
 
 
 
Plaza Challenge heeft raakvlakken met de volgende eindtermen: 
 

Plaza Challenge School  Eindtermenoverzicht 

 

VMBO Handel & Administratie B K G 
HA/K/1 - Oriëntatie op handel en administratie 

2 De kandidaat heeft inzicht in:  
− de bedrijfsvoering in de handel en administratie  
− de technologische ontwikkelingen in de handel en administratie  
− de eigen mogelijkheden van opleiding en werken in de handel en administratie.  

SE SE SE 

HA/K/2 - Professionele vaardigheden 

3 De kandidaat kan op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren. CE CE  

5 De kandidaat kan tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau 
berekeningen maken. 

CE CE  

6 De kandidaat kan economisch bewust omgaan met materialen en middelen. CE CE  

11 De kandidaat kan samenwerken bij het uitvoeren van werkzaamheden. CE CE  

12 De kandidaat kan een kritische instelling tot eigen belang manifesteren. CE CE  

HA/K/3 - Klantgericht handelen/dienstverlening 
16 De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen: 

− telefoneren en faxen 
− post verwerken 
− gebruik maken van gegevens uit informatiebronnen. 

SE SE SE 

17 De kandidaat kan een aankooponderzoek en klantenherkomstonderzoek uitvoeren.  SE  

HA/K/4 - Automatisering in de economie 

18 De kandidaat kan met de computer werken. SE SE SE 

HA/K/6 - Goederenstroom Verkoop 

21 De kandidaat kan een bestaande artikelpresentatie in stand houden. CE SE  

HA/K/7 - Verkoopregistratie 

22 De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen: 
− de verkoopprijs van een artikel berekenen 
− BTW-berekeningen uitvoeren 
− betalingen van klanten verwerken. 

CE CE SE 

HA/K/8 - Presentatie en promotie 

24 De kandidaat kan al dan niet met behulp van geautomatiseerde systemen een artikelpresentatie 
maken. 

CE CE  

HA/K/10 - Bedrijfseconomisch rekenen 

27 De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen relevante bedrijfseconomische 
berekeningen maken. 

 CE  

     

HAV/K/2 - Professionele vaardigheden 

I De kandidaat kan op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren.   CE 

III De kandidaat kan tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau 
berekeningen maken. 

  CE 

IV De kandidaat kan economisch bewust omgaan met materialen en middelen.   CE 

IX De kandidaat kan samenwerken bij het uitvoeren van werkzaamheden.   CE 

X De kandidaat kan een kritische instelling tot eigen belang manifesteren.   CE 

HAV/K/5 - Goederenstroom Inkoop 

XIII De kandidaat kan administratieve handelingen verrichten gericht op voorraad- en 
magazijnbeheer. 

  CE 

HAV/K/8 - Presentatie en promotie 

XV De kandidaat kan een eenvoudig marktonderzoek verrichten.   CE 

XVI De kandidaat kan informatie geven over het belang van commerciële presentatie en 
artikelpresentatie. 

  CE 

 


