen kunnen studenten kiezen?



Bouwstenen voor de visie

Wie: Doelgroep
Om je onderwijs bewuster te ontwerpen en te kunnen onderbouwen waarom je 
bepaalde keuzes maakt, is het noodzakelijk zicht te hebben op de doelgroep. Wat is jouw 
beeld van de student en wat is het beeld dat collega’s hebben? 

• Met welke vooropleiding (en) komen studenten bij jullie binnen (niveau 2, niveau 3, 
niveau 4)

• Hoe homogeen/heterogeen is jullie doelgroep? Leeftijd, motivatie, etc. zitten er grote 
verschillen tussen?

• Wat beweegt studenten op school, thuis, als ze bij vrienden zijn?
• Hoe ervaren zij school, wat vinden zij goed onderwijs?
• Wat is hun leef- en belevingswereld? 
• Met welke problemen hebben studenten thuis/op school te maken?
• Hoe gedragen ze zich op school? 
• Hoe gedragen ze zich tijdens de stages?
• Hoe leren studenten? Wat is specifiek voor deze doelgroep?
• Wat zijn specifieke zaken waar je bijvoorbeeld bij niveau 2 studenten tekening mee 

moet houden?

Waarvoor: Beroepen en bedrijfsleven
De nieuwe kwalificatiedossiers brengen een aantal vernieuwingen met zich mee in de 
retailsector en de beroepen waarvoor je opleidt.
• Breng in kaart om welke vernieuwingen en wijzingen het gaat per opleiding. Beschrijf 

dit voor de gevraagde kennis/theorie van studenten, de vaardigheden (wat moet er 
vooral veel geoefend worden?), de gevraagde houdingsaspecten en competenties.

• Kijkend naar de stages en de leerbedrijven die je voor je opleidingen gebruikt: wat 
kan er dan wel en niet in de bpv? Geef dit per opleiding aan. Bij welk type bedrijven/
formules zitten eventuele knelpunten? Kan bijvoorbeeld bij een retailconcept als 
Action alles uitgevoerd worden?

• Welke branches zouden voor jullie mooie branches zijn om voor op te leiden of je 
in te specialiseren? Kijk naar de leerbedrijven die je hebt en de mogelijkheden die 
directe omgeving jullie biedt.

Kaders
• Met regels/kaders hebben jullie rekening te houden vanuit het ROC?
• Welke kaders gelden landelijk en of wettelijk?



Bouwstenen voor de visie

Hoe: Organisatie, bedrijven

Met welke zaken moet je rekening houden als je het onderwijs opnieuw kan gaan 
inrichten?
• Wat hebben jullie geleerd van de afgelopen 1,5 jaar (Corona)? Zijn er zaken die je 

anders, beter, efficiënter kan doen? Denk bijvoorbeeld aan communicatie en het 
werken met kleinere groepen.

• Wil je een aantal zaken online blijven doen? Wat kan wel en zeker niet online?
• Wat zou je willen veranderen in de organisatie van examinering? Zijn jullie er klaar 

voor als er meer digitaal geëxamineerd moet worden?
• Hoe begeleiden jullie de studenten tijdens hun stages/bpv? Wil je dat zo blijven 

doen? 
• Hoe communiceer je naar leerbedrijven? Wil je dat zo blijven doen?

Vragen die je jezelf kunt stellen om zicht te krijgen op de (regionale) bedrijven:
• Wat zijn de kenmerken van de regionale bedrijven?
• Is het bedrijfsleven voldoende op de hoogte van ons bestaan?
• Maken we voldoende gebruik van de samenwerkingsmogelijkheden?
• Ervaren bedrijven ons al betrouwbare samenwerkingspartner?
• Worden bedrijven voldoende ingezet bij bv. gastlessen?
• Is ons verzorgingsgebied dekkend voor de behoefte van bedrijven?

Hoe: Wijze van lesgeven/pedagogisch-didactische uitgangspunten
• Als je naar de opleidingen kijkt zoals je ze nu vormgeeft en de wijze waarop je nu les 

geeft, moet er dan ook wat in de wijze van lesgeven veranderen?
• Wat werkt goed en minder goed als je kijkt naar de manier waarop jullie met de 

studenten communiceren?
• Welke gedragsregels hanteren jullie als team in de omgang met studenten? En in de 

klas? (eten in de klas, petjes dragen, etc.)
• Wat is jullie visie op leren? Hoe biedt je structuur? Tijdens de opleiding, tijdens de 

lessen, tijdens de stage?
• Hoe zijn de rollen verdeeld? Coach, inhoudelijk expert etc?



Vastleggen van de visie

Een visie vastleggen kan op veel manieren. Mooi is het natuurlijk te werken met beelden. 
Een PowerPoint/Prezi met afbeeldingen, animaties, filmpjes, alles kan.

Leg in ieder geval de uitkomsten van de vragen vast in een document. Dit geeft jullie 
de mogelijkheid altijd terug te kijken en uit te leggen waarom je bepaalde keuzes hebt 
gemaakt.

Ontwerpen is keuzes maken….

Starten met visie-ontwikkeling

Een mooie manier om met één of meer teams te starten met visie-ontwikkeling 
is iedereen aantal vragen te stellen en deze met elkaar te bespreken.

Als ik kijk naar de manier waarop we lesgeven dan ben ik trots op……  
(vul zoveel mogelijk aan)

Wat ik zelf belangrijk vind in de manier van lesgeven  is…… 
(denk aan hoe je om wilt gaan met studenten bijvoorbeeld)

Als ik zelf mag beslissen wat we op korte termijn in ons onderwijs zouden 
kunnen en mogen veranderen dan is dat………..
(noem meerdere zaken)



We focussen dit jaar op het herontwerp van de 
handelsopleidingen. Een herontwerpfestival dus!  
Zoals u van ons gewend bent, wordt het een 
afwisselend programma boordevol inspirerende 
sessies.
 
Het programma bestaat uit vier rondes van 
telkens 45 minuten, waarin u een sessie kunt 
bijwonen. De sessies geven u inspiratie voor de 
inhoud van de nieuwe handelsopleidingen. 
Denk hierbij aan het trainen van klantvriendelijk 
gedrag, geurbeleving, ontwikkelingen in de 
diverse branches, etc. Verder krijgen we een blik 
achter de schermen bij interessante bedrijven, 
zoals Omoda. De online-wereld is natuurlijk ook 
goed vertegenwoordigd: zo maken we kennis 
met het verhaal achter de hipste webshop op dit 
moment. 

Natuurlijk worden kennis over en ervaringen met 
het herontwerp met collega’s gedeeld en wordt u 
bijgepraat over de kwalificatiedossiers die nog in 
ontwikkeling zijn. 

Wij hebben er veel zin in en hopen u op 
8 oktober in de Reehorst in Ede te mogen 
begroeten. De kosten voor dit herontwerpfestival 
bedragen € 95,-
Medio september ontvangt u het 
programmaboekje, zodat u zich kunt 
voorbereiden op deze dag. 
 
Voor deze dag geldt dat er minder plaatsen 
beschikbaar zijn dan voorgaande jaren. Dus meld 
u snel aan! Dan kunnen we inschatten of we 
iedereen kunnen verwelkomen.
 
Inschrijven kan via deze link:   
https://www.mbo-events.nl/
btghandelenmode8okt
 
Graag tot ziens op 8 oktober!

Komt u 8 oktober ook naar 
de docentendag van de 

Btg Handel & Mode?

https://www.mbo-events.nl/btghandelenmode8okt
https://www.mbo-events.nl/btghandelenmode8okt

