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Programma



Verplichte vakken op elk mbo 
niveau 4 (AVO-vakken)

Nederlands 3F

Engels A2/B1(B2)

Rekenen 3F

Loopbaan & Burgerschap

BPV: BeroepsPraktijkVorming



Nederlands 3F niveau

Rekenen 3F niveau



Engels B2 niveau

Duits A2/B1/B2 niveau



Examens van de AVO-vakken
Nederlands/Engels/(Duits):

Centraal Examen = Lezen/Luisteren op Mbo Westland 50 %

Instellingsexamen =Schrijven/Spreken/Gesprekken 50%

Voor Nederlands en Engels: maximaal 1 x een 5.0, anders gezakt.

1 herkansing voor elk vak, ook om cijfer te verbeteren.

Rekenen:

Verplichte deelname, telt (nog) niet mee.

Loopbaan & Burgerschap: verplicht afronden van dimensies



Economische vakken

Bedrijfseconomie  

Handel

Ondernemen

Management 

Docenten:

Coco van Roemburg
Jan van den Bos
Meinco van der Haven



Duits Pieter-Jan Kieboom

Biologie Esther van Meurs

Nask1 Chris van Dijk

Nask2 Paul Zuiderwijk

M&M Guido Eskinasi

Wiskunde A/B Anja van Broekhoven

Deze keuzedelen moeten met een VOLDOENDE worden 
afgerond d.m.v. een theorietoets. 

Keuzedelen



Kwalificatiedossier Manager Retail

4 kerntaken:

K1 Beheert goederenstroom en voorraad 

K2 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit 

K3 Geeft leiding aan het organisatie-onderdeel

K4 Voert beleid van de organisatie uit 



Beroepsproeve = Examen

Dit examen wordt in het leerbedrijf uitgevoerd en dekt 
alle kerntaken uit het kwalificatiedossier.

Tijdens het examen voert de kandidaat een (aantal) 
opdracht(en) uit in de beroepspraktijk. Door de 
opdrachten goed uit te voeren, toont de kandidaat aan 
dat de kerntaken en werkprocessen voldoende beheerst 
worden.



Alleen als voldaan is aan het voorwaardendossier en als alle vakken 
zijn afgesloten, mag de student zijn/haar beroepsproeve doen!

Voorwaardelijke opdrachten:

Schoolopdracht 1 – 18 oktober

Schoolopdracht 2 – 6 januari

Schoolopdracht 3 – in periode B en C tijdens management

Schoolopdracht 4 – 13 maart



Examen 1: 
Werkprocesexamen

1. Analyseren van het functioneren van medewerkers 

2. Assisteren bij de werving en selectie van medewerkers 

Het examen duurt (inclusief voorbereiding en examengesprek ) minimaal 5 

dagen.



Examen 2: Beroepsproeve

Praktijkdeel:

Het examen bestaat uit vijf opdracht(en):
1. Beheren goederenontvangst en –opslag, bewaken voorraad en bestellen
2. Beheren van de winkelpresentatie
3. Uitvoeren verkoopactiviteiten
4. Maken werkplanningen en organiseren en voeren werkoverleg
5. Uitvoeren beleid van de organisatie en formuleren verbetervoorstel

Het examen duurt (inclusief voorbereiding en examengesprek) minimaal 5 dagen.
De voorbereiding (opstellen verbetervoorstel, activiteitenplanning en overzicht van beschikbaarheid, capaciteiten en 
opleidingsniveau van personeel) duurt minimaal 4 dagen.



Het verslag wordt nagekeken. Het kan zijn dat dit niet direct voldoende is, toch vindt er 
een examengesprek plaats.

Tijdens deze presentatie/afname van de proeve zal de student vragen krijgen van de 
assessoren. Dit zal 1 assessor van school zijn en 1 assessor van zijn/haar leerbedrijf zijn.

Examengesprek



Skills Heroes: 30 oktober
Opdracht = ?
Dit was de opdracht van vorig jaar:

Friesland Campina kan in haar nieuwste zuivelfabrieken koemelk lactosevrij maken.

In Europa wordt lactosevrije melk al goed verkocht. Friesland Campina wil stap voor

stap wereldwijd marktleider worden. Als exportmanager opkomende markten wordt

jullie gevraagd of het mogelijk is lactosevrije melk te introduceren in (één van de

staten van) India of (één van) de West Afrikaanse landen aangesloten bij ECOWAS.



Belangrijke data
Examendata Ne/En/Du Zie site per 1 oktober

Toetsen keuzedelen: Periode C & D (de woensdagen in D)

Stage:

Elke donderdag

1. 1 week voor Kerst

2. 1 week voor de voorjaarsvakantie

3. maandag 6 april t/m 29 mei, de woensdagmorgen op school!

Werkprocesexamen: start 17 t/m 21 februari

Werkprocesexamengesprek: 6 maart

Inleveren eindverslag: 2 juni 2020

Start afname examengesprek: 8 juni 2020



De student kan pas aan de beroepsproeve 
beginnen als alle vakken voldoende zijn 

afgerond!



Wanneer geslaagd?

• Alle examenonderdelen en examengesprek gehaald? → geslaagd!

• Nog niet alles voldoende afgerond? → verbeteringen aanbrengen 
in verslag en examengesprek herkansen

• Diploma-uitreiking: woensdag 1 juli 2020



Op weg naar het hbo



Open Dagen, Proefstuderen

• Haagse Hogeschool

• InHolland

• Hogeschool Rotterdam

• ……

Neem kijkje op hun site!

Let op inschrijvingsdatum, voor 1 mei!



Hogescholen - Eisen

Bekijk vooral de toelatingseisen, sfeer, inhoud van de programma’s, toekomstmogelijkheden

Let op: 
Studies met numerus fixus
Breda University (voorheen NHTV): niet toelaatbaar
Pabo: extra toets voor ak, gs en bi
Technische opleidingen: wiskunde B en/of Nask1



•Richting Techniek: Wiskunde B, Natuurkunde en/of Scheikunde

•Richting Economie: Economie

•Richting Gezondheidszorg: Biologie, Wiskunde A en/of Scheikunde

•Richting Media & ICT: Wiskunde A of Wiskunde B

Je kunt ook bijspijkeren voor één van de andere vakken die worden aangeboden, zoals 
Maatschappijleer, Geschiedenis, Rekenkunde en Wiskunde basis onderbouw.

Op veel hbo’s kun je “bijspijkeren”



Vragen?

Wij wensen u een fijne avond!

cvroemburg@lentiz.nl
jvdbos05@lentiz.nl
mvdhaven@lentiz.nl
abakker@lentiz.nl

mailto:cvroemburg@lentiz.nl
mailto:jvdbos05@lentiz.nl
mailto:mvdhaven@lentiz.nl
mailto:abakker@lentiz.nl

