
 
 
 
Plaza Challenge heeft raakvlakken met de volgende eindtermen: 
 

Plaza Challenge School  Eindtermenoverzicht 

 

VMBO Handel & Verkoop B K G 
HV/K/1 - Oriëntatie op de handel 

2 De kandidaat heeft inzicht in: 
− de grondbeginselen van de handel 
− de betekenis van de handel in de samenleving 
− de eigen mogelijkheden van opleiding 
− werken in de handel. 

SE SE SE 

HV/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  

7 De kandidaat kan economisch bewust omgaan met materialen en middelen. CE CE  
12 De kandidaat kan samenwerken bij het uitvoeren van werkzaamheden. CE CE  

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

HV/K/3 - Werken in de handel 

16 De kandidaat kan al dan niet met behulp van geautomatiseerde systemen gegevens uit 
informatiebronnen gebruiken. 

SE SE SE 

17 De kandidaat heeft inzicht in: 
− de rol van de handel in de economie 
− de structuur en werkwijze van haar sectoren en ondernemingen 
− de voorwaarden waaronder handel plaats kan vinden. 

SE SE SE 

HV/K/4 - Kassa 

18 De kandidaat kan al dan niet met behulp van geautomatiseerde systemen: 
− de verkoopprijs berekenen 
− BTW- berekeningen uitvoeren 
− betalingen van klanten verwerken 
− maatregelen ter voorkoming van derving nemen 
− de kassastaat opmaken. 

CE CE  

HV/K/5 - Presentatie en goederenverwerking 

21 De kandidaat kan: 
− artikelen verkoopklaar maken 
− artikelen presenteren. 

CE CE SE 

HV/K/6 - Goederenbeheer 

23 De kandidaat kan met behulp van een geautomatiseerd voorraadadministratiesysteem het 
voorraadbeheer uitvoeren. 

SE CE  

24 De kandidaat heeft kennis van de economische begrippen bij het voorraad- en magazijnbeheer. SE CE  

HV/K/7 - Bedrijfseconomisch rekenen 

25 De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen prijscalculaties van artikelen 
uitvoeren en heeft kennis van de diverse aspecten van de prijsvorming. 

CE CE SE 

26 De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen bedrijfseconomische kengetallen, 
overzichten en indexen berekenen. 

 CE SE 

27 De kandidaat heeft kennis van de achterliggende berekeningswijze.  CE SE 

HV/K/8 - Assortiment 

28 De kandidaat kan een assortiment analyseren. CE CE SE 

HV/K/10 - Detailhandelsmarketing 

30 De kandidaat heeft inzicht in consumentenwensen en -gedrag. SE SE  
HV/K/11 - Presentatietechnieken 1 

31 De kandidaat kan al dan niet met behulp van geautomatiseerde systemen een winkelinrichting 
ontwerpen en realiseren. 

CE CE  

HV/K/12 - Presentatietechnieken 2 

32 De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen een reclame-uiting ontwerpen en 
realiseren. 

SE SE  

  



 
 
 
Plaza Challenge heeft raakvlakken met de volgende eindtermen: 
 

Plaza Challenge School  Eindtermenoverzicht 

 

VMBO Handel & Verkoop B K G 
HV/K/13 - Commerciële presentatie 1 

33 De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen: 
− een etalageontwerp opstellen 
− een presentatieplan opstellen 
− een bedrijfspresentatie uitvoeren. 

SE SE  

34 De kandidaat kan met behulp van geautomatiseerde systemen een reclameplan opstellen.  SE  

HV/K/13 - Commerciële presentatie 2 

35 De kandidaat kan: 
− decoraties verwerken in een commerciële presentatie 
− met behulp van geautomatiseerde systemen een winkelformule vertalen in commerciële 
teksten. 

SE   

36 De kandidaat kan in een commerciële presentatie: 
− marketingprincipes toepassen in commerciële presentaties 
− met behulp van geautomatiseerde systemen een huisstijl vormgeven 
− kan decoraties verwerken in een commerciële presentatie 
− met behulp van geautomatiseerde systemen een winkelformule vertalen in commerciële 
teksten. 

 SE  

 

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 

 


