
Aankruislijst BPV  

voor student Verkoopadviseur wonen (crebonr. 25154) 

In het schema zie je de werkprocessen die bij je opleiding horen. Bij elk werkproces vind je onder de knop 
documenten in B3net een BPV-opdracht waar in beschreven staat hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen.  
 
Dit schema is bedoeld om bij te houden welke werkprocessen je op welk niveau hebt afgerond in elke BPV-
periode. Kijk hiervoor naar het niveau waarop je bent beoordeeld door je praktijkopleider in B3net: reproductief-
R, productief-P of zelfsturend-Z. Vul de juiste letters in. 
 
Na elke BPV kun je gemakkelijk zien welk werkproces extra aandacht nodig heeft tijdens een volgende BPV. Die 
werkprocessen vink je tijdens de volgende BPV aan als leerdoel. Werk ernaartoe om alle werkprocessen aan het 
eind van BPV-5 op zelfsturend niveau af te ronden. 
 
Onder aan de lijst staan de keuzedelen. Overleg met je docent van het keuzedeel of je er in de BPV mee aan de 
slag gaat. In B3net staan per keuzedeel meerdere opdrachten voor je klaar om je hierbij te helpen.  
 

B1-K1 Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie BPV 
1 

BPV 
2 

BPV 
3 

BPV 
4 

BPV 
5 

B1-K1-W1 Verzorgt de goederenontvangst/-opslag      
B1-K1-W2 Verzorgt de winkelpresentatie      
B1-K1-W3 Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen      
B1-K1-W4 Voert activiteiten uit t.b.v. (online)informatiesystemen      
B1-K2 Optimaliseert verkoop       
B1-K2-W1 Geeft uitvoering aan hospitality      
B1-K2-W2 Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen      
B1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen t.a.v. de marktpositie in de lokale markt      
B1-K2-W4 Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten      
B1-K2-W5 Neemt deel aan en-of leidt het werkoverleg      
P3-K1 Voert verkoop- en adviestrajecten uit      
P1-K1-W1 Geeft advies op maat-op locatie      
P1-K1-W2 Doet een aanbod met een prijsberekening      
P1-K1-W3 Accepteert en registreert de verkooporder      
P1-K1-W4 Regisseert de uitvoering van de order      
P1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen t.a.v. het aanbod      
P1-K1-W6 Doet verbetervoorstellen t.a.v. de winkelpresentatie en promotie      
D1-K1 Wonen (K0251)      

D1-K1-W1 Verkrijgt inzicht in de bestaande en gewenste woon-
/interieursituatie van de klant      

D1-K1-W2 Presenteert en demonstreert (combinaties van) woon- en 
interieurartikelen      

D1-K1-W3 Maakt een situatietekening of -schets en bespreekt dit met de klant      
D1-K1-W4 Bouwt duurzaam klantcontact op      
K Keuzedelen      
K0080  Oriëntatie op ondernemerschap       
K0156 Interieurstyling      
K0218 Kleuradvies      
K0297 Kleurvormgeving      
K0303  Digitale technieken en productievoorbereiding I      
O / E Overige projecten / Eigen leerdoelen      
       
       
       

 



  KERNTAAK 1 VERZORGT GOEDERENSTROOM EN WINKELPRESENTATIE 
VERZORGT DE GOEDERENONTVANGST/-OPSLAG 
(B1-K1-W1) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je hebt de goederen volgens de eisen van de organisatie ontvangen en opgeslagen. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Geleide documenten  
� Kwalitatieve 

goederencontrole 
� Kwantitatieve 

goederencontrole 
� Procedure 

goederenontvangst/-
opslag 

� (Management)informatie 
systeem 

� Afvalverwerking  
� Opslagmethoden 

� Arbo-verantwoord handelen 
(persoonlijke veiligheid, 
hygiëne, milieu) 

� Voorbereidingen treffen voor 
goederenontvangst en -opslag 

� Materialen en materieel voor 
de goederenstroom gebruiken 

� Geleidedocumenten 
registreren 

� Afwijkingen afhandelen  
� Administratie uitvoeren 

� Inzicht tonen in prioriteiten 
rondom ontvangst en retour 

� Instructie geven  
� Feedback  
� Aan procedures (regels en 

richtlijnen) houden 
� Verantwoord omgaan met 

materialen en materieel 
� Nauwkeurig controleren op 

kwantiteit en kwaliteit 
� Correct de administratie 

voeren 
 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Kwantitatieve goederencontrole’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – voer samen met een collega de controle uit (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – doe de kwantitatieve controle van de levering zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 1 VERZORGT GOEDERENSTROOM EN WINKELPRESENTATIE 
VERZORGT DE WINKELPRESENTATIE 
(B1-K1-W2) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je hebt een commercieel aantrekkelijke winkelpresentatie gemaakt. Dit heb je gedaan op basis van 
het (aangepast)presentatieplan, -richtlijnen en instructies. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Schappenplannen 
� Commerciële functies van 

het winkelinterieur en -
exterieur 

� Presentatievormen in de 
retail 

� Ruimteverdeling van de 
winkelvloeroppervlakte 

� Presentatieplannen 
� Vormen en kleurgebruik in 

presentaties  
 

� Verzorgen van vaste en 
tijdelijke artikelpresentaties 
(displays, kopopstellingen, 
etalages) 

� Presentatietieplan uitvoeren 
� Arbo-richtlijnen opvolgen 
� Combineren van constructies, 

materialen, vormen en 
kleurstellingen 

� Promotiemateriaal 
kiezen/aanbrengen 

� Eindresultaat beoordelen en 
eventueel verbeteringen 
doorvoeren 

� Verantwoord omgaan met 
materialen en materieel 

� Correct plaatsen van prijs- 
en artikelinformatie 

� Rekening houden met 
derving risico’s (beveiliging 
controleren) 

� Rekening houden met 
aanwezigheid van klanten 

� Ordelijk en systematisch 
werken 

� Commerciële uitstraling 
waarborgen 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Winkelpresentatie verzorgen’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – maak samen met een collega de winkelpresentatie (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – maak zelfstandig een winkelpresentatie (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 1 VERZORGT GOEDERENSTROOM EN WINKELPRESENTATIE 
CONTROLEERT DE VOORRAAD EN DOET  
BESTELVOORSTELLEN (B1-K1-W3) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je zorgt voor het bereiken van het benodigde voorraadniveau. Daardoor kun je de gewenste 
servicegraad bieden. Derving en nee-verkoop zijn in dat geval minimaal. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Voorraadinventarisatie 
� Soorten voorraad 
� Voorraadniveau 
� Servicegraad 

 
 

� Berekeningen maken met 
bestel- en levertijden 

� Voorraadgegevens juist 
interpreteren 

� Voorraad opnemen 
� Voorraad- en bestelgegevens 

lezen 
� Berekeningen maken met 

voorraadgegevens 
(voorraadkengetallen) 

� Bestelvoorstellen doen 

� Regelmatig controleren van 
de voorraad 

� Nauwkeurig tellen 
� Breuk, beschadigingen of 

andere vormen van derving 
registreren 

� Systematisch werken 
� Richtlijnen opvolgen 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Voorraad controleren’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – controleer samen met een collega de voorraad (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – controleer de voorraad zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 1 VERZORGT GOEDERENSTROOM EN WINKELPRESENTATIE 
VOERT ACTIVITEITEN UIT T.B.V. 
(ONLINE-)INFORMATIESYSTEMEN (B1-K1-W4) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je hebt activiteiten opgepakt en uitgevoerd die voortvloeien uit (online-)systemen. Dit heb je gedaan 
volgens de richtlijnen van de organisatie. Je hebt informatie verzameld ten behoeve van het 
verkooptraject. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� (Online-) 

Informatiesystemen 
� (Online-)informatiesysteem 

gebruiken 
� Informatie verzamelen t.b.v. 

het verkooptraject (over de 
kant en voor de klant) 

� Gegevens registreren en 
aanpassingen verwerken 

� Controleren of gegevens 
actueel zijn (up-to-date 
houden) 

� Informatie verwerken tot 
verkoopinformatie 

� Alert zijn op meldingen die 
het systeem geeft 

� Juiste prioriteiten bepalen 
op basis van belang en 
urgentie 

� Aan (werk)procedures, 
regels en richtlijnen houden 

� Zorgvuldig werken 
� Behoeften van de klant en 

doelen van de organisatie 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
Voorbeeld: ‘Gegevens registreren in het online informatiesysteem’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet (observeren + vragen stellen)  
Productief – jij registreert en je collega controleert het (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – zelfstandig gegevens registreren (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 2 OPTIMALISEERT VERKOOP 
GEEFT UITVOERING AAN HOSPITALITY 
(B1-K2-W1) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je kunt klanten gastvrij ontvangen en benaderen. Daarbij vergroot je een positieve winkelbeleving en 
sluit je aan bij de klantverwachting. Daarbij houd je rekening met het marketingconcept. Ook werkt 
het preventief in het voorkomen van derving.  
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Klantbenadering 
� Winkel-

/marketingconcepten 

 

� Verkoopruimte(n) 
commercieel aantrekkelijk 
maken 

� Klanten begroeten en wegwijs 
maken 

� Klanten uitnodigen om 
artikelen te bekijken en/of 
deel te nemen aan activiteiten 

� Afscheid nemen als de klant 
de winkel verlaat 

� Regels rondom aanhouden 
van een winkeldief hanteren 

� Dienstbaar opstellen naar 
de klant 

� Informatie die je over de 
klant vergaard hebt 
gebruiken 

� In dialoog gaan met de 
klant 

� Koopbehoefte en -kansen 
herkennen en erop inspelen 

� Snel anticiperen   
� Collega’s aansturen 

 
 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Klanten gastvrij ontvangen en benaderen’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – ontvang en benader samen met een collega de klant (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – doe de ontvangst en de benadering zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 2 OPTIMALISEERT VERKOOP 
ANALYSEERT DE VERKOOPRESULTATEN EN DOET 
VERBETERVOORSTELLEN (B1-K2-W2) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je kunt verbetervoorstellen doen die passen binnen de bedrijfsformule/kaders van de organisatie. 
Deze zijn bericht op het verbeteren van de verkoopresultaten. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Klantgedrag en 

klantprocessen 
� Retailingmix en 

retailinstrumenten 
� Verkoopprognoses  
� Grafisch presenteren 

 

� Klantgedrag en -processen 
analyseren  

� Berekening maken met 
verkoopcijfers 

� Verkoopprognoses opstellen 
� Verkoopcijfers 

(grafisch)presenteren 
� Verschil tussen werkelijke 

cijfers en prognoses weergeven 
� Voorstellen doen om 

verkoopcijfers te verbeteren 
(retailingmix en -instrumenten) 

� Cijfermatig inzicht tonen 
� Groeipotentieel inzichtelijk 

maken 
� Financiële consequenties 

van keuzes presenteren 
� Verbetervoorstellen 

financieel onderbouwen 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Verkoopresultaten analyseren en een verbetervoorstel doen’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief –  maak de analyse en het verbetervoorstel samen (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – maak de analyse en het verbetervoorstel zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 2 OPTIMALISEERT VERKOOP 
DOET VERBETERVOORSTELLEN T.A.V. DE MARKTPOSITIE  
IN DE LOKALE MARKT (B1-K2-W3) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES  
Gewenst resultaat: 
Je doet verbetervoorstellen die passen binnen de bedrijfsformule/kaders van de organisatie. Deze zijn 
gericht op het verbeteren van de resultaten op de lokale markt. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Consumentengedrag 
� Retailingmix en 

retailinstrumenten 
� Marktpositie 
� Trends en ontwikkelingen 
� Lokale markt 

� Trends en ontwikkelingen 
volgen 

� Kansen op de lokale markt 
zien en vergroten 

� Kansen en bedreigingen in 
kaart brengen (concurrenten) 

� Mogelijkheden voor 
promotieactiviteiten 
onderzoeken (lokaal/sociale 
media) 

� Verwachte resultaat van een 
voorstel onderbouwen 

� Inzicht hebben in de lokale 
markt 

� Concurrenten kennen 
� Ideeën en voorstellen 

duidelijk uitleggen aan 
leidinggevende  

� Haalbaarheid en noodzaak 
van een voorstel toelichten 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Voorstel maken om resultaten op de lokale markt te verbeteren’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – maak samen met een collega een verbetervoorstel (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – maak zelfstandig een verbetervoorstel (zelfstandig handelen)  
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 2 OPTIMALISEERT VERKOOP 
BEHANDELT (ONLINE-)VERZOEKEN, BESTELLINGEN  
EN/OF KLACHTEN (B1-K2-W4) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je kunt (online) verzoeken, bestellingen of klachten professioneel afhandelen. Je behandelt ze volgens 
de (wettelijke) bedrijfsprocedures. Daarbij richt je je op het informeren en binden van (potentiele) 
klanten. Je administreert alle noodzakelijke gegevens.   
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Online verkopen 
� Consumentenrecht 
� Klachtenbeleid 
� Vormen van 

serviceverlening 

� Bedrijfsprocedures rondom 
verzoeken bestellingen en/of 
klachten uitvoeren 

� Klanten helder informeren 
over de afhandeling van een 
verzoek 

� Reacties/vragen op website 
en/of social media account 
afhandelen 

� Oplossingen voorstellen aan 
een klant (onderhandelen) 

� Gegevens administreren 

� Vriendelijk/ beleefd blijven 
� Klachten serieus nemen en 

zien als mogelijkheid tot 
verbetering 

� Empathie tonen 
� Prioriteit geven aan de 

zorgen van de klant 
� Afspraken stipt nakomen 
� Zakelijk en kort 

communiceren 
� Integer omgaan met 

privacygevoelige informatie 
 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
Voorbeeld: ‘Een klacht afhandelen’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – handel samen met een collega een klacht af (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – voer een klachtafhandeling zelfstandig uit (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 2 OPTIMALISEERT VERKOOP 

NEEMT DEEL AAN EN/OF LEIDT HET WERKOVERLEG 

(B1-K2-W5) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 

Je neemt deel aan of leidt een werkoverleg over een goede werkuitvoering. Dit gebeurt in een goede 

sfeer. Je leidinggevende en collega’s zijn op de hoogte van opvallende zaken op de werkvloer. 

Relevante knelpunten zijn besproken 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Werkoverleg voeren 

� Presentatietechnieken 

� Instructie of demonstratie 

technieken 

� Trends en ontwikkelingen 

� Actief deelnemen aan het 

werkoverleg  

� Delen wat is opgevallen op de 

werkvloer 

� Trends en ontwikkelingen 

bijhouden 

� Verbetervoorstellen doen  

� Presentatie geven  

� Introduceren van een nieuwe 

werkwijze (instructie/ 

demonstratie) 

� Informatie verzamelen 

� Expertise delen 

� Instructie geven 

� Vragen beantwoorden 

� Vragen stellen 

� Actief luisteren naar 

anderen 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 

uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  

Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  

Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 

(taken observeren en nadoen) 

Productief 

(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 

(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 

 

Voorbeeld: ‘Werkoverleg leiden’: 

Reproductief – kijk hoe een collega dit doet (observeren + vragen stellen)  

Productief – leidt samen met een collega het werkoverleg (samenwerken + feedback vragen) 

Zelfsturend – leidt het werkoverleg zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren.   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 

niveau je aan het werk bent.  

Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net. 

Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 

• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 

• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  

• Plaats foto’s met een korte toelichting. 

• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 

 



  KEUZEDEEL WONEN  
VERKRIJGT INZICHT IN DE BESTAANDE EN GEWENSTE  
WOON-/INTERIEURSITUATIE VAN DE KLANT (D1-K1-W1) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je hebt ervoor gezorgd dat de klant zich welkom, gezien en gehoord voelt. Je hebt de huidige woon-
/interieursituatie, persoonlijkheid van de klant en zijn/haar woon-/interieurwensen in kaart gebracht. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Klanttypen 
� Klantgedrag en -wensen 
� Trends en ontwikkelingen 
� Woonsferen en stijlen 
� Woon-/interieurartikelen 

� Relevante meetgegevens 
verkrijgen (via 
bouwtekeningen of zelf meten) 

� Rekening houden met lichtinval 
e.d. in de ruimte 

� Woonwensen in kaart brengen 
(smaak, stijl, budget) 

� Gewenste functionaliteit en 
kwaliteit in kaart brengen 

� Meetgegevens koppelen aan 
woonwensen 

� Beeld vormen van de 
persoonlijkheid van de klant 

� Inleven in de klant 
(invoelingsvermogen) 

� Luisteren en doorvragen 
� Nauwkeurig meten 
� Bij huisbezoek rekening 

houden met privacy van de 
klant 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 
Voorbeeld: ‘Woonwensen van de klant in kaart brengen’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – breng samen met een collega woonwensen in kaart (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – breng zelfstandig de woonwensen van de klant in kaart (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL WONEN  
PRESENTEERT EN DEMONSTREERT (COMBINATIES VAN) 
WOON- EN INTERIEURARTIKELEN (D1-K1-W2) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je hebt de klant een advies gegeven over en (combinatie van) woon- en/of interieurartikel(en). Dit 
advies heb je afgestemd op de klant zijn woon- en inrichtingswensen en/of behoeften en -
mogelijkheden. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Trends en ontwikkelingen 
� Artikel- en 

assortimentskennis 
� Presentatie- en 

demonstratiematerialen 
� Verleidingstechnieken 

� Woon- of interieurartikel 
presenteren 

� Effecten van vorm- en 
kleurgebruik toelichten 

� Demonstreren met behulp van 
foto’s, modellen, catalogi, 
kleurkaarten, stof en/of 
leerstalen 

� Presenteren met hulp van 
(online )3D-toepassingen 

� Indicatie van de kosten geven 
� Alternatieven voorleggen 

� Aansluiten bij de 
verwachtingen van de klant 
(bij de presentatie) 

� Klant verleiden 
� Beleving creëren 

(storytelling) 
� Inspelen op smaakt, stijl en 

emoties 
� Inspringen op commerciële 

kansen 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 

Voorbeeld: ‘Woonartikelen presenteren aan een klant’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – presenteer samen met een collega woonartikelen (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – presenteer woonartikelen zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL WONEN  
MAAKT EEN SITUATIETEKENING OF -SCHETS EN  
BESPREEKT DIT MET DE KLANT (D1-K1-W3) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES  
Gewenst resultaat: 
Je hebt een situatieschets/tekening gemaakt om de klant een concreet beeld te geven hoe een 
geadviseerde (combinatie van) interieurartikelen eruit gaan zien in de (bij voorkeur) bestaande woon-
/interieursituatie. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� 2D of 3D teken-

/schetsprogramma’s 
binnen de woonbranche 

� Assortiment 
� Woonsferen, stijlen, 

trends 
� Interieurbeelden (kleur en 

ruimte, lijn, vorm, 
compositie, sfeer) 

� Prijzen, korting, 
onderhandelingsruimte 

� Woonwensen en -behoeften 
van de klant vertalen naar 
een situatieschets/tekening 

� Handmatig schetsen 
� Werken met online 

schetsprogramma’s 
� Tekening/schets met de klant 

bespreken 
� Gemaakte keuzes toelichten 
� Indicatie van de kosten geven 
� Veranderende ideeën van de 

klant verwerken 

� Klant verleiden via het 
visuele 

� Enthousiaste toelichting 
geven 

� Ruimtelijk inzicht tonen 
� Nauwkeurig werken bij 

schetsen 
� Klant assisteren bij gebruik 

schetsprogramma 
(hulpvaardigheid) 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 

Voorbeeld: ‘Situatieschets maken en bespreken met de klant’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – voor dit traject samen met een collega uit (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – maak de schets en bespreek deze zelfstandig met de klant (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL WONEN  
BOUWT DUURZAAM KLANTCONTACT OP 
(D1-K1-W4) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES  
Gewenst resultaat: 
Je hebt een netwerk van tevreden en loyale klanten opgebouwd. Ze zorgen samen voor de gestelde 
omzet. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Duurzame klantrelaties 
� Klanttevredenheid 
� Verkoop- en 

onderhandelings-
strategieën 

� Klantrelaties onderhouden 
(leads en eerdere contacten 
opvolgen, nabellen/e-mailen) 

� Informeren of er nog 
aanvullende wensen zijn 

� (Nieuwe) producten en 
diensten onder de aandacht 
brengen (via on- en offline 
kanalen) 

� Kennis van de klant actueel 
en op orde houden 

� Attent zijn in de aftersales 
� Service verlenen aan de 

klant 
� Overtreffen van 

klantverwachtingen (gun 
factor 

� Klant verleiden 
� Richten op de verkoop op 

lange termijn  

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Aftersales uitvoeren’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – voer samen met een collega de aftersales uit (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – doe de aftersales zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 1 VOERT VERKOOP- EN ADVIESTRAJECTEN UIT 
GEEFT ADVIES OP MAAT/OP LOCATIE 
(P3-K1-W1) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je hebt de klant een uitgebreid, vakdeskundig advies gegeven over de wat je de klant voor zijn 
persoonlijke situatie vanuit de organisatie kan aanbieden. Je hebt een helder beeld wat er voor nodig 
is om over te gaan tot verkoop.   
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Handelskennis 
� Retailmix  
� Retailinstrumenten 
� Winkelformules 
� Duurzaam ondernemen 
� Marketingstrategieën 
� Marktsegmentatie 
� Assortimentsopbouw 
� Assortimentssamenstelling 
� Trends en innovaties 

 

� Vragen stellen aan de klant 
over gebruikswensen, budget, 
etc. 

� Ideeën aandragen en deze 
visueel maken 

� Adviezen uitwerken 
(kleuradvies, tekeningen, 
berekeningen en/of offertes) 

� Vervolgafspraak maken en 
totaal aanbod bespreken 

� Advies geven in eenvoudig 
Engels of Duits 

� Klantgericht zijn 
� Betrokkenheid tonen 
� Inspireren en 

enthousiasmeren van de 
klant 

� Inleven in de klant 
� Vertrouwen wekken 
� Vakdeskundigheid inzetten 
� Commerciële doelstellingen 

voor ogen houden 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Advies uitwerken voor een klant’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – werk samen met een collega het advies uit (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – werk zelfstandig een advies uit voor een klant (zelfstandig handelen)  
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 1 VOERT VERKOOP- EN ADVIESTRAJECTEN UIT 
DOET EEN AANBOD MET EEN PRIJSBEREKENING 
(P3-K1-W2) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je hebt de klant een aantrekkelijk aanbod gegeven dat past bij zijn individuele wensen. Het aanbod is 
commercieel verantwoord en uitvoerbaar voor de organisatie. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Verkoopgesprek 
� Soorten offertes 
� Inhoud/structuur van een 

offerte 
� Prijsberekeningen 
� Onderhandelen 
� Prijskortingen 

� Prijsberekeningen maken 
(geld, btw, procenten) 

� Beschikbaarheid van 
producten controleren in het 
systeem 

� Aanbod vastleggen en 
voorleggen aan de klant (ook 
in eenvoudig Engels of Duits 
indien gewenst) 

� Onderhandelen met de klant 
over prijs en leverings-
voorwaarden 

� Offerteprijs bepalen 

� Commercieel inzicht tonen 
� Eerlijk omgaan met 

financiële zaken 
� Heldere argumenten geven 
� Inspelen op emoties van de 

klant 
� Aansturen op een akkoord 
� Aanbod vastleggen in 

dossier 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Offerte maken’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – maak samen met een collega een offerte (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – maak zelfstandig een offerte (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 1 VOERT VERKOOP- EN ADVIESTRAJECTEN UIT 

ACCEPTEERT EN REGISTREERT DE VERKOOPORDER 

(P3-K1-W3) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 

Je hebt het verkooptraject juist afgerond en geregistreerd. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Verkooporder 

� Orderbevestiging 

� Lopende aanbod in de gaten 

houden (geldigheidstermijn) 

� Klant benaderen indien nodig. 

� Procedure volgen bij 

administratieve afhandeling 

van de verkoop 

� Contract/order in (digitaal) 

dossier opnemen 

� Alert zijn op koopsignalen 

van de klant 

� Nauwkeurig zijn 

� Integer zijn 

� Op behoeften van de klant 

richten 

 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 

uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  

Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  

Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 

(taken observeren en nadoen) 

Productief 

(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 

(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Administratieve afhandeling van de verkoop verzorgen’: 

Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  

Productief – doe samen met een collega de afhandeling (samenwerken + feedback vragen) 

Zelfsturend – verzorg de administratieve afhandeling zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 

niveau je aan het werk bent.  

Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 

Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 

• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 

• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  

• Plaats foto’s met een korte toelichting. 

• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 

 



  KERNTAAK 1 VOERT VERKOOP- EN ADVIESTRAJECTEN UIT 

REGISSEERT DE UITVOERING VAN DE ORDER 

(P3-K1-W4) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERPROCES 
Gewenst resultaat: 

Je hebt de orders/afspraken volgens de organisatieprocedures, het verkoopcontact of de 

overeenkomst verwerkt. Knelpunten heb je tijdig gesignaleerd en opgepakt. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Plannen en organiseren 

�  

� Uitvoering van de order 

coördineren (aan de hand van 

de opdracht, werkplanning 

en/of gemaakte afspraken 

met de klant) 

� Bestellingen plaatsen 

� Oplossingen zoeken in geval 

van afwijkingen, knelpunten 

� Oplossingen aandragen 

� Servicegericht zijn 

� Plannen 

� Organiseren 

� Instructies en procedures 

opvolgen 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 

uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  

Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  

Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 

(taken observeren en nadoen) 

Productief 

(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 

(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Uitvoering van de order regisseren’: 

Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  

Productief – regisseer samen met een collega de uitvoering (samenwerken + feedback vragen) 

Zelfsturend – regisseur de uitvoering van de order zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 

niveau je aan het werk bent.  

Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 

Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 

• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 

• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  

• Plaats foto’s met een korte toelichting. 

• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 

 



  KERNTAAK 1 VOERT VERKOOP- EN ADVIESTRAJECTEN UIT 
DOET VERBETERVOORSTELLEN T.A.V. HET AANBOD 
(P3-K1-W5) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN VOOR DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je doet een betrouwbaar en nauwkeurig voorstel voor verbeteringen van het assortiment. Deze zijn 
bericht op de verbetering van het financiële resultaat en het voorraadbeheer van de organisatie. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Analyseren van gegevens 
� Assortimentskennis 
� Trends en ontwikkelingen 
� Ontwikkelingen in de 

markt 
� Berekeningen maken 

 

� Klachten analyseren 
� Klantbehoeften analyseren 
� Klantevaluaties analyseren 
� Marktontwikkelingen 

analyseren 
� Beeld vormen van de 

gewenste assortiments-
samenstelling 

� Verbetervoorstellen doen voor 
assortimentsaanpassing 

� Snel en nauwkeurig 
informatie verwerken 

� Vlot doorrekenen van 
voorstellen 

� Voorstellen duidelijk 
overbrengen 

� Commercieel inzicht tonen 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Verbetervoorstellen doen voor het assortiment’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – doe samen met een collega verbetervoorstellen (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – doe zelfstandig verbetervoorstellen voor het assortiment (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KERNTAAK 1 VOERT VERKOOP- EN ADVIESTRAJECTEN UIT 
DOET VERBETERVOORSTELLEN T.A.V. DE  
WINKELPRESENTATIE EN PROMOTIE (P3-K1-W6) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN BIJ DIT WERKPROCES 
Gewenst resultaat: 
Je hebt verbetervoorstellen voor de winkelpresentatie gedaan. Deze richten zich op het behalen van 
de (commerciële) doelstelling en ze passen binnen de bedrijfsformule. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Presentatieplan 
� Winkelpresentatie 
� Assortimentskennis 
� Trends en 

ontwikkelingen 
� Reclame 
� Promotie met behulp 

van social media 

� Presentatie van de winkel 
beoordelen (sfeer-/ winkelbeeld) 

� Voorstellen doen voor 
aanpassingen in de presentaties 
(routing en etalages) en 
promotie-activiteiten (online en 
social media) 

� Voorstellen presenteren aan 
leidinggevende (haalbaarheid) 

� Bekijken of de aanpassingen het 
gewenste effect hebben 

� Gevoel tonen voor 
esthetiek, ruime, kleur en 
vorm 

� Inzicht tonen in eisen van 
de organisatie 

� Commerciële kansen zien 
� Eigen ideeën uitleggen en 

onderbouwen 
� Creativiteit tonen 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om aan het eind van al je BPV's zelfsturend te zijn. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Voorstel doen voor de verbetering van de winkelpresentatie’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – doe samen met een collega een voorstel (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – doe het voorstel voor de verbetering zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).  

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio: 
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL ORIËNTATIE OP ONDERNEMERSCHAP 
ORIËNTEERT ZICH OP HET STARTEN VAN EEN  
ONDERNEMING (D1-K1-W1) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je hebt inzicht in en/of ervaring met wat er komt kijken bij het starten van een onderneming: idee 
vormen, financiering vinden, slagingskans inschatten en strategie om de markt te benaderen. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Juridische 

ondernemingsvormen 
� (Commerciële) 

samenwerkingsvormen 
� Interne en externe 

financieringsvormen 
� SWOT-analyse 
� Doelgroep analyse 
� Benodigde verzekeringen, 

vergunningen e.d. 
� Relevante wet- en 

regelgeving voor het 
starten van een 
onderneming 

� Onderzoeken wat het betekent 
om een onderneming te starten 

� Bedenken waarin je zou kunnen 
ondernemen 

� Nagaan of ander openstaan voor 
je ideeën 

� SWOT-analyse van je idee maken 
� Nagaan hoe je je ideeën kunt 

vermarkten 
� Nagaan hoeveel geld nodig is en 

hoe je eraan kunt komen 
� Ideeën (plan voor de 

onderneming) presenteren aan 
anderen 

� Creatief en innovatief 
zijn 

� Ondernemend zijn 
� Commercieel zijn 
� Onderzoekend zijn 
� Realiteitszin tonen 
� Vindingrijk zijn 

 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 
Voorbeeld: ‘SWOT-analyse voor je ideeën voor een onderneming maken’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet of eerder heeft gedaan (observeren + vragen stellen)  
Productief – maak samen met een collega de SWOT-analyse (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – maak zelfstandig een SWOT-analyse (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL ORIËNTATIE OP ONDERNEMERSCHAP 
ORIËNTEERT ZICH OP HET RUNNEN VAN EEN  
ONDERNEMING (D1-K1-W2) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je hebt inzicht in en/of ervaring met de basisbeginselen van bedrijfsvoering: waar moet je rekening 
mee houden bij het aansturen van een onderneming (financiële gegevens, kansen, bedreigingen e.d.). 
Waar liggen prioriteiten? Waar moet je beslissingen over nemen? 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Juridische 

ondernemingsvormen 
� Benodigde verzekeringen, 

vergunningen e.d. 
� Relevante wet- en regelgeving 

voor het starten van een 
onderneming 

� Marketingstrategieën 
� Social media, e-commerce, 

webcare 
� Basiskennis over duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

� Bedenken welke activiteiten 
je kunt ondernemen om 
klanten te krijgen, te houden 
en van dienst te zijn 

� Activiteiten uitproberen en 
het effect te bepalen 

� Nagaan welke praktische 
zaken je moet regelen om 
een onderneming te runnen: 
partners zoeken, eisen aan 
processen en producten, 
financiële gegevens 
verzamelen 

� Ideeën bespreken met 
betrokkenen 

� Onderzoekend en lerend 
opstellen 

� Creativiteit combineren 
met realiteitszin 

� Ondernemend zijn 
� Commercieel zijn 
� Zelfinzicht tonen 

(aangeven wat je nog 
moet ontwikkelen voor 
het ondernemerschap) 

� Richten op de behoeften 
en verwachtingen van de 
klant 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
Voorbeeld: ‘Activiteiten bedenken om nieuwe klanten te krijgen en je ideeën bespreken’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet of eerder heeft gedaan (observeren + vragen stellen)  
Productief – bedenk samen met een collega activiteiten (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – bedenk zelfstandig activiteiten en bespreek ze met collega’s (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL ORIËNTATIE OP ONDERNEMERSCHAP 
BESLUIT OF ONDERNEMEN (ALS TOEKOMSTPERSPECTIEF)  
BIJ HEM PAST (D1-K1-W3) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je weet in hoeverre ondernemen bij je past (of in de toekomst bij je zou kunnen passen). Je kent je 
eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten op dit gebied. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Basiskennis over duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

� Alles wat er komt kijken bij 
het runnen van een 
onderneming (marketing, wet- 
en regelgeving, 
verzekeringen/vergunningen) 

� Reflectievaardigheden 

� Bepalen wat je leuk en 
minder leuk vindt aan 
ondernemen 

� Bekijken welke 
persoonskenmerken van pas 
komen en welke je verder 
zou moeten ontwikkelen 

� Nagaan wat het 
ondernemerschap vraagt qua 
inzet, houding en 
vaardigheden 

� Feedback en advies vragen 
aan mensen in je omgeving 

� Actief feedback vragen 
� Openstaan voor 

feedback 
� Weloverwogen een 

beslissing nemen of 
ondernemen bij je past 

� Bewust zijn van eigen 
groei en verandering van 
inzichten 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 

Voorbeeld: ‘Nagaan wat het ondernemerschap vraagt qua inzet, houding en vaardigheden’: 
Reproductief – vraag een collega naar zijn/haar ervaring (observeren + vragen stellen)  
Productief – vraag een college wat jij nog zou moeten ontwikkelen (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – bedenk zelf wat je nog zou moeten ontwikkelen (zelfstandig handelen)  
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL INTERIEURSTYLING 
ONDERZOEKT DE STYLINGSVRAAG 
(D1-K1-W1) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Het doel, doelgroep en boodschap van het concept/ontwerp zijn duidelijk. Je hebt de sfeerbeelden en 
stylingselementen geanalyseerd en bepaald. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Assortimenten, merken en 

materialen in de branche 
� (Woon)mode en 

(maatschappelijke)trends, 
trendsetting en 
trendontwikkeling 

� Interieurbeelden en 
stylingselementen (vorm, 
kleur, dessin en materiaal) 

� Doel en doelgroep van het 
concept/ontwerp onderzoeken 
(principes en boodschap) 

� Gebruik maken van informatie 
uit diverse richtingen en 
bronnen 

� Patronen ontdekken in 
concept/ontwerp en via 
associatie emoties en 
betekenis toekennen 

� Vertalen naar sfeerbeeld- en 
stylingelementen 

� Open mind 
� Goed luisteren 
� Goed rondkijken 
� Gerichte vragen stellen 
� Verder kijken dan de 

grenzen van het eigen 
vakgebied 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘De stylingsvraag onderzoeken’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – onderzoek samen met een collega de stylingsvraag (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – onderzoek de stylingsvraag zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL INTERIEURSTYLING 
MAAKT EEN PLAN VOOR DE STYLING VAN  
HET INTERIEUR (D1-K1-W2) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je hebt een volledig en onderbouwd plan voor de styling van het interieur verwerkt met behulp van 
passende middelen en materialen. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Assortimenten, merken en 

materialen in de branche 
� (Woon)mode en 

(maatschappelijke)trends, 
trendsetting en 
trendontwikkeling 

� Interieurbeelden en 
stylingselementen (vorm, 
kleur, dessin en materiaal) 

� Psychologische en fysiek-
technische effecten van 
het gebruik van vormen 
kleur, licht dessins en 
materialen 

� Beeldcommunicatie en 
visual merchandising 

� Plan maken voor de styling 
(uitgaande van het 
onderzochte 
concept/ontwerp) 

� Stylingselementen (vorm, 
kleur, dessin en materiaal) 
toepassen en hiermee een 
gevoel oproepen 

� Impressies maken van ideeën 
en plannen (sfeerbeeld, 
schetsen, moodboards, 3D-
presentaties) 

� Uitleggen waarom je welke 
keuzes hebt gemaakt 

� Tussentijds overleg voeren 
over keuzes 

� Interieur iets ‘extra’s’ geven 
� Boodschap van het 

ontwerp/concept versterken 
� Kritisch zijn t.a.v. kwaliteit 

eigen werk 
� Regelmatig reflecteren en 

evalueren 
� Creatief en innovatief zijn 
� Gevoel voor details hebben 

en grote lijn in het oog 
houden 

� Mensen durven 
verrassen/prikkelen 

� Kosteneffectief gebruik 
maken van materialen en 
middelen 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
Voorbeeld: ‘Een plan maken voor de styling van het interieur’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – maak samen met een collega het plan (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – maak het plan voor de interieurstyling zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL INTERIEURSTYLING 
MAAKT VIA BEELDCOMMUNICATIE HET STYLINGSPLAN 
DUIDELIJK (D1-K1-W3) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je kunt een enthousiasmerende presentatie voor het plan en voor de styling van het interieur geven. 
Het doel hiervan is om akkoord voor uitvoering te verkrijgen. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Beeldcommunicatie en 

visual merchandising 
� Vraag-, presentatie- en 

gesprekstechnieken 
� Overtuigingstechnieken en 

-methoden 
� Presentatievaardigheden 

en -technieken 
� Technieken, materialen en 

methoden voor het maken 
van stylingsplannen en 
idee-impressies (2D en 
3D) 

� Stylingsplan presenteren aan 
de klant/opdrachtgever 
(gesprek, presentatie, 
elevator pitch) 

� Presentatie maken (met 
modellen en/of digitale 2D- of 
3D-presentatie 

� Presentatie afstemmen op 
type klant/opdrachtgever, 
gebruiksfunctie van het 
interieur 

� Constructief omgaan met 
feedback om het werk te 
verbeteren 

� Toewerken naar een 
akkoord/overeenkomst 

� Overtuigend presenteren 
� Op behoeften en 

verwachtingen van de klant 
richten 

� Eigen stijl van het plan 
duidelijk naar voren 
brengen 

� Inspelen op de emotie van 
de klant 

� Gebruikmaken van 
verschillende materialen, 
methoden en technieken 
tijdens de presentatie 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
Voorbeeld: ‘Via beeldcommunicatie het stylingsplan duidelijk maken’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – doe het samen met een collega (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – verzorg de beeldcommunicatie zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL KLEURADVIES 

STELT EEN EENVOUDIG KLEURADVIES OP 

(D1-K1-W1) 

 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 

Je kunt schriftelijk een eenvoudig kleuradvies opstellen, dat is afgestemd op de wensen van de 

opdrachtgever. 

 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Kleurenleer 

� Stijlenleer (woningbouw) 

� Trends en ontwikkelingen 

op het gebied van kleur 

� Vaktermen voor het geven 

van kleuradvies 

� Kleuradvies opstellen 

(schilderwerk, wandbekleding 

in binnen- en buitensituaties) 

� Rekening houden met: 

(oorspronkelijke) situatie, 

gebruiksdoel, stijl van de 

ruimte, technische en 

psychologische aspecten 

� Informatie schriftelijk 

vastleggen 

(tekeningen/schetsen maken) 

� Actief wensen van de 

opdrachtgever achterhalen 

� Vaktechnisch en ruimtelijk 

inzicht toepassen 

� Helder en gestructureerd 

werken 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 

uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  

Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  

Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 

 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 

(taken observeren en nadoen) 

Productief 

(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 

(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘De stylingsvraag onderzoeken’: 

Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  

Productief – onderzoek samen met een collega de stylingsvraag (samenwerken + feedback vragen) 

Zelfsturend – onderzoek de stylingsvraag zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 

niveau je aan het werk bent.  

Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 

Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 

• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 

• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  

• Plaats foto’s met een korte toelichting. 

• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 

 



  KEUZEDEEL KLEURADVIES 

PRESENTEERT EEN EENVOUDIG KLEURADVIES 

(D1-K1-W2) 

 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 

Je kunt een kleuradvies op de juiste manier presenteren en de opdrachtgever goed informeren. 

 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Kleurenleer 

� Stijlenleer (woningbouw) 

� Trends en ontwikkelingen 

op het gebied van kleur 

� Vaktermen voor het geven 

van kleuradvies 

� Presentatiemiddelen voor 

een kleuradvies 

� Schetsen en tekenen 

� Software op het gebied 

van kleuradvisering 

� Presentatiemiddelen kiezen en 

een presentatie maken 

� Presentatie op tijd afstemmen 

met leidinggevende 

� Kleuradvies presenteren 

(overzichtelijk, helder en 

deskundig) 

� Vragen van de opdrachtgever 

beantwoorden 

� Gemaakte keuzes 

beargumenteren 

� Presentatiemiddelen goed 

gebruiken 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 

uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  

Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  

Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 

 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 

(taken observeren en nadoen) 

Productief 

(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 

(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Kleuradvies presenteren’: 

Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  

Productief – presenteer samen met een collega het kleuradvies (samenwerken + feedback vragen) 

Zelfsturend – presenteer het kleuradvies zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 

niveau je aan het werk bent.  

Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 

Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 

• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 

• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  

• Plaats foto’s met een korte toelichting. 

• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 

 



  KEUZEDEEL KLEURVORMGEVING 
INVENTARISEERT KLANTWENSEN T.B.V. EEN COMPLEX 
KLEURADVIES, -ONTWERP OF KLEURVORMGEVINGSPLAN 
(D1-K1-W1) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je hebt de benodigde informatie verzameld voor het opstellen van een complex kleuradvies, -ontwerp 
of kleurvormgevingsplan. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Kleurgebruik en -vormgeving 

(terminologie) 
� Trends, trendsetting en 

trendontwikkeling (kleur)  
� Kunst- en cultuurgeschiedenis 

(kleur, kleursymboliek en kleur 
binnen ruimtelijke 
vormgeving) 

� Kleurwerking, kleurpsycho-
logie, kleurwerkelijkheid 
(meten), kleursystemen, 
metamere werking, licht en 
invloed op kleur, kleur en 
digitale/printed media 

� Klantvraag en klantwensen 
achterhalen 

� Doelstellingen van de 
kleurvormgeving bespreken 
(stijl ruimte, lichtinval e.d.) 

� Kleurpsychologie, 
kleurwerking en 
kleurwerkelijkheid toelichten 

� Toelichtingen geven met 
voorbeelden, tekeningen 
en/of schetsen 

� Keuzemogelijkheden bieden 
om klant een kleurbeeld te 
laten kiezen 

� Creatief en innovatief 
zijn 

� Klantgericht zijn 
� Juiste vragen stellen 
� Doorvragen 
� Keuzemogelijkheden 

bieden aan de klant 
� Helder presenteren 

 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
Voorbeeld: ‘Kleurpsychologie en -werking toelichten aan de klant’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – geef samen met een collega de toelichting (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – verzorg de toelichting zelfstandig (zelfstandig handelen)  
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL KLEURVORMGEVING 
STELT EEN COMPLEX KLEURADVIES, -ONTWERP OF 
KLEURVORMGEVINGSPLAN OP 
(D1-K1-W2) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je hebt een complex kleuradvies, -ontwerp of kleurvormgevingsplan opgesteld. Dit doet recht aan de 
wensen van de klant en de eisen voor de kleurvormgeving. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Trends, trendsetting en 

trendontwikkeling (kleur)  
� Kleurwerking, kleurpsycho-

logie, kleurwerkelijkheid 
(meten), kleursystemen, 
metamere werking, licht en 
invloed op kleur, kleur en 
digitale/printed media 

� Basistechnieken 
(schilderen, decoreren, 
mensen, kleurmeten) 

� Tijdloos gebruik van kleur 
� Materialen en middelen 

voor uitvoeren 
kleurvormgevingsplan 

� Complex kleuradvies, -ontwerp 
en/of kleurvormgevingsplan 
opstellen 

� Ideeën visualiseren met 
tekeningen en/of schetsen (of 
specialistische software) 

� Effect van kleur bij vormen, 
dessins en materialen toepassen 

� Begroting maken (kosten bij 
verschillende keuzes 
specificeren) 

� Tussentijds ideeën voorleggen 
aan de klant en aanpassen 

� Presenteren met kleurstelen en -
nummers 

� Creatief en innovatief 
zijn bij het toepassen 
van verschillende 
modellen 

� Gebruikmaken van kleur 
binnen printed//digitale 
media 

� Specialistische software 
toepassen 

� Materialenkennis en 
verwerkingskennis 
toepassen 

� Omgaan met feedback 
 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
Voorbeeld: ‘Kleuradvies opstellen: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – stel samen met een collega het kleuradvies op (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – stel zelfstandig een kleuradvies op (zelfstandig handelen)  
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL KLEURVORMGEVING 
PRESENTEERT HET KLEURADVIES, -ONTWERP OF 
KLEURVORMGEVINGSPLAN  
(D1-K1-W3) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je hebt het kleuradvies, -ontwerp of kleurvormgevingsplan gepresenteerd aan de klant. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Kleurwerking, kleurpsycho-

logie, kleurwerkelijkheid 
(meten), kleursystemen, 
metamere werking, licht en 
invloed op kleur, kleur en 
digitale/printed media 

� Overtuigingstechnieken en 
-methoden 

� Presentatievaardigheden 
en -technieken 
 

� Kleuradvies, -ontwerp en/of 
kleurvormgevingsplan 
presenteren (helder en duidelijk) 

� Verschillende media en middelen 
gebruiken (kleurstalen, tools, 
formaat etc.) 

� Werkwijze en overwegingen 
toelichten (kleurbeleving) 

� Vragen beantwoorden en ingaan 
op verbetervoorstellen 

� Kleuradvies, -ontwerp of -plan 
overhandigen 

� Vervolgafspraken maken 

� Duidelijk signatuur laten 
zien 

� Enthousiast en 
overtuigend zijn 

� Afgestemd zijn op de 
klant 

� Deskundigheid 
(vakkennis) tonen 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
 

Voorbeeld: ‘Kleuradvies presenteren’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – presenteer samen met een collega het kleuradvies op (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – presenteer het kleuradvies zelfstandig (zelfstandig handelen)  
Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  
• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL DIGITALE TECHNIEKEN EN PRODUCTIEVOORBEREIDING I 
MAAKT DIGITALE DESIGNS EN/OF VISUALISATIES 
(D1-K1-W1) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Je kunt een 3D-design en/of visualisatie maken die aansluit bij de verwachtingen van de 
opdrachtgever en dat realiseerbaar is. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Materialen die (digitaal) 

worden verwerkt 
� Brancherelevante 

(CAM-)apparatuur, machines 
en/of 3D-printers 

� 3D-visualisatie software 
� Surface en/of solid modeling 

software 

� Concepten of ideeën 
uitwerken naar een digitaal 
design en/of visualisatie 

� Afmetingen, materialen en 
kleuren vaststellen en 
verwerken in de tekening 

� Productiewijze en 
productiekosten inschatten 

� Rekening houden met de 
mogelijkheden van de 
apparatuur  

� Op de behoefte en 
verwachtingen van de 
klant richten 

 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 
Voorbeeld: ‘Digitaal design maken’: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – maak samen met een collega het digitale design (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – maak het digitale design zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  KEUZEDEEL DIGITALE TECHNIEKEN EN PRODUCTIEVOORBEREIDING I 
BEREIDT EEN EENVOUDIG INDUSTRIEEL EN/OF  
DIGITAAL PRODUCTIEPROCES VOOR (D1-K1-W2) 
 

1 BEPAAL JE LEERDOELEN  
Gewenst resultaat: 
Een product (voornamelijk enkelstuks of prototypes) dat voldoet aan de ontwerpeisen. 
 

Welke kennis, vaardigheden en gedrag wil jij bij jezelf tijdens deze BPV-periode ontwikkelen?  

Kennis  Vaardigheden Gedrag 
� Materialen die (digitaal) 

worden verwerkt 
� Brancherelevante 

(CAM-)apparatuur, 
machines en/of 3D-printers 

� 3D-visualisatie software 
� Surface en/of solid 

modeling software 

� Maten en andere relevante 
parameters controleren 

� Printer instellen en/of met 
deskundigen de instelling van de 
machines bespreken 

� Geschikte materialen (bijv. 
draad voor de 3D-printer) kiezen 

� Eenvoudige productie-
hulpmiddelen (bv. mal) maken 

� Product controleren op 
maatvoering en 
bewerkingskwaliteit 

� Overleg voeren 
� Proefbewerkingen of 

simulaties uitvoeren 
� Materialen en middelen 

inzetten 

 

 

2 MAAK EEN ONTWIKKELPLAN  
Bespreek je leerdoelen met je praktijkopleider. Bespreek welke taken je voor het bedrijf mag gaan 
uitvoeren. Onderzoek samen welk niveau bij je past.  
Gebruik de schaal: je leert de taken (1) of beheerst ze (6), of iets ertussenin.  
Werk ernaartoe om zelfsturend te worden. 
 

leert          beheerst 
1 2 3 4 5 6 

Reproductief 
(taken observeren en nadoen) 

Productief 
(eenvoudige taken zelfstandig 

uitvoeren) 

Zelfsturend 
(complexere taken naar eigen 

inzicht uitvoeren) 

Voorbeeld: ‘Een proefbewerking uitvoeren: 
Reproductief – kijk hoe een collega dit doet en help mee (observeren + vragen stellen)  
Productief – voor samen met een collega de proefbewerking uit (samenwerken + feedback vragen) 
Zelfsturend – doe de proefbewerking zelfstandig (zelfstandig handelen)  

Belangrijk: bespreek ook wanneer je wat gaat uitvoeren (plannen).   

3 GA AAN DE SLAG 
Ga aan de slag en vraag regelmatig om feedback om jezelf te verbeteren en te controleren op welk 
niveau je aan het werk bent.  
Je praktijkopleider geeft je tussentijds en na afloop een beoordeling in B3net, bespreek deze samen. 
Helemaal aan het eind beoordeel jij jezelf in B3net. 

4 WERK JE BPV-ONTWIKKELINGSPORTFOLIO BIJ 

  Laat je ontwikkeling zien in je portfolio:  

• Vermeld het werkproces (naam en nummer). 
• Noteer wat je geleerd en bij jezelf ontwikkeld hebt. 
• Noteer de feedback die je kreeg van je praktijkopleider.  
• Plaats foto’s met een korte toelichting. 
• Of laat via een filmpje zien welke prestaties je leverde.  

Aan het einde van de BPV-periode laat je het zien op school. 
 



  BEDRIJFSPROFIEL INVULLEN  
OF CONTROLEREN   
ALGEMENE OPDRACHT 
 

GOEDE MATCH TUSSEN STUDENT EN BPV-BEDRIJF VIA B3NET 
 
B3net is de BPV-software van het HMC. Om een goede match tussen een student en 
BPV-bedrijf te maken is het belangrijk dat de bedrijfsprofielen van alle BPV-bedrijven 
volledig zijn ingevuld.   
 
In het bedrijfsprofiel staat onder andere: 

x voor welke branche het bedrijf werkt 
x met welke digitale programma’s een bedrijf werkt 
x wat je bij een bedrijf kunt leren 
x de grootte van het bedrijf 

OPDRACHT 
 
Jij gaat samen met je praktijkopleider het bedrijfsprofiel van je huidige BPV-bedrijf invullen of  
controleren.     

x Is het profiel nog niet ingevuld door het bedrijf, vul het dan samen met je 
praktijkopleider in. 

x Heeft je praktijkopleider het bedrijfsprofiel onlangs met een andere student ingevuld, 
dan hoef je niks te doen.  

x Is het profiel al een tijdje geleden ingevuld? Open het profiel dan samen met je 
praktijkopleider en controleer het. 

 
Belangrijk: stuur na het invullen/controleren een e-mail naar het HMC om te laten weten 
dat het bedrijfsprofiel volledig en juist ingevuld is.   
HMC-Rotterdam:  Bas Egeter  e-mail: b.egeter@hmcollege.nl 
HMC-Amsterdam:  Simon Jorritsma  e-mail: s.jorritsma@hmcollege.nl 

 

INLOGGEN IN B3NET 

Vraag aan je praktijkopleider om in te loggen in B3net (https://hmc.b3net.nl/).  

Vul als gebruikersnaam het e-mailadres van de praktijkopleider in, zoals dat bij het HMC 
bekend is. Dit is het e-mailadres waarop hij of zij het BPV-blad heeft ontvangen. 
 
Wachtwoord vergeten of nog niet aangemaakt? Volg de stappen op het scherm en log in. 
Gebruikersnaam onbekend of problemen met inloggen? Neem contact op met het HMC. 
 

Joy Mestebeld   020 - 680 28 28  e-mail: j.mestebeld@hmcollege.nl 
Oksana van Vellinga  010 - 285 55 55  e-mail: o.vanvellinga@hmcollege.nl 
 



GA NAAR HET TABBLAD ORGANISATIES EN KLIK OP STAGEBEDRIJVEN 

 

 

TYP DE BEDRIJFSNAAM IN HET ZOEKVENSTER EN KLIK OP ZOEKEN 

 

 

KLIK OP HET PIJLTJE HELEMAAL RECHTS OP HET SCHERM 



KLIK OP PROFIEL 

 

VUL HET BEDRIJFSPROFIEL IN OF CONTROLEER HET 

x Vul het bedrijfsprofiel in als dit nog niet gebeurd is. 
x Controleer het profiel als het al is ingevuld. 
x Pas het bedrijfsprofiel aan als het niet meer klopt.   

 

KLIK OP OPSLAAN EN SLUITEN 

DANK JE WEL VOOR JE HULP! 



 

REFLECTIE BPV  
VERKOOPADVISEUR WONEN 
De ingevulde reflectie ga je uploaden in B3net (Portfolio BPV). 
Doe dit uiterlijk een week na afloop van je BPV.  
Waardering: O, V, G 
 

ALGEMENE INFORMATIE          

Naam: typ hier je naam 

Studentnummer: typ hier je studentnummer 

Klas: typ hier je klas 

BPV-periode: kies de BPV-periode 

BPV-bedrijf: vul de naam, website en vestigingsplaats in    

Producten/specialismen van het bedrijf: beschrijf de producten/diensten  

Aantal medewerkers: typ hier het aantal 

Naam praktijkopleider: typ hier de naam   

  

VOOR DEZE WERKPROCESSEN HEB IK EEN BPV-OPDRACHT UITGEVOERD   

Vink de werkprocessen aan die je ook als leerdoel hebt aangevinkt in B3net. Hier heb je samen met je 
praktijkopleider aan het begin van je BPV een ontwikkelplan voor gemaakt.  

B1-K1 Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie 

� B1-K1-W1 Verzorgt de goederenontvangst/-opslag 

� B1-K1-W2 Verzorgt de winkelpresentatie 

� B1-K1-W3 Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen 

� B1-K1-W4 Voert activiteiten uit t.b.v. (online)informatiesystemen 

 

B1-K2 Optimaliseert verkoop 

� B1-K2-W1 Geeft uitvoering aan hospitality 

� B1-K2-W2 Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen 

� B1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen t.a.v. de marktpositie in de lokale markt 

� B1-K2-W4 Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten 

� B1-K2-W5 Neemt deel aan en-of leidt het werkoverleg 

 



 

P3-K1 Voert verkoop- en adviestrajecten uit 

� P3-K1-W1 Geeft advies op maat-op locatie 

� P3-K1-W2 Doet een aanbod met een prijsberekening 

� P3-K1-W3 Accepteert en registreert de verkooporder 

� P3-K1-W4 Regisseert de uitvoering van de order 

� P3-K1-W5 Doet verbetervoorstellen t.a.v. het aanbod 

� P3-K1-W6 Doet verbetervoorstellen t.a.v. de winkelpresentatie en promotie 

 

D1-K1 Wonen 

� D1-K1-W1 Verkrijgt inzicht in de bestaande en gewenste woon-interieursituatie van de klant 

� D1-K1-W2 Presenteert en demonstreert (combinaties van) woon- en interieurartikelen 

� D1-K1-W3 Maakt een situatietekening of -schets en bespreekt dit met de klant 

� D1-K1-W4 Bouwt duurzaam klantcontact op 

 

VOOR DEZE KEUZEDELEN HEB IK OPDRACHTEN UITGEVOERD TIJDENS DE BPV 

Keuzedeel: vul het nummer en de naam van het keuzedeel in 

Keuzedeel: vul het nummer en de naam van het keuzedeel in 

Keuzedeel: vul het nummer en de naam van het keuzedeel in 

 

HIER LAAT IK MIJN ONTWIKKELING PER WERKPROCES/KEUZEDEEL ZIEN 

Heb je materialen per werkproces/keuzedeel geüpload in B3net (Porfolio BPV)? 

� ja 

� nee 

Toelichting: geef een toelichting indien nodig 
 

DIT HEB IK GELEERD TIJDENS DE BPV        

Kennis (bijv. over trends en ontwikkelingen, assortiment, bedrijfsvoering, klantcontact, klachtafhandeling e.a.): 
beschrijf wat je geleerd hebt 

Vaardigheden (bijv. verkooptechnieken, softwareprogramma’s (ontwerpen/presenteren, samenwerken, e.a.): 
beschrijf wat je geleerd hebt 

Gedrag (bijv. persoonlijke uitdagingen die je tegenkwam,): beschrijf wat je geleerd hebt 
 

DUURZAAMHEID 

Op welke manier ben jij in het bedrijf in aanraking gekomen met duurzaamheid? 

Verkoop van duurzame merken: noem het merk/de merken en beschrijf wat er duurzaam aan is 

Bedrijfsvoering (afval-/energie-/waterbesparing): beschrijf wat het bedrijf doet 



 
 

SNELLE REFLECTIE 

Als je iemand aan je vraagt: hoe was je BPV-periode/stage?  Wat is dan het eerste dat er in je opkomt? typ hier  
je antwoord 

Geef een toelichting: beschrijf wat je had verwacht en hoe het feitelijk is gegaan 

DIT GING GOED           

Drie tops (beschrijf drie dingen waar je blij van werd deze BPV-periode of trots op bent, leg uit waarom):   

1 vul in 

2 vul in 

3 vul in 
 

DIT GA IK EEN VOLGENDE KEER ANDERS AANPAKKEN      

Drie tips (beschrijf drie dingen die je een volgende keer anders zou aanpakken, leg uit waarom):   

1 vul in 

2 vul in 

3 vul in 

 

VOLGENDE BPV OF DE TOEKOMST NA HET HMC 

Is dit je laatste BPV?  

� nee 

� ja 

Zo nee, wat zijn je ideeën voor een volgende BPV-periode? 

Soort BPV-bedrijf: typ hier je ideeën 

Dit wil ik leren op het bedrijf: typ alles wat in je opkomt 
 

Zo ja, wat wil je doen na het HMC? 

Werk: typ waar je zoal aan denkt 

Studie: typ waar je zoal aan denkt 

 


