Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 – 2018

Kennemer College Beroepsgericht
Profielvak: Administratie
Niveau: Basis, kader en GL

Wat moet je kennen en kunnen?
Periode

1-2-3

Leerdoel: het leveren van een bijdrage aan de administratie
van een (handels)onderneming.
De kandidaat kan
rechtsvormen en kenmerken van bedrijven herkennen
doelstellingen van bedrijven herkennen en benoemen
bedrijfsfuncties herkennen en benoemen
Bedrijfsprocessen herkennen
de formulierenstroom in het bedrijf bijhouden
financiële feiten verwerken in de boekhouding(balans en
resultatenrekening)
financiële data gebruiken: lezen, berekenen(bijv. afschrijving)
financiële berekeningen maken in Excel
Grafieken maken in Excel
een verslag maken naar aanleiding van een stage
Kan het goed overweg met het programma Word
Kan een doorlopende presentatie maken in PowerPoint
heeft een correcte professionele beroepshouding

Toets-vorm

Duur

Weging

Herkansing

Mondeling,
schriftelijk

Wijze van
herkansing

Mondeling,
1 x

Ja

schriftelijk

of

of

praktisch,

praktisch

Bijzonderheden
Cijferopbouw
Administratie

Bij de sector Economie wordt in de eerste helft van het schooljaar twee van de vier profielvakken aangeboden. De andere twee
profielvakken volgen in de tweede helft. Elk profielvak wordt afgesloten met een cijfer.

Kennemer College Beroepsgericht

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 – 2018

Profielvak: Commercieel
Niveau: Basis, kader en GL

Periode

1-2-3

Wat moet je kennen en kunnen?
Je kan de retailformule en de marketinginstrumenten herkennen en
toepassen ten aanzien van de doelgroep, het assortiment en de
marktpositie. Je kunt verkopen en afrekenen.
De kandidaat kan
Je kan het begrip retailformule herkennen, omschrijven en toepassen
Je kan de belangrijkste elementen uit de retailformule herkennen,
omschrijven en toepassen ( doelgroep, assortiment,
concurrentiepositie)
Je kan de samenhang tussen doelgroep en distributie herkennen *(en
toepassen voor kader/GL)
Je kan het belang van vakkennis (artikelkennis) herkennen en
toepassen
Je kan assortimentskennis verwerven, herkennen en toepassen
Je kan de samenhang tussen prijs en de marktpositie herkennen en
toepassen
Je kan de samenhang tussen promotie en presentatie en de
marktpositie herkennen, uitleggen en toepassen
Je kan de samenhang tussen reclame en de marktpositie herkennen,
uitleggen en toepassen
Je kan de verkoopfasen doorlopen
Je kan afrekenhandelingen verrichten
Voor het uitvoeren van deze taak beheers je de voorwaardelijke
kennis, vaardigheden en de houding

Toets-vorm

Mondeling,
schriftelijk
of
praktisch

Duur

Weging

1x

Herkansing

Ja

Wijze van
herkansing

Mondeling,
schriftelijk
of
praktisch

Bijzonderheden
Cijferopbouw
Administratie

Bij de sector Economie wordt in de eerste helft van het schooljaar twee van de vier profielvakken aangeboden. De andere twee profielvakken volgen in
de tweede helft. Elk profielvak wordt afgesloten met een cijfer.
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Kennemer College Beroepsgericht
Profielvak: Logistiek
Niveau: Basis, kader en GL

Wat moet je kennen en kunnen?
Periode

Magazijnwerkzaamheden uitvoeren (eventueel in gesimuleerde
omgeving) ten aanzien van ○ ontvangst en opslag van goederen
○ verzamelen, verpakken en verzenden van goederen ○
voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen

Toets-vorm

Duur

Weging

Herkansing

Wijze van
herkansing

De kandidaat kan

1-2-3

Je kan goederen ontvangen
Je kan goederen opslaan
Je kan goederen verplaatsen
Je kan derving tegengaan
Je kan goederen verzamelen
Je kan goederen verpakken
Je kan goederen verzenden
Je kan begrippen met betrekking tot de voorraad herkennen
*(en toepassen kader/GL)
Je kan administratief voorraadbeheer uitvoeren
Je kan goederen bestellen

Mondeling,

Mondeling,
Ja

schriftelijk

1x

schriftelijk

of

of

praktisch,

praktisch

Bijzonderheden
Cijferopbouw
Administratie

Bij de sector Economie wordt in de eerste helft van het schooljaar twee van de vier profielvakken aangeboden. De andere twee
profielvakken volgen in de tweede helft. Elk profielvak wordt afgesloten met een cijfer.
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Kennemer College Beroepsgericht
Profielvak: Secretarieel
Niveau: Basis, kader en GL

Wat moet je kennen en kunnen?
Periode

Je kunt secretariële werkzaamheden uitvoeren : zowel in de
backoffice , als in de frontoffice.

Toets-vorm

Duur

Weging

Herkansing

Wijze van
herkansing

De kandidaat kan

1-2-3

Je kan het agendabeheer voeren
Je kan bijeenkomsten organiseren
Je kan communicatie verzorgen
Je kan post verzorgen
Je kan secretariële ondersteuning verrichten
Je kan data beheren
Je kan communicatie verzorgen
Je kan klachten afhandelen
Je kan klanten ontvangen
Je kan bezoekers ontvangen
Je kan het bedrijf presenteren
Je kan ontwikkelingen in de secretariële ondersteuning
herkennen *(en uitleggen kader/GL)
Je beheerst voor het uitvoeren van deze taken de
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding

Mondeling,

Mondeling,
Ja

schriftelijk

1x

schriftelijk

of

of

praktisch

praktisch

Bijzonderheden
Cijferopbouw
Administratie

Bij de sector Economie wordt in de eerste helft van het schooljaar twee van de vier profielvakken aangeboden. De andere twee
profielvakken volgen in de tweede helft. Elk profielvak wordt afgesloten met een cijfer.

