
Implementatie Handelsopleidingen

BTG 2021-2023
Versie 25 juni 2021

Start schooljaar 2021-2022

Btg Handel en Mode
23-9-2021



Agenda

• Welkom: Marloes de Vries

• Retail, stand van zaken, hoe kijkt de branche 
naar de dossiers? Dorien Krassenberg, InRetail

• Stand van zaken kwalificatiedossiers: Karin 
Geurts, Rob van Wezel

• Onderzoek Examinering: Marleen van de Wiel

• Activiteiten Btg-Servicebureau: Karin Geurts
• Wat verder ter tafel komt



Welke KD’s
worden 

herzien?

• Dossiers Mode (met retailprofiel): invoering augustus 
2021

• Dossiers Retail: invoering augustus 2022

• Dossier Interieuradviseur: invoering augustus 2022
• Dossier Commercie: invoering augustus 2023

• Dossier Ondernemer Handel: invoering augustus 2023

NIEUW: Dossier sectordoorsnijdend dossier niveau 2: 
invoering augustus 2023 of augustus 2024



Stand van zaken ontwikkeling Commercie
Het dossier zoals het nu wordt uitgewerkt: (namen onder voorbehoud!)

- Een Basisdeel

- Profiel Commercieel medewerker (niveau 3)

- Profiel Junior Accountmanager (niveau 4)

- Profiel Junior Accountmanager International Business (niveau 4)

- Profiel Junior E-commerce specialist (niveau 4)

- Profiel Specialist Groothandel

- Profiel Intercedent



Vraagstuk: Waar gaat de sector heen?
Uit presentatie vorige ledenvergadering, Jos Voss

5

Voorspellen is moeilijk, zeker de toekomst voorspellen – Enkele beschouwingen

Handelaren worden IT 
bedrijven met spullen..

Van global naar local? …of netwerken zonder 
spullen

Technologie als game 
changer?

Relevantie 
van ‘branches’ verdwijnt

There are no boundaries –

only possibilities
Sakyong Mipham



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.
• 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)



Vraagstukken
• Junior accountmanager internationale business: meer focus op 

import/export en werken in internationale context. Is dit voldoende 
onderscheidend van de JAM?
• Invulling E-commerce specialist: wat is haalbaar op niveau 4, snelle 

ontwikkeling van het werkveld, welke insteek kies je?
• Specialist groothandel: wens van de sector is een allround specialist, die 

ook inzetbaar is in de kleinere bedrijven in de groothandelssector (grote 
doelgroep)



Planning SBB

• Overzicht kerntaken en werkprocessen (concept): medio oktober

• Versie 1 (zonder kennis en vaardigheden): medio november, begin december

• 90%  versie: medio februari 2022
• E-commerce en intercedent: planning volgt



Ondernemer Handel

• Uitgangspunt: Handel kan via 
diverse kanalen (on-offline)

• Focus BtB en BtC

• Denken over 
ondernemerschap is 
gewijzigd: dit verwerken in 
het dossier

• Grote diversiteit in branches 
en ondernemingen, 
ontwikkeling dossier wordt 
anders georganiseerd

• Planning: eind november 
eerste concept

• 90% versie februari 2022



Sectordoorsnijdend
dossier niveau 2

• Basis bestaat uit verwante werkprocessen
• Uitvoering in verschillende

beroepscontexten/sectoren
• Sectorspecifieke uitstroom (diploma)



Tijdpad



Servicebureau Btg Handel en Mode

Kees Corbet, Frans Verbraak, Ankie Hooijkaas, Yvonne Rouwhof, 
Sonja Dijkstra, Sebastiaan Roovers, Ciska Snel

Hiske Vogt, Karin Geurts



Activiteiten Servicebureau Btg Handel en 
Mode

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

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







•18 en 19 november
•Tivoli Vredenburg
•Hotelkamer dit jaar
zelf reserveren



Activiteiten Servicebureau
Btg Handel en Mode

www.herontwerphandel.nl

http://www.herontwerphandel.nl/


Voor teamleiders/onderwijsmanagers



Leergang

• Organisatie MBO Academie
• Start oktober (indien mogelijk) of november
• 5 bijeenkomsten met voorovernachting en avondprogramma van te voren
• Blend van thema’s: veranderen, organiseren, leiderschap, professionalisering
• Met elkaar het herontwerpjaar door…
• Zie ook www.herontwerphandel.nl

http://www.herontwerphandel.nl/

