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Voor u ligt het derde 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 kwalifi cati edossiers, gaan de 

Handelsdossiers veranderen. Maar wat verandert 

er nou precies, wat is het ti jdpad, hoe delen we 

daarbij onze ervaringen, wat kunt u van de Btg 

en het Servicebureau verwachten?

Zijn er ti ps die opleidingsteams kunnen helpen? 

Dit zijn onderwerpen die in dit en de komende 

magazines aan de orde komen.  Voor dit 

magazine hebben we voor u een rondje langs de 

uitgevers voor leermiddelen in de Handelssector 

gemaakt. Wat gaan zij aanbieden, wanneer is wat 

gereed en waar vindt u meer informati e?

We hopen dat we u met de herontwerp-

magazines op weg helpen,inspireren en 

informeren. Dat doen we niet alleen met 

een magazine natuurlijk: we komen graag 

bij u op school om informati e 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 inspirati esessies, trainingen 

tot retailsafari’s, het aanbod is al behoorlijk 

groot en zal de komende jaren groeien. Voor 

de organisati e van studiedagen en scholingen 

werken we samen met de MBO-Academie. 

Herontwerp Handel: 
keuzes

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

Yvonne Rouwhof, Sonja Dijkstra, Sebasti aan Roovers, 
Hiske Vogt, Karin Geurts
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Tijdpad en invoeringsdatum
• Dossiers Mode (met retailprofi el): 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

Update kwalifi cati edossier Commercie
Het dossier bevat:

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

• Profi el Commercieel medewerker (niveau 3)

• Profi el Junior Accountmanager (niveau 4)

• Profi el Junior Accountmanager Internati onal Bussiness (niveau 4)

• Profi el Junior E-commerce specialist (niveau 4)

• Profi el Specialist Groothandel

• Profi el Consulent commerciële arbeidsbemiddeling

De profi elen leiden op voor functi es/beroepen in het commerciele werkveld. Uitgangspunten zijn:

• Het gaat om Handel op het terrein van BtoB (bussiness to bussiness)

• Bedrijven handelen veelal in een internati onale context

• Handel kent vrijwel alti jd een e-commerce component

• In de werkomgeving staat het contact met accounts, de customer journey, en de toegevoegde 

waarde van het bedrijf centraal

De afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt aan het uitwerken van concepten.  

De volgende planning wordt nu door SBB gehanteerd:

             

• Voor de kerstvakanti e: 70% versie naar alle werkgroep- en fundamentsgroepleden

• Medio februari 80% versie gereed voor het scholenveld

Hierna vindt het formele proces van toetsingen bij de Toetsingskamer nog plaats. Dat kan nog leiden 

tot wijzigingen. Het streven is om ti jdens de sectorkamervergadering van 7 juni een (voorgenomen) 

besluit te nemen over validering. In het uiterste geval kan het voorgenomen besluit over een 98% 

versie in de sectorkamervergadering in september bekrachti gd worden, zodat het op 1 oktober kan 

worden aangeboden aan de minister.

Nieuwe dossiers: wat weten we al?
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Nieuw op de website
Onlangs is een nieuw servicedocument toegevoegd: Servicedocument retail versie RVT.IS. Met 

dank aan de collega’s van het ROC van Twente!

In dit document vindt u verschillende overzichten:

     

Van oud naar nieuw:     

In de eerste 3 tabbladen genaamd “Niv 2 en Niv3 en Niv4” is de inhoud van Kennis en 

vaardigheden van de oude en nieuwe dossiers naast elkaar gezet.    

Er is te zien dat in de nieuwe kwalifi cati edossiers met thema’s gewerkt wordt.  

       

Indeling per kerntaak alle niveau’s:   

Het 4e tabblad, genaamd “op onderwerp alle KTen NIEUW” , geeft  een overzicht 

per kerntaak m.b.t. de thema’s van alle niveau’s 2, 3 en 4 weer. Er is te zien dat sommige 

thema’s in één, en andere thema’s in meerdere kerntaken bij de verschillende niveau’s 

terugkomen.    

       

Indeling naar thema:     

De laatste 3 tabbladen geven de inhoud van de thema’s  per niveau (N2, N3 en N4) weer.

Er is te zien dat bijvoorbeeld het thema Retaillandschap bij N4 in alle kerntaken voorkomt

en het thema Visual merchandising bij N4 alleen in kerntaak 2. 
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Waar staan we nu in het 
herontwerpproces?

Gesprekken in de regio-vergaderingen en met individuele teams geven een heel divers beeld. 

Hoe het gaat en waar men staat in het herontwerpproces is erg afh ankelijk van de keuzes die 

worden gemaakt en de bijbehorende veranderingen die daarbij horen.

Grofweg vinden we bij elk team in ieder geval een andere focus als het gaat om de inhoud. 

In de nieuwe kwalifi cati edossiers zien we veel meer aandacht voor hospitalty, de diversiteit in 

retailconcepten, de impact van de digitalisering en nieuwe technologie. Vooral de het accent op 

klantvriendelijk gedrag en gastvrijheid betekent veel aandacht voor communicati eve en sociale 

vaardigheden. We zien dit ook terug in de eerste ontwerpen, er worden trainingen en workshops 

op dit gebied ingepland.

In hoeverre ook de vorm en de organisati e van het onderwijs verandert ligt vooral aan wensen 

van het team om wijzigingen in het onderwijsconcept door te voeren. Soms omdat de kaders 

vanuit het ROC dit vragen, soms omdat men merkt dat het ‘oude’ minder goed werkt. 

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   
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De meeste teams zijn aan het voorsorteren op het kunnen organiseren van meer fl exibel 

onderwijs. Een voorwaarde daarvoor is de organisati e van het onderwijs in kleinere eenheden, 

men spreekt dan over modulering.

Wat we ook zien is het organiseren in een gezamenlijke basis voor meerdere kwalifi cati es. 

Soms geldt dit alleen voor de handelskwalifi cati es, soms voor het gehele economische domein. 

Een reden is bijvoorbeeld om studenten kennis te laten maken met de mogelijkheden in de 

diverse werkvelden en beroepen zodat zij een gerichtere keuze kunnen maken. Een andere 

reden is het slimmer kunnen en willen organiseren omdat men te maken heeft  met een 

terugloop in het aantal deelnemers.

We zien ook doorontwikkeling of het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten. Redenen 

zijn het sneller kunnen en willen inspelen op arbeidsmarkt. Door bijvoorbeeld meer hybride 

onderwijs en intensievere samenwerking met bedrijven kan het onderwijs beter afgestemd 

worden op leerbehoeft en studenten en ontwikkelingen in bedrijven.

Kijkend naar de voortgang zien we dat de meeste teams onder druk van de huidige omstandig-

heden niet alti jd de ti jd die gewenst is kunnen besteden aan hun herontwerpacti viteiten. 

Daar waar men ervoor heeft  gekozen om zoveel mogelijk met het gehele team te werken aan 

een nieuw concept en curriculum moet onder druk worden gekozen voor een andere manier 

van organiseren. Ontwerpen met een klein groepje en voorleggen aan het team is dan de 

oplossing. Het gevaar is dat dit ten koste gaat van het draagvlak en de impact van keuzes niet 

alti jd duidelijk is. Een aandachtspunt dus.

De meeste teams focussen nu op een keuze voor leermiddelen en/of het ontwikkelen van eigen 

materialen en oriënteren zich op de keuze voor de examenleverancier. Van belang is een keuze 

te maken die goed aansluit bij de visie en het onderwijs dat het team voor ogen heeft .

Een aantal ti ps:
• Maak voordat je je gaat oriënteren op methoden een lijstje met eisen en wensen, doe dit 

met een brede groep zodat niet iedereen zich op alle methoden hoeft  te oriënteren.
• Vergeet niet ook na te denken over de keuzedelen die je wilt aanbieden en te bezien of 

hiervoor ook leermiddelen nodig zijn.
• Kijk goed of de leermiddelen ook ‘online’ voor jullie onderwijsconcept werken.

Voor een overzicht van de mogelijkheden kun je gebruik maken van de informati e die door ons 

is verzameld. We hebben uitgevers gevraagd om inzicht te geven in:

• De kwalifi cati es waarvoor wordt ontwikkeld

• De opbouw van de leermiddelen

• De uitgangspunten en voordelen van de leermiddelen

• Toegankelijkheid, beschikbaarheid, planning en zo mogelijk een prijsindicati e
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Uitgeversgroep
Retail niveau 2-3-4 www.uitgeversgroep.nl/retail
Commercie niveau 3-4 www.uitgeversgroep.nl/commercie
Logisti ek niveau 2-3-4 www.uitgeversgroep.nl/logisti ek
Jeroen van Esch, j.vanesch@uitgeversgroep.nl, 073-6130309.
Opbouw, bouwstenen
Wij bieden zowel basisboeken, profi elboeken, keuzeboeken als ondersteunende vakboeken, taal- en 
rekenboeken, LOB en BRG-boeken.

Wij bieden in basis E+boeken ofwel papieren boeken met streaming E-boeken (3 schooljarenlicenti e) 
waardoor blended learning mogelijk is. Onze boeken zijn een soort afspeellijsten bestaande uit een soort 
tracks, bij ons modulen (hoofdstukken) genaamd. De streaming boeken (en later ook modulen) zijn in ons 
loopbaanlerenplatf orm, genaamd Digiplein af te spelen. Docenten kunnen aanvullen (we noemen het pinnen) 
met onze digitale leerobjecten en eigen bestanden
Uitgangspunten bij ontwikkeling
• Kwalifi cati edossiers
• Servicedocumenten van BTG-handel
• Exameninformati e van SPL en ESS
• Interpretati es en wensen van docenten
Toegankelijkheid
Digiplein is ons ‘loopbaanlerenplatf orm’, gekoppeld aan Kennisnet waardoor zowel single-sign-on- als 
contentkoppelingen geregeld zijn. Digiplein is ook als app in MicroSoft  Teams gekoppeld.  
Voordelen
De examengerichte inhoud, leerlingvriendelijk door eenvoudige opzet (leerwerkboeken dus geen aparte 
bronnen-, werk- en doeboeken), aangepast taalgebruik, dyslexieproof lett ertype/groott e en rusti ge/duidelijke 
structuur/layout.

Hierdoor is het ook docentvriendelijk maar ook door digitale ondersteuning zoals het zeer eenvoudig digitaal 
toetsen. De opzet is modulair, docenten kunnen het totaalpakket maar ook losse leermiddelen inzett en. 

We gaan uit van blended learning waarbij de metafoor van een boek gehanteerd wordt. Leerlingvolgsysteem 
is op boekniveau. Servicegerichte organisati e. 
Beschikbaarheid/Planning
Inhoudsopgaven vanaf december 2021, concepthoofdstukken vanaf januari 2022, presentati e ti jdens 
online beurs in maart 2022, feedback/terugkoppelverwerking vanaf april. Defi niti eve boeken (basisboeken, 
vakboeken leerjaar 1 en sommige profi elboeken) vanaf 1 juni 2021. Meer info op www.uitgeversgroep.
nl gevolgd door /retail, /commercie, /logisti ek (/business, /entree, etc.).
Prijsindicati e
Voorlopig per kerntaak een basis- of profi elboek voor 34,50 euro. De vakboeken tussen de 30 en 40 euro.
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Uitgeverij Boomberoepsonderwijs
Informati e via de educati ef adviseur, proefk atern en website. 
Promoti emateriaal en demolicenti e zijn op aanvraag beschikbaar.

htt ps://boomberoepsonderwijs.nl/lesmethode/sarphati e-retail/

htt ps://boomberoepsonderwijs.nl/lesmethode/scoren-info/

htt ps://boomberoepsonderwijs.nl/lesmethode/sarphati /sarphati -logisti ek/

htt ps://boomberoepsonderwijs.nl/lesmethode/keuzedelen-mbo/
Kwalifi cati es
Retail niveau 2,3,4
Commercie: niveau 3 en 4
Ondernemerschap: Ondernemer retail (4), Vakman-ondernemer (4) en keuzedeel Ondernemerschap 
MBO (3/4)
Logisti ek: Logisti ek medewerker (2), Logisti ek teamleider (3), Logisti ek supervisor (4) en Manager 
transport en logisti ek (4)
Keuzedelen: Meer dan 125 keuzedelen, ook specifi ek voor retail, ondernemerschap, commercie en 
logisti ek, incl. Fashion  
Omvang/periode
Wij bieden leermiddelen voor zowel een basisperiode als het hele economisch domein, inclusief maatwerk.
Opbouw, bouwstenen
De leermiddelen bestaan uit (vak)kennis, (beroeps)vaardigheden en prakti jk. 
De (vak)kennis staat in leerwerkboeken en als bron in de digitale leeromgeving. 
Naast de theorie bestaat de (vak)kennis uit opdrachten, test-je-kennisvragen en toetsen. 
(Beroeps)vaardigheden zijn omgezet in casussen en gekoppeld aan de hoofdstukken van de 
leerwerkboeken. 

Voor de beroepsprakti jkvorming zijn er speciale BPV opdrachten die voorbereiden op de 
prakti jkexamens en proeven van bekwaamheid. 

Docenten beschikken over een uitgebreid aanbod. Bijvoorbeeld powerpoints per hoofdstuk, actuele 
nieuwsberichten en fi lmpjes, antwoordmodellen, etc.

Voor de retailkwalifi cati es zijn er thema’s die rechtstreeks gekoppeld zijn aan het dossier en de (vak)kennis en 
(beroeps)vaardigheden. We werken met Opdrachtgestuurd onderwijs, opgebouwd uit *(vak)kennis, (beroeps) 
vaardigheden en (beroeps) prakti jk. 
Uitgangspunten bij ontwikkeling
Actuele trends in het beroepsonderwijs zijn een belangrijk uitgangspunt: Challenged-based learning 
(opdrachtgestuurd onderwijs), integrati e van theorie en prakti jk, modulair onderwijs en maatwerk 
mogelijk op de brede basis.

We baseren ons verder op de actuele beroepsprakti jk (beroepstaken centraal), 
nieuwe kwalifi cati edossiers, Servicedocumenten Btg Handel en examens ESS en SPL

Daarnaast zijn belangrijke gebruikerservaringen verwerkt en is het leermiddelenaanbod in co-creati e met 
het handelsonderwijs ontwikkeld.
Toegankelijkheid
Het blended leermiddelenaanbod bestaan uit de ideale mix van papier en digitaal. 

We geloven in de kracht van papier en digitaal en hebben de meerwaarde van het medium per leermiddel 
daarvoor benut.
Voordelen
Het fl exibele aanbod geeft  het docententeam de mogelijkheid meer traditi oneel te (blijven) werken 
maar ook de mogelijkheid om opdrachtgestuurd onderwijs aan te bieden. Passend bij docententeam 
en uitdaging student.

De docent centraal en voor de student eigenti jds, uitdagend en actueel. 

Compleet, fl exibel en afgestemd op actuele beroepsprakti jk, dossier en examens.
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Beschikbaarheid/Planning
Een aantal thema’s van Opdrachtgestuurd onderwijs zijn nu al beschikbaar. 

De eerste leerwerkboeken verschijnen per voorjaar 2022.
Prijsindicati e
Gezien het fl exibele aanbod is prijsindicati e af te geven na inventarisati e wensen van docententeam.
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Sti chti ng Prakti jkleren
Het leermiddelenportf olio is dossier dekkend voor alle kwalifi cati es van het dossier Retail (medewerker, 
specialist, manager), Commercie (CM, JAM, AMI, VG, IC, CCM), en E-commercemanager.

Ook voor Business Services is een leermiddelenportf olio ontwikkeld voor alle kwalifi cati es.

Voor meer informati e: www.sti chti ngprakti jkleren.nl of mail naar m.vervoort@sti chti ngprakti jkleren.nl
Opbouw, bouwstenen
Het leermiddelenportf olio bestaat uit vier bouwstenen; 

- taakmodules
- beroepsmodules
- bronnenbank
- opdrachtenbank

Deze bouwstenen kunnen fl exibel ingezet worden, passend bij de onderwijsvisie van het team. 
Bouwstenen kunnen gekoppeld worden aan een werkproces of kerntaak, thema of vak. 
Ook kunnen de modules gepersonaliseerd ingezet worden.

Vanwege deze fl exibele opzet passen de modules ook goed bij verschillende combinati es van een (brede) 
basisperiode, waarbij een student pas later een defi niti eve opleiding kiest.
Uitgangspunten bij ontwikkeling
Een drietal uitgangspunten zijn de basis voor ons prakti jkgerichte modulaire leermiddelenportf olio. 

1. De leermiddelen passen bij de verschillende onderwijsvisies van alle roc’s. Of dit breed, blended, 
gepersonaliseerd en/of hybride is. 

2. Docenten kunnen met het fl exibele leermiddelen portf olio eenvoudig een eigen invulling geven aan 
de opbouw van hun curriculum en lesprogramma. 

3. Het leermiddelenportf olio sluit aan bij gepersonaliseerd onderwijs en bij de behoeft en en niveaus 
van studenten.

Toegankelijkheid
Via de website van Prakti jkleren kom je bij de modules. Waarbij door een team of docent specifi eke kanalen 
met modules aangemaakt kunnen worden. Met een licenti e van €72,- kan je bij álle leermiddelen van 
Prakti jkleren (alle opleidingsgebieden) en heb je ook toegang tot MOS-certi fi caten (Microsoft  Offi  ce) en 
LinkedIn Learning.
Beschikbaarheid/Planning
De module overzichten voor Retail zijn beschikbaar en eind december zijn de eerste 20 modules 
gepubliceerd. 

Voor de huidige dossiers Commercie en E-commerce is er ook een module overzicht beschikbaar, voor die 
scholen die al in 2022 met een breder basisjaar willen starten.

Begin schooljaar 2022 zijn voor Retail alle taak- en beroepsmodules van kerntaak 1 en 2 gepubliceerd.
Ter ondersteuning van onderwijsteams bieden wij de workshop moduleren en het curriculumspel aan. 
Dit kan helpen bij de invulling van het grof- en fi jn ontwerp van het curriculum.
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PERSPECTIEF mbo van EduHint
Retail: Entree retail, Retailmedewerker, Retailspecialist, Retailmanager.
Opbouw en bouwstenen
Het lesmateriaal is modulair van opzet. Modules zijn fl exibel in te zett en voor lineair, themati sch en breed 
onderwijs. 

Een module bestaat uit theorie, oefeningen, begrippen en samenvatti  ngen. Op ons online leerplatf orm bevat 
een module daarnaast ook video’s, opdrachten, een begrippentrainer, toetsen, actualiteiten & trends en 
docentenmateriaal. Ook kunnen hier leerroutes gevormd worden die aansluiten bij de wensen van de school, 
docent en student. 
Uitgangspunten bij ontwikkeling
We ontwikkelen lesmateriaal op basis van kwalifi cati edossier, examenindeling ESS, informati e van SPL en 
wensen en behoeft en van docenten. Voor een opti maal leerrendement is het lesmateriaal gebaseerd op het 
wiel van eff ecti ef leren en zett en we de slimme ProLearn-techniek in op ons 
online leerplatf orm bijvoorbeeld om studenten hints en feedback te geven. 
Toegankelijkheid
Online materiaal bieden we aan op het platf orm. Het platf orm biedt de mogelijkheid tot verschillende 
koppelingen met elo’s waarbij een single sign-on-link gemaakt kan worden. Het platf orm maakt gebruik van 
de ProLearn-techniek die advies- en voorkeurroutes faciliteert en docenten en studenten inzicht geeft  in de te 
zett en leerstappen, de voortgang en de resultaten. 
Voordelen
Het lesmateriaal laat zien dat Retail Rules: het geeft  een mooi beeld van de dynamiek en de veelzijdigheid 
van de retailbranche. Met PERSPECTIEF bieden we perspecti ef op de retail, de winkel en de prakti jk. 
Met aandacht voor trends & ontwikkelingen en focus op de skills die je nodig hebt om in de retail te werken. 
Beschikbaarheid/Planning
Lees alle informati e en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via: www.perspecti efmbo.nl/retail-rules/

Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief: www.perspecti efmbo.nl/nieuwsbrief/

Op 28 januari organiseren we onze (online) docentendag retail. We lichten onze methode dan graag toe.
PERSPECTIEF op rekenen
Voor iedereen, maar zeker ook voor mbo-studenten is en blijft  rekenvaardigheid belangrijk. 

Wij bieden naast ons PERSPECTIEF-lesmateriaal een slimme methode voor rekenen in het mbo: 
SmartRekenen. Maximale leeropbrengst met minimale inspanning en natuurlijk helemaal ingericht volgens 
de nieuwe rekeneisen. Je leest hier meer: www.smartrekenen.nl/nieuwe-rekeneisen-mbo/
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Uitgeverij Deviant: Good Job, methode voor Engels
Good Job! Retail: Retailmedewerker / Retailspecialist / Retail manager

Good Job! Business & Administrati on: Offi  ce manager / Secretaresse / Recepti onist / Boekhouder 
/ (junior) Accountmanager /  Commercieel medewerker / Management assistent / Marketi ng en 
Communicati emedewerker

Informati e over de beroepsgerichtemethodes: 
htt ps://www.uitgeverij-deviant.nl/mbo/engels/good-job/

Informati e over de generieke methode:
htt ps://www.uitgeverij-deviant.nl/mbo/engels/engels-compact/

Omvang
De methodes bieden leerstof voor een periode van ongeveer anderhalf jaar, afh ankelijk van:
- het aantal uren Engels dat per week wordt gegeven
- het niveau van de student
- de inzet van de beroepsgerichte methode Good Job! 
- de inzet van de generieke methode Engels Compact
- de inzet van de combinati e Engels Compact met Good Job
Opbouw, bouwstenen
Good Job! Retail is er in twee versies varianten:

- als leerwerkboek met online (oefen)materiaal

- als digitale methode op hetmethodeplatf orm Studiereader

Good Job Business & Administrati on is beschikbaar als digitale methode in Studiereader

Beide methodes zijn opgebouwd uit Cases waarin de student aan de slag gaat met taken. De opdrachten in 
de taken dekken alle taalvaardigheden die nodig zijn binnen de beroepscontext. Hierbij staat de klantreis 
(customer journey) centraal.

Elke Case sluit af met eindtaak (Final Task), waarbij de leerstof uit de Case moet worden toegepast in een 
prakti jkgerichte opdracht.

Bij de digitale methodes wordt een spraakherkenningsmodule aangeboden. Deze bestaan uit woord- en 
zinsoefeningen waarbij de student zelf woorden en zinnen uit de verschillende beroepssituaties kan oefenen 
met behulp van de microfoon. Op deze manier kan de student zich zelfstandig en in eigen tijd voorbereiden 
op de beroepsgerichte spreek- en gespreksexamens.

Verder worden bij de methodes toetsen geleverd bij de verschillende vaardigheden. Deze zijn digitaal 
beschikbaar en op papier.
Uitgangspunten bij ontwikkeling
Uitgangspunt van de methode zijn de kwalifi cati edossiers van de verschillende beroepen. De beroepssituati es 
zijn geïnventariseerd en de specifi eke eisen (taalvaardigheden en bijbehorende ERK-niveaus) die aan het 
gebruik van de vreemde taal worden gesteld zijn in kaart gebracht. De opdrachten binnen de cases zijn een 
uitwerking van deze twee elementen. Al onze beroepsgerichte methodes zijn geheel in het Engels 
(doeltaal=voertaal).
Toegankelijkheid
Good Job! Retail is er in boekvorm (te bestellen via de reguliere kanalen en rechtstreeks bij de uitgever).

De digitale varianten van Good Job! Retail en Good Job! Business & Administrati on staan op ons online 
methodeplatf orm Studiereader.

Studiereader biedt een uitgebreide docentenmodule waarmee de docent taken kan klaarzetten voor 
studenten, voortgang, resultaten en activiteiten kan bekijken, en feedback kan geven op alle opdrachten 
die zijn ingeleverd.
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Voordelen
Er is de zekerheid dat aan alle beroepsspecifi eke exameneisen wordt voldaan. Er blijft  ruimte voor 
eigen inbreng naast de leerstof die de methode biedt. Bij het gebruik van de digitale variant kunnen 
docenten eenvoudig elkaars klassen overnemen, en toch overzicht houden op de taakplanning en de 
voortgang van de studenten. Ook is het eenvoudig om afspraken te maken over wie welke cases met 
welke groepen gaat behandelen. 
Beschikbaarheid/Planning
Alle methodes zijn inmiddels beschikbaar voor de scholen. Good Job! Business & Administrati on wordt tot de 
zomer doorlopend aangevuld met nieuwe Cases.
Prijsindicati e
Studiereader Good Job! Retail > startlicentie 12 maanden € 37,00 (verlengingslicentie € 11,50 voor 6 mnd of 
€ 15,50 voor 12 mnd)

Studiereader Good Job! Business & Administrati on > startlicentie 12 maanden € 37,00 (verlengingslicentie 
€ 11,50  voor 6 mnd of € 15,50 voor 12 mnd)

Studiereader Engels Compact > startlicentie 12 maanden € 36,50 (verlengingslicentie € 11,50 voor 6 mnd of 
€ 15,50 voor 12 mnd)
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De onlangs uitgebrachte keuzedelen Retailtransformati e en Fashion Retail bereiden de student voor op deze 
ontwikkelingen in het retaillandschap. In maart 2022 verschijnt ook nog het keuzedeel Bezorgmedewerker.
Retailtransformati e
Hoe zorg ik dat klanten naar mijn winkel blijven komen, terwijl ze online kunnen shoppen? Hoe bied 
ik ze een opti male klantbeleving? Welke rol speelt identi teit bij het maken van keuzes voor mijn 
bedrijf? Hoe kan ik big data inzett en om maatwerk te leveren aan mijn klanten? 

Door te werken aan de keuzedelen over retailtransformati e ontdekken (beginnende) 
beroepsbeoefenaars wat nodig is om zich voor te bereiden op hun toekomst. Alles om uiteindelijk de 
klant een opti male beleving te geven!

Keuzedeel Retailtransformati e als tacti sch middel (niveau 4)
Als leidinggevende maak je conti nu beslissingen op tacti sch en strategisch niveau. Door te werken 
aan dit keuzedeel ontdekken studenten welke trends relevant voor hen zijn, hoe je de klant centraal 
stelt en hoe je medewerkers kunt begeleiden bij (digitale) veranderingen.

Keuzedeel Retailtransformati e in bedrijf (niveau 2/3)
Als beginnend beroepsbeoefenaar moet je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de retail en de 
impact hiervan op jouw werk. In dit keuzedeel doen studenten kennis en ervaring op met eff ecten 
van (digitale) toepassingen op geldbesparing, duurzaamheid, gemak en vermaak. 

Denk aan het omgaan met contactloos betalen, social media en VR, als gebruiker en als begeleider 
van de klantreis.  
Fashion Retail
In dit keuzedeel heeft  auteur Linda de Boer, samen met vijf prakti jkdocenten en meelezers uit de 
modebranche, haar jarenlange ervaring vanuit de fashion retail, het lesgeven en haar auteurschap 
kunnen combineren; ze heeft  hiermee een uniek onderwijsproduct neergezet voor het mode- 
onderwijs. 

In het keuzedeel, er is er een voor niveau 2 en 3/4, komen onderwerpen zoals klantbeleving, 
hospitality, omnichannel, texti elkennis, kleur- en sti jladvies, visual merchandising, de toekomst in de 
fashion retail en ook duurzaamheid aan bod. 

Dit keuzedeel sluit ook volledig aan bij het nieuwe kwalifi cati edossier Fashion, profi el fashion retail.

Al deze onderwerpen gaan voor de studenten leven door het maken van prakti sche opdrachten 
met veel verschillende werkvormen, waaronder ook het gebruik van apps! Om aan te sluiten op de 
belevingswereld van de studenten is er veel ondersteunend videomateriaal toegevoegd. Met dank 
daarvoor aan INretail. 

Door de combinati e van een boek en de digitale leeromgeving is het keuzedeel helemaal van deze 
ti jd en kunnen de studenten op hun eigen manier met het keuzedeel aan de slag. In het eindproduct 
van dit keuzedeel komen alle onderwerpen samen en gaan de studenten een make-over uitvoeren 
met tweedehands kleding en daarmee gezamenlijk een modeshow organiseren. Als alternati ef 
kunnen de studenten een verbeterplan maken voor een modewinkel die niet meegegaan is met zijn 
ti jd. 
Bezorgmedewerker
Een toenemend aantal klanten bestelt en koopt online bij Retailondernemingen zoals supermarkten en 
witgoedwarenhuizen. De toename van online bestellen en kopen leidt tot een toenemende vraag naar 
opgeleide bezorgmedewerkers. Voorbeelden van service door een bezorgmedewerker zijn uitleg geven, de 
werking van een apparaat demonstreren, att enderen op aanvullende informati e op een website of in een 
folder, het op een gewenste plaats in een woning neerzett en van goederen/producten, enzovoort.

Met dit keuzedeel kunnen onder andere beginnend en ervaren beroepsbeoefenaars en werkzoekenden zich 
scholen en specialiseren en daarmee inspelen op deze bewegende en in ontwikkeling zijnde markt.
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