Examenplan opleiding: Verkoper
Crebocode: 25167
(opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Cohort

2020-2021

Leerweg

BOL/ BBL

Niveau opleiding

2

Wettelijke eisen voor diplomering
Om in aanmerking te komen voor een diploma moet de student voldoen aan alle kwalificatie-eisen. Het gaat om de volgende onderdelen. De student moet
hieraan voldaan hebben of een oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’ hebben gehaald.
Beroepsgerichte eisen inclusief branche en wettelijke vereisten (kwalificatiedossier): Een voldoende of goed per kerntaak.
Generieke eisen taal & rekenen: Een oordeel per onderdeel volgens de eisen die geldend zijn voor het betreffende cohort. Te vinden in de
cohortenschema’s. Deze zijn te vinden op www.taalenrekenenmbo.nl.
Loopbaan en Burgerschap: Voldaan hebben aan gestelde eisen door de opleiding.
Beroepspraktijkvorming (BPV): Met goed gevolg hebben afgesloten waarbij het oordeel van het leerbedrijf is betrokken.
Keuzedelen: Voldoen aan keuzedeelverplichting. Dat wil zeggen per keuzedeel een examenresultaat volgens de eisen die geldend zijn voor het betreffende
cohort. voor het voorgeschreven aantal studiebelastingsuren (SBU) aan keuzedelen.
Uitwerking wettelijke eisen voor diplomering in beslisregel voor dit examenplan 1
Aan welke eisen per onderdeel moet een student voldoen voor diplomering?
Onderdeel

1

1.

Beroepsgerichte eisen

2.

Keuzedelen

3.

Generieke taal- en
rekenvaardigheden

4.

Loopbaan en Burgerschap

Beslisregel/bewijzen
Alle kerntaken die voor de betreffende opleiding in het kwalificatiedossier staan aangegeven, moeten
minimaal voldoende zijn
Een keuzedeelverplichting van 480 SBU, waarbij voor de examenresultaten het volgende geldt:
• Het gemiddelde van de resultaten van de geëxamineerde keuzedelen binnen de
keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of “voldoende” zijn.
• Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of “voldoende”
zijn.
• Een keuzedeelresultaat mag nooit lager zijn dan een 4 of een overeenkomende
eindwaardering.
De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in de weging van het gemiddelde.
Nederlands: minimaal een 5.
Rekenen: het cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma. Het examen moet wel
zijn gemaakt.
Aan de vereisten zoals beschreven in het verantwoordingsdocument Loopbaan en Burgerschap is
voldaan.

Wijzigingen voorbehouden op basis van aangepaste wet- en regelgeving
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Voldaan?

5.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Voldaan aan de wettelijke BPV eisen.

6.

Wettelijke beroepsvereisten/
branchevereisten

Er zijn geen wettelijke beroepsvereisten of branchevereisten van toepassing die voorwaardelijk zijn
voor het behalen van het diploma.
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n.v.t.

Examenplan: Overzicht examenonderdelen
Beroepsgerichte examenonderdelen
Beroepsgerichte examenonderdelen
Code

Examenvorm

Kerntaken

Periode
afname

Duur examen

Plaats afname

Resultaat

P1

proeve

Kerntaak B1-K1: Ontvangt en
verwerkt goederen
Kerntaak B1-K2: Verkoopt en
handelt verkoop af

Leerjaar 2

Minimaal 4 uur

<School /
bedrijf/
exameninstellin
g>

Onvoldoende / Voldoende /
Goed

Een deelnemer die is geslaagd, heeft alle kerntaken minimaal voldoende behaald. Op de resultatenlijst komt dan een voldoende of een goed bij elke kerntaak
te staan. Het oordeel voor een kerntaak wordt als volgt berekend:
•
Kerntaak is onvoldoende: minder dan 75% van de werkprocessen is voldoende;
•
Kerntaak is voldoende: 75% van de werkprocessen is voldoende;
•
Kerntaak is goed: alle werkprocessen minimaal voldoende, waarbij minimaal 50% van de werkprocessen goed is.
Daarnaast moeten eventuele harde eisen voldoende zijn.
Examenonderdelen keuzedelen
De student maakt een keuze uit het keuzedelenaanbod van de opleiding. In het opleidingsplan staat dit aanbod en vanaf welk leerjaar de keuzedelen gevolgd
kunnen worden. Voor elk keuzedeel is een afzonderlijk examenplan beschikbaar.
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Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen
Nederlands
Examenvorm

Vaardigheid

Niveau

Periode
afname

Duur
examen

Plaats
afname

Centraal
Examen
(digitaal)

Lezen

2F

Na 1e helft

90 minuten

School

Resultaat +
weging
(1 decimaal)

Eindresultaat
(geheel
cijfer)

Cijfer
Luisteren

2F
1x

Schrijven

Instellingsexamen
(mondeling)

Spreken

2F

7,5 minuten

School

cijfer
1x

Instellingsexamen
(mondeling)

Gesprekken voeren

2F

7,5 minuten

School

cijfer
1x

60 minuten

cijfer
1x
cijfer
1x
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2F

School

Instellingsexamen
(schriftelijk/
digitaal)

5

cijfer
1x

Rekenen
Examenvorm

Vaardigheid

Niveau

Centraal Examen
of
instellingsexamen
(digitaal)

Getallen,
Verhoudingen, Meten
en Meetkunde,
Verbanden

2F/ 2ER

Periode
afname

Duur
examen

Plaats afname

Eindresultaat
(geheel cijfer)

90 minuten

School

Cijfer

Onderdelen Loopbaan en Burgerschap
Dimensies

Bewijsstuk

Resultaat

Loopbaan

Bewijs van deelname aan opdrachten en activiteiten volgens
beschrijving in verantwoordingsdocument.

Voldaan/niet
voldaan

Politiek-juridische dimensie

Bewijs van deelname aan opdrachten en activiteiten volgens
beschrijving in verantwoordingsdocument.

Voldaan/niet
voldaan

Economische dimensie

Bewijs van deelname aan opdrachten en activiteiten volgens
beschrijving in verantwoordingsdocument.

Voldaan/niet
voldaan

Sociaal-maatschappelijke dimensie

Bewijs van deelname aan opdrachten en activiteiten volgens
beschrijving in verantwoordingsdocument.

Voldaan/niet
voldaan

Dimensie vitaal burgerschap

Bewijs van deelname aan opdrachten en activiteiten volgens
beschrijving in verantwoordingsdocument.

Voldaan/niet
voldaan

Examenplan 2020 Verkoper 25167
Versie 1, juni 2020
Vastgesteld door: ECM

6

Beroepspraktijkvorming
Onderdeel

Beoordelingsonderdelen

Bewijsstuk

Manier van beoordelen

Resultaat

BPV

Gerealiseerde uren en het functioneren
in de BPV

Beoordeling BPV

Op basis van de registraties van
de presentie en de
beoordelingen van het
functioneren in de BPV

Voldaan/ niet
voldaan

Overige eisen
Onderdeel

Bewijsstuk

Wettelijke beroepsvereisten

n.v.t.

Branche vereisten

n.v.t.
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