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Voor u ligt het tweede 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 u in deze magazines kunt 

verwachten.

In deze uitgave een update over de ontwikkeling 

van de dossiers Commercie en Ondernemer 

handel. En met info over het sectordoorsnijdend 

dossier op niveau 2. Verder een samenvatting 

van het onderzoek naar examinering in de handel 

en een interview daarover met de onderzoeker, 

Marleen van de Wiel. En we gaan verder met het 

grof ontwerp als onderdeel van het herontwerp.

We hopen dat we u met de 

herontwerpmagazines op weg helpen,

inspireren en informeren. Dat doen we natuurlijk 

niet alleen met een magazine: 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 is er een 

nieuwe website: www.herontwerphandel.nl.

Op de website vindt u een overzicht 

bijeenkomsten, relevante documenten en 

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 groeien. Voor 

de organisatie van studiedagen en scholingen 

werken we samen met de MBO Academie. 

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



Na een jaar te hebben moeten overslaan was 

er weer een docentendag. Spannend hoe 

dat zou zijn! Rond 9 uur kwamen de eerste 

deelnemers door de deuren van de Reehorst: 

een geroutineerde corona-app check, de badge 

ophalen, koffie drinken, even rondneuzen op 

de beurs en op naar de eerste sessie. Een strak 

programma, veel informatie en leuk de collega’s 

uit het hele land weer te zien. En wat was het 

fijn om weer met én van elkaar te horen wat er 

speelt en wat de nieuwe ontwikkelingen zijn bij 

de verschillende scholen en diverse opleidingen. 

Voor de ochtendploeg kwam de lunch snel. 

De middaggroep stond al weer te wachten 

voor hun programma na de lunch. Ook in de 

middag weer geanimeerde gesprekken en volle 

workshops. En tot besluit een borrel.

Wil je weten wat er zoal werd gedeeld en wat er 

te halen was? Luister dan naar de podcast of kijk 

op de site naar de opbrengsten (presentaties).

www.herontwerphandel.nl/portfolio/

herontwerp-festival-handel/

Terugblik Herontwerpfestival

http://www.herontwerphandel.nl/portfolio/herontwerp-festival-handel/
http://www.herontwerphandel.nl/portfolio/herontwerp-festival-handel/


Tijdpad en invoeringsdatum
• Dossiers Mode (met retailprofiel): Invoering augustus 2021

• Dossiers Retail (niveau 2,3,4): Invoering augustus 2022

• Dossier Interieuradviseur: Invoering augustus 2022

• Dossier Commercie: Invoering augustus 2023

• Ondernemer Handel: Invoering augustus 2023

• NIEUW: sectordoorsnijdend dossier niveau 2: Invoering augustus 2024

Wat is er tot nu toe bekend over het nieuwe kwalificatiedossier Commercie?
De eerste contouren van het dossier worden zichtbaar, waarbij de insteek is een dossier 

te ontwikkelen met zes profielen. Bij de uitwerking van de basis en deze profielen 

wordt gekeken of hiermee recht wordt gedaan aan de vraag van de arbeidsmarkt, de 

specialisatiemogelijkheden van studenten en de mogelijkheden van scholen om deze 

opleidingen vorm te geven. 

Het dossier wordt ontwikkeld met de volgende onderdelen:

• Een Basisdeel (voor zowel niveau 3 als niveau 4)

• Profiel Commercieel medewerker (niveau 3)

• Profiel Junior Accountmanager (niveau 4)

• Profiel Junior Accountmanager International Bussiness (niveau 4)

• Profiel Junior E-commerce specialist (niveau 4)

• Profiel Specialist Groothandel (niveau 4)

• Profiel Intercedent (niveau 4)

De profielen leiden op voor functies/beroepen in het commerciële werkveld. Vastgestelde 

uitgangspunten zijn:

• Het gaat om handel op het terrein van B2B (business to business)

• Bedrijven handelen veelal in een internationale context

• Handel kent vrijwel altijd een e-commerce component

• In de werkomgeving staan het contact met klanten/accounts, de ‘customer journey’,  

en bieden van toegevoegde waarde van de organisatie centraal

Nieuwe dossiers: wat weten we al?



De volgende vraagstukken spelen bij de ontwikkeling:

• Junior accountmanager internationale business: in principe is het commerciële werkveld 

internationaal georiënteerd, dus wat is onderscheidend voor dit profiel ten opzichte van 

‘gewone’ Junior accountmanager? Is dit de import en export buiten Europa? En is dit 

voldoende onderscheidend voor een eigenstandig profiel? 

• E-commerce specialist: als ergens de ontwikkelingen volop gaande zijn en van grote invloed 

zijn op wat iemand moet kennen en kunnen, dan is het wel binnen e-commerce. Data-

analyse, beheer webshop, e-marketing, etc. zijn allemaal aspecten die genoemd kunnen 

worden in het profiel. Het schaap met de vijf poten is echter onmogelijk: wat is haalbaar 

voor een student op niveau 4 én welke focus past het beste bij deze student? 

• Specialist Groothandel: de wens van de groothandelssector is een allround specialist voor 

de sector, die bij grote bedrijven inzetbaar is. Maar ook in de kleinere bedrijven. Is een 

specialist en allrounder te verenigen in een profiel?

Hoe zit het met het dsssier Ondernemer Handel?
De ontwikkeling van dit dossier is ook gestart. Het wordt een dossier dat zich richt op een brede 

ondernemersopleiding binnen de Handel. Handel kan plaatsvinden via diverse kanalen (fysieke 

winkels, webshops, platforms, etc.) en daar zijn verschillende vormen van ondernemerschap 

te vinden. Binnen het dossier moet daar ruimte aan worden gegeven . Uitgangspunt is wel dat 

het gaat om handel in fysieke producten met eventuele aanverwante dienstverlening. Dus niet 

primair op ondernemingen met alleen (zakelijke) dienstverlening.

Ondernemerschap

Ondernemend
gedrag

Zelfstandig
ondernemen

Concept-
ontwikkeling

Tot actie 
overgaan

Groei

Idee-
vorming

Voor de ontwikkeling van het dossier maakt 

SBB gebruik van de Body of Knowledge and 

Skills (BoKS) voor Ondernemerschap. Dit is 

een document dat wordt gebruikt bij alle 

kwalificatiedossiers om wat meer standaardisatie 

op de omschrijving van kennis en vaardigheden 

op ondernemerschapsgebied te realiseren.

In het dossier Ondernemer Handel ligt de 

focus op de fasen: idee-vorming, concept-

ontwikkeling en tot-actie-overgaan. Van belang 

is het uitgangspunt dat het hier niet om een 

lineair proces gaat, maar dat soms ook stapjes 

terug gezet moeten en kunnen worden. Dit is 

wel echte uitdaging om in een dossier vorm te 

geven.



Wat is er bekend over het sectordoorsnijdend dossier niveau 2?
De minister van OCW heeft een verzoek gedaan om in SBB-verband te komen tot een 

sectordoorsnijdend dossier voor dienstverlenende beroepen op niveau 2. Dit maakt het voor 

scholen gemakkelijker studenten zich breder te laten oriënteren op beroepen met focus op 

diensteverlening én ze meer kansen op de arbeidsmarkt te geven door de bredere basis.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die geleid hebben tot dit verzoek. Een belangrijk aspect 

is de diversiteit in de doelgroep op niveau 2. Een aantal constateringen uit de onderzoeken zijn:

• Het merendeel van de studenten rondt de opleiding succesvol af 

• Een grote groep heeft geen duidelijk beeld voor beroep/studie

• Er zijn veel switchers en VSV stijgt 

• Het belang van een startkwalificatie is groot (zelfredzaamheid, waardering)

• Ongeveer 50% wil doorstromen: breed (n4) of smal (n3 / naar bbl)

• De studentenpopulatie is zeer divers

• Er zijn relatief veel nieuwkomers met slechte beheersing Nederlandse taal

• Een groeiende groep (ongeveer 35%) heeft behoefte aan extra begeleiding  dus: 

remediërende keuzedelen

• Succesfactoren zijn: meer oog voor Nederlands en rekenen, onderwijs in beroeps-context 

en maatwerk

Welke kwalificaties worden meegenomen?

• Helpende Zorg en Welzijn

• Medewerker sport en recreatie

• Logistiek medewerker

• Verkoper (Retailmedewerker)

• Gastheer/gastvrouw

• Medewerker ICT Support

• Medewerker facilitaire dienstverlening

• Medewerker secretariaat en receptie*

• Medewerker (financiële) administratie* 

* Met ingang van augustus 2022 zijn deze kwalificaties opgenomen in de kwalificatie  
   Assisstant Bussiness Services



Uitgangspunten voor het dossier zijn:

• Er is een gemeenschappelijk basisdeel en er zijn sectorspecifieke profieldelen (kwalificaties)

• Gericht op diverse dienstverlenende beroepen (en niet breed)

• Standaardiseren van beschrijving van de inhoud van kwalificaties (body of knowledge en 

skills, sectordoorsnijdende kennis/vaardigheden)

• Onderscheid tussen wat en hoe wordt gerespecteerd

• Aandacht voor taal (Nederlands lezen, schrijven en spreken)

• Optimale inzet op contextrijk leren (betere aansluiting op praktijk)

Tijdpad:  

Eind april 2022 is de eerste schets van het dossier gereed. 

De inzet is invoering in augustus 2024.
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Examinering:  
Een goed begin is het hele werk!

Onlangs presenteerde Marleen van de Wiel 
de resultaten van haar onderzoek naar de 
examinering bij de Handelsopleidingen. Wat 
zijn wensen, ideeën en dromen op het gebied 
van examinering bij Handel, maar ook: wat is er 
mogelijk?

Btg Handel en Mode vroeg Marleen om op basis 
van de kennis en ervaringen van verschillende 
scholen en de examenleveranciers een rapport te 
schrijven met als doel opleidingen een overzicht 
te geven van de mogelijkheden van examinering. 
Ook dient het een handreiking te zijn die scholen 
kunnen gebruiken bij de inrichting en uitvoering 
van examinering, wanneer zij aan de slag willen 
met het herontwerpen van de opleiding.

De afgelopen periode heeft Marleen de scholen 
aan de tand gevoeld. Nu is het onze beurt om 
Marleen te bevragen op haar expertisegebied: 
examinering in het mbo. Marleen heeft haar 
sporen in het mbo zeker verdiend. “Hoe ben je in 
het mbo beland?” is de eerste vraag. 

“Mijn loopbaan ben ik begonnen in het hoger 
onderwijs. Vervolgens heb ik de overstap 
gemaakt naar het mbo waar ik gestart ben 
bij de sector techniek. Ik heb bewust gekozen 
voor het mbo, omdat het mbo de zorg draagt 

voor het opleiden van een groot gedeelte 
van de beroepsbevolking. Toen ik zo’n 20 
jaar geleden in het mbo startte, werd net het 
competentiegericht onderwijs ingevoerd. 
Mijn loopbaan zette zich voort richting 
advieswerk waarin ik mij steeds meer 
specialiseerde richting examinering. Dit leidde 
tot het opzetten van Servicepunt Examinering 
bij de MBO Raad (nu het Kennispunt Onderwijs 
& Examinering). Mijn grootste uitdaging was in 
die functie om een brug te slaan tussen wet- en 
regelgeving én de gang van zaken in de scholen. 

Wat ik vooral geleerd heb tijdens deze 
periode is dat er niet één route is voor goede 
examinering. Ik word telkens weer verrast door 
de verschillende goede oplossingen die scholen 
bedenken binnen de gegeven ruimte vanuit de 
wetgeving. Er is in het mbo zoveel variatie in 
organisatie, sector en cultuur dat ik het als mijn 
missie zie om deze ruimte te laten zien tussen 
de toch wel strakke wetgeving en de wensen 
vanuit de mbo-scholen op het gebied van 
examinering. Dat bruggen slaan is dus gebleven. 
Nu doe ik dat volledig als zelfstandig ondernemer 
met mijn eigen adviesbureau: Mbo advies – 
projectmanagement & onderwijsadvies.”

Nu over het onderzoek: wat is volgens jou de 
boodschap aan onderwijsteam op basis van het 
onderzoek?
“Ik hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan een 
verdere professionalisering op het gebied van 
examinering binnen de mbo-scholen. Mijn doel 
is om de scholen nog meer bewust te maken van 
het feit dat ze echt zelf eigenaar van de visie op 
examinering en het examenproces zijn: je kunt 
én moet zelf aan het roer blijven staan. Ook bij 
ingekochte examens. 

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!

http://Mbo advies - projectmanagement & onderwijsadvies
http://Mbo advies - projectmanagement & onderwijsadvies


Het inkopen van examens is niet de enige 
sleutel tot een goed examenproces. 
Deskundigheid bij de assessoren en het juist 
inzetten van examenproducten om tot een 
goede examenmix te komen zijn minstens zo 
belangrijk. Bepaal je eigen onderwijsvisie. Mijn 
oproep aan docententeams is en blijft: pak je 
eigenaarschap!”

Jij hebt al heel veel ervaring met onderzoek 
doen op het gebied van examinering in het mbo 
in verschillende branches. Wat is je het meest 
opgevallen tijdens dit onderzoek?
“Wat mij het meest is opgevallen is de worsteling 
met theorie-examens. Daar zijn jullie als 
handelssector uniek in. Hoewel handel niet de 
enige sector is waar veel theoretische kennis 
wordt verwacht, denk ook aan de opleidingen op 
niveau 4 in de techniek en in de zorg, zorgt het 
bij jullie voor meer vraagstukken. 

Daarnaast heb ik veel opmerkingen gehoord 
dat de beroepspraktijk van de retail door haar 
diversiteit en variëteit uniek is. Dat wil ik wel een 
klein beetje ontkrachten: ook bij andere sectoren 
is de beroepspraktijk erg divers. Diversiteit is 
in ieder geval geen reden om te zeggen dat 
examinering niet gelijkwaardig en betrouwbaar 
plaats kan vinden. En dat de betrouwbaarheid 
wel geborgd kan worden heb ik in veel mooie 
initiatieven en oplossingen gehoord. Er vinden 
superveel mooie initiatieven op het gebied van 
examinering in jullie branche plaats. Kennisdeling 
hierover is echt nodig en ik hoop dat dit 
onderzoek hieraan bijdraagt.”

Kun je de uitkomst van het onderzoek in drie 
zinnen samenvatten?
“Voor de examinering bij de handelsopleidingen 
zijn veel verschillende mogelijkheden. Dit 
onderzoek laat zien dat scholen echt een keuze 
hebben m.b.t. examinering. Oriënteer je als 
school dus op de mogelijkheden en kies uit 
alle mogelijkheden de voor jou passende juiste 
oplossing en dat is niet ‘omdat wij het altijd zo 
gedaan hebben’.” 

Heb je nog een advies aan de handelsscholen?
“Ik denk dat ik dan wel weer in herhaling 
val… maar ben je er bewust van dat je als 
onderwijsteam eigenaar bent en blijft. Maak 
bewuste keuzes in waarom je de dingen doet 
zoals je ze doet en hoe je de door jou gekozen 
examenproducten in een juiste examenmix inzet. 
Mochten de theorie-examens je in de weg zitten: 
er zijn echt alternatieven en maak gewoon een 
bewuste keuze.

Examinering in de handelssector: het is echt 
mogelijk dat examinering betrouwbaar en 
gelijkwaardig plaatsvindt. Zelfs op afstand.  
Er gebeuren zoveel mooie dingen in jullie 
branche, leer van elkaar en dan gebeuren de 
mooiste dingen!”

Vervolg interview met Marleen van de Wiel.



Een korte samenvatting van de 
inhoud van het rapport.

Thema’s 
In het rapport wordt de examinering van de handelsopleidingen aan de hand van vijf thema’s 
beschreven: 

1.  Theorie-examens
Theorie-examens van de handelsopleidingen is een veelbesproken onderwerp. Scholen ervaren de 
theorie-examens als veel en soms moeilijk. Ook worstelen zij met de vraag of elke opleiding alle theorie-
examens moet inzetten. Het blijkt dat scholen verschillende oplossingsrichtingen kiezen, zoals het 
formatief toetsen van theorie, theoretische kennis toegepast examineren of niet bij elk niveau theorie-
examens in het examenplan op te nemen.
Meerdere keuzes zijn goed, zolang het examenplan in totaliteit maar dekkend voor het 
kwalificatiedossier blijft én het onderwijsteam achter de gemaakte keuze staat. De gemaakte keuze 
heeft immers invloed op het onderwijs, planning, didactiek en organisatie van de examens.

2.  Praktijkexamens
Bij de praktijkexamens leidt de geringe omvang van een aantal examens tot een omvangrijk diploma- 
of examendossier met veel verschillende beoordelingsformulieren. Ook blijkt het verantwoordings- of 
verificatiegesprek voor scholen soms lastig te organiseren en is de functie niet altijd helder. 
Het bewust kiezen voor passende praktijkexamens, het duidelijk vastleggen van de taken van de 
verschillende actoren (onderwijs: praktijkopleider van het bedrijf en praktijkbegeleider van school, 
examinering: praktijkexaminator en schoolexaminator) én het maken van een haalbare routing en 
communicatie voor de valideringsgesprekken is een manier om de examinering te optimaliseren.  

3.  Examinering in de beroepspraktijk
Een belangrijk onderwerp is de examinering in de beroepspraktijk, bij de bedrijven. Voor het mbo is dit 
uniek en kenmerkend. Feit is echter dat hoe authentieker en meer divers de beroepspraktijk is, des te 
lastiger het voor opleidingen is de examinering gelijkwaardig en betrouwbaar te krijgen (en te houden). 
Opvallend is het verschil in de mate waarin de scholen zicht hebben op de examinering in de praktijk. 
Advies is om zicht te hebben (en houden) op de risico’s. Wanneer je een groot deel van je examens laat 
afnemen in de beroepspraktijk, moet je als school zorgen dat je hier maximaal grip op hebt. Dit betekent 
dus investeren (in deskundigheid) en faciliteren van begeleiders, praktijk- en schoolexaminatoren. Zoek 
hiervoor het gesprek op met de examencommissie en kijk wat voor hen voldoende zicht geeft op de 
examenkwaliteit.



 

4.  Inkoop van examens
‘Inkopen tenzij’ is voor veel mbo-scholen het devies wanneer het gaat om examens. Veel scholen 
ervaren de inkoop van examens als ‘gedwongen winkelnering’ en zij vinden de examens soms te weinig 
maatwerk. Het inkopen van examens heeft echter veel voordelen. Door samen met examenleveranciers 
examens te ontwikkelen wordt expertise op het gebied van examinering gebundeld en kunnen meer 
verschillende soorten examens worden ontwikkeld.
Examenleveranciers geven aan dat scholen zelf een keuze kunnen maken uit het examenaanbod van 
de leverancier, maar merken dat scholen onvoldoende bekend zijn met deze mogelijkheden. Voor alle 
opleidingen zijn verschillende examenplannen (examenmix) en examens beschikbaar en kunnen scholen 
kiezen welke examens zij inkopen en op welke wijze zij deze examens inzetten. 

5.  Flexibilisering van examinering
Veel scholen hebben aangegeven de komst van de nieuwe kwalificatiedossiers aan te grijpen om het 
onderwijs én de examinering te willen flexibiliseren. Doel is het onderwijs meer waarderend te maken, 
meer maatwerk leveren en beter aan te sluiten op de wensen van de student en het bedrijfsleven.
Meerdere scholen willen beoordelingsportfolio’s inzetten om op die manier de examinering meer 
flexibel en praktijkgericht te maken. Scholen maken hierbij gebruik van de examenopdrachten van de 
examenleveranciers of opdrachten uit de praktijk. Ook zoeken zij naar mogelijkheden om formatieve 
toetsen te kunnen inzetten.

Aanbevelingen 
Examenmix en examenvorm
Maak als onderwijsteam een bewuste keuze voor een dekkende examenmix 
(examenplan). Kies hierbij voor een passende mix van praktijkexamens (proeven van 
bekwaamheid) en zet theorie-examens in daar waar het noodzakelijk of wenselijk is. 

Examinering in de beroepspraktijk
Bewaak het evenwicht tussen examinering ‘dichtbij’ (school) en ‘ver weg’ 
(beroepspraktijk) en zorg voor passende maatregelen om betrouwbaar 
en gelijkwaardig te kunnen examineren. Check of de examenlocatie of 
examenopdrachten kunnen worden uitgevoerd en informeer praktijkexaminator.

Examenplanning en -organisatie
Breng de onderwijs- en examenplanning in evenwicht en voorkom een examendruk 
aan het einde van de opleiding. Organiseer de examinering slim. Maak duidelijke 
afspraken over wanneer het onderwijs stopt en wanneer een examen mag beginnen. 
Leg deze afspraken per student vast.

Professionaliseer
Zorg dat je als onderwijsteam deskundig bent en blijft op het gebied van 
examinering. Agendeer examinering en zorg dat je een deskundige gesprekspartner 
bent voor de examencommissie en de examenleverancier.

Onderwijs én examinering
Start met een eigen (onderwijs) visie en maak op basis daarvan onderbouwde keuzes 
voor examinering. Benut hierbij de mogelijkheden van examenleveranciers en betrek 
de examencommissie bij het herontwerp van onderwijs én examinering. 



 

Tenslotte
De gesprekken met de scholen en examenleveranciers hebben een gevarieerd beeld opgegeven van 
de examinering van de handelsopleidingen. Aan de vooravond van de implementatie van nieuwe 
kwalificatiedossiers gaan onderwijsteams aan de slag met het herontwerpen van het onderwijs.  
Echter, onderwijs gaat hand in hand met examinering: door al bij de start van het herontwerp ook 
examinering mee te nemen in de visie, uitgangspunten en ontwerp, kunnen onderwijsteams zelf een 
keuze voor examinering formuleren. Dit eigenaarschap ten aanzien van examinering is ook terug te lezen 
in het nieuwe onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs. In dit nieuwe onderzoekskader 
wordt aangegeven dat opleidingen (onderwijsteams) verantwoordelijk zijn voor de een goede uitvoering 
van examinering. Door zelf bewuste onderbouwde keuzes te maken en - naast het onderwijs - ook de 
examinering te herontwerpen, wordt het eigenaarschap voor examinering vergroot.

De uitvoering van goede examinering start altijd bij het onderwijsteam zelf: 
Examinering, een goed begin is het hele werk!



Herontwerp:  
van Visie naar Globaal ontwerp

In het vorige magazine hebben we u veel vragen meegegeven die kunnen leiden tot 
bouwstenen voor een visie. Wellicht heeft uw team op dit moment wel voor ogen waar 
men op wil inzetten en van welke zaken men liever afscheid neemt. Dat is al een mooi 
begin!

Van belang is samen goede uitgangspunten te formuleren die tezamen jullie visie 
vormen. Zorg ervoor dat de visie van iedereen is. In deze fase discussiëren over wat jullie 
wel en niet willen, levert in de fases daarna veel tijdwinst op.
Het is altijd mooi een visie met beelden of eenvoudige tekeningen neer te zetten:  
dit werkt goed bij de interne en externe communicatie.

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    



Naar het globaal ontwerp 

Stap 1: Visie
Om de overstap te maken naar het globaal ontwerp heb je in ieder geval de volgende  
informatie nodig:

Om welk kwalificatiedossier gaat het en welke profielen en keuzedelen bieden we daarbij aan?
Voor Retail geldt dat je de branche-inkleuring via de keuzedelen moet vormgeven, dus bepaal  
voor welke branches je kunt en wilt aanbieden.

Wat zijn de doorstroommogelijkheden en hoe kunnen studenten afstromen?

Interne kaders 
• Wat zijn de schoolkaders? 
• Welke ontwerpeisen krijgen we mee vanuit de organisatie en/of de sector in het 

verzorgingsgebied? (bv. modulering, flexibilisering)
• Waar moeten we rekening mee houden? (bv. afspraken examinering)

Omgeving en beroepsbeeld
• Wat is het beeld van het beroep/de beroepen? Waar zitten de innovaties? Voor welke 

bedrijven (type, branche, etc.) leiden we op? Wat zijn de ontwikkelingen in onze regio waar we 
rekening mee moeten houden?

Studenten
• Wat zijn de kenmerken van de doelgroep? (uitkomsten van de doelgroepanalyse) 

Onze Visie op onderwijs
• Wat zijn onze pedagogisch-didactische uitgangspunten?
• Hoe willen we ons onderwijs vormgeven (bv. meer vanuit én met de beroepspraktijk?)
• Is er ruimte voor online-onderwijs?
• Hoe begeleiden we onze studenten?
• Hoe richten we SLB in?
• Wat is ons onderwijsconcept? (bv. werken met thema’s en projecten)
• Wat is onze visie op examinering?

Organisatie
• In hoeveel periodes werken we?
• Wanneer programmeren we stages/BPV? 

Zie voor de uitgebreide vragenlijst: Herontwerpmagazine uitgave 1.



TIPS:
Een goede vuistregel is en blijft: kijk eerst naar de leerdoelen die je wilt bereiken, kies daarna voor de (werk)vorm!
Om meer grip te krijgen op de gevraagde kennis en vaardigheden in de dossiers kun je het servicedocument van de  
Btg Handel downloaden via www.herontwerphandel.nl

Kies niet te snel voor een methode: oriënteer je al wel, zodat je weet wat er mogelijk is. Probeer eerst zelf het globaal 
ontwerp te maken, voordat je een definitieve keuze maakt. Natuurlijk kun je er ook altijd voor kiezen om een ‘blend’ te 
maken: deels inkopen en deels zelf ontwikkelen.

Kijk ook alvast naar de onderwijslogistiek:
• Is er voldoende huisvesting?
• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de hulpmiddelen en de infrastructuur?
• Hoe is de interne organisatie van de onderwijsinstelling (denk hierbij aan roostering, deelnemersadministratie, etc.)

Stap 2: Globaal ontwerp 
Tijdens deze stap ga je je perioden inrichten. Je bouwt het curriculum in grote lijnen.  
Een veel gebruikt model is het leerlijnenmodel.

De (globale) stappen zijn:
• Bepaal het aantal leerjaren: kijk bv. ook naar mogelijkheden voor versnelling bij doorstroom 

vanuit andere opleidingen. 
• Bepaal wat de leerinhouden en/of de belangrijkste thema’s zijn*
• In welke volgorde wil je werken aan de thema’s ?
• Laat je thema’s vaker terugkomen in de opleiding? 
 - Zijn er bijvoorbeeld thema’s die een basis en verdieping kennen?
• Welke leerlijnen hanteer je? 
 - Denk aan: thema/projectlijn, ondersteunende vakken, trainingen, stage/bpv, etc.)
• Wanneer wil je keuzedelen programmeren?
• Kijk naar beoordeling in grote lijnen:
 - Hoe ziet de formatieve beoordeling eruit?
 - Hoe ziet de examinering eruit? 
 - Hoe ziet de begeleiding eruit? Hoe wil je dit inplannen?
*In plaats van thema’s kan ook gewerkt worden met leerruitkomsten of beroepsproducten.

Per periode houd je bij de invulling rekening met accenten die je wilt leggen, denk aan:
• groepsvorming begin van het jaar/ de opleiding 
• oriëntatie op beroep/kwalificatie 
• beroepsvorming ter voorbereiding op bpv 
• aanleren van beroepsvaardigheden 
• bpv-activiteiten (bol/bbl)  

Bedenk verder:
• Welke onderdelen zijn essentieel zijn om direct aan het begin van het jaar aan te bieden, bijv. 

vanwege groepsvorming?
• Welke onderdelen zijn voorwaardelijk aan elkaar?
• Welke onderdelen kunnen gecombineerd worden?
• Welke onderdelen kunnen ook of helemaal via een online-omgeving plaatsvinden?  

Welke consequenties heeft dit dan voor de overige onderdelen?

http://www.herontwerphandel.nl


Handig: checklist voor het  
plan van aanpak herontwerp

Het plan bevat in ieder geval de volgende informatie:

Inleiding:
• Aanleiding: wat is de aanleiding om de opleidingen te herontwerpen?
• Context: voor welke opleiding(en) geldt dit, welk team is erbij betrokken? Welke 

locatie?

De opdracht:
• Doelstelling; welke doelen willen we behaald hebben?
• Opdracht en resultaten: wat is de exacte opdracht, wie is opdrachtgever, welke 

resultaten willen we bereiken?
• Uitgangspunten (startsituatie) en grenzen: wat doen we wel, wat doen we niet niet?
• Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden

Aanpak: 
• Welke activiteiten/stappen zijn er en wat zijn beslismomenten?
• Wat zijn de (tussen)opbrengsten?
• Wie zijn de betrokkenen?
• Wat is het tijdspad?
• Wat is de verwachte investering van kosten/uren?
 
Activiteiten (Tussen)

opbrengsten
Betrokkenen Start Klaar Kosten / uren

Organisatie en kwaliteitsbewaking:
• Budget, uren en middelen
• Communicatie (informatie en verwachtingenmanagement) en samenwerking



Op 18 en 19 november 2021 vindt gelukkig weer de jaarlijkse tweedaagse van de  
Btg Handel & Mode plaats. We zijn dit keer te gast in Utrecht! 

Een hele dynamische stad met veel bedrijvigheid waar mensen elkaar ontmoeten en met 
elkaar worden verbonden: het centrale (ov-)knooppunt van Nederland! Een stad met 
leuke terrassen, het moderne Hoog Catharijne, een prachtig vernieuwd Centraal Station 
en waar gebouwen ook weer in oude staat worden teruggebracht. Er is veel te zien en te 
beleven op het gebied van de handel en evenementen. Daarnaast is er ook zeker ruimte 
om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen, bij te praten, nieuwe verbindingen te 
maken én natuurlijk nieuwe ideeën op te doen.

Het officiële programma vindt plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 november.  
Via deze link kunt u zich officieel aanmelden.  
https://www.mbo-events.nl/tweedaagsehandel#/register/details

Let op! We hebben er dit jaar voor gekozen het programma zonder overnachting aan 
te bieden. Utrecht heeft immers veel te bieden qua accommodaties. Maar wilt u zeker 
zijn van een kamer? Reserveer deze dan via https://www.inntelhotelsutrechtcentre.nl/
btg-handel-mode/. Wacht hiermee niet te lang, want het aantal beschikbare kamers is 
beperkt.

https://www.mbo-events.nl/tweedaagsehandel#/register/details
https://www.mbo-events.nl/tweedaagsehandel#/register/details
https://www.inntelhotelsutrechtcentre.nl/btg-handel-mode/
https://www.inntelhotelsutrechtcentre.nl/btg-handel-mode/

