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Aanleiding opdrachtgestuurd onderwijs

Tijdens een van onze rondes langs de handelsscholen 

kwam duidelijk de behoefte op tafel om studenten extra 

te stimuleren voor de leerinhoud. De aansluiting van de 

leermiddelen op de beroepspraktijk, kwalificatiedossiers 

en examens is goed maar er is meer nodig om mbo’ers te 

binden en te boeien. Docenten en teamleiders gaven aan 

dat er vraag is naar realistische praktijkopdrachten en een 

betere integratie van theorie en praktijk. 

In 2019 werd daarom een ontwikkelgroep opgestart 

met vertegenwoordigers uit het handelsonderwijs: de 

werkgroep Opdrachtgestuurd onderwijs (OgO). Na een 

halfjaar koppelden we ons plan terug aan de scholen en 

de reacties waren unaniem: in combinatie met het steeds 

door te ontwikkelen leermiddelaanbod van Sarphati | 

Retail is dit waar docenten behoefte aan hebben.

De uitgangspunten van Opdrachtgestuurd onderwijs 

met betrekking tot retail zijn als volgt: 

1. De werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk 

 van de retail staan centraal. 

2. De werkzaamheden worden vertaald in concrete 

 beroepsopdrachten.   

3. De beroepsopdrachten zijn gekoppeld aan de 

 (vak)kennis en (beroeps)vaardigheden van het 

 kwalificatiedossier en kunnen in elk curriculum worden 

 ingepast. 

4. De beroepsopdrachten vormen de verbindende   

 schakel tussen de verschillende onderdelen van   

 Sarphati | Retail. 

5. Studenten leren groepsgewijs van en met elkaar.  

6. De beroepsopdrachten zijn gerubriceerd in heldere 

 thema’s die overeenkomen met de werkzaamheden 

 uit de dagelijkse beroepspraktijk van de retail. 

7. De beroepsopdrachten worden uitgevoerd in volgorde 

 van toenemende moeilijkheid en bereiden voor op de 

 praktijkexamens en proeven van bekwaamheid.  

In schooljaar 2019-2020 is het concept van 

Opdrachtgestuurd onderwijs omgezet naar de eerste 

concrete leermiddelen in de digitale leeromgeving van 

Sarphati | Retail. Drie handelsscholen (ROC Nijmegen, 

ROC van Twente en Davinci College) hebben meegedaan 

aan de pilot Opdrachtgestuurd onderwijs waar de 

didactische aanpak en de koppeling met de leermiddelen 

zijn getest. De pilot is door de scholen bijzonder positief 

geëvalueerd.

Studenten extra stimuleren voor de leerinhoud.

Boom beroepsonderwijs heeft in de afgelopen jaren met Sarphati | Retail een compleet en onderscheidend aanbod voor het 

handelsonderwijs opgebouwd. De kracht van dit leermiddelenaanbod ligt in de samenwerking met het handelsonderwijs. 

Scholen en docenten zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van nieuwe uitgaven en innovatieve onderwijsconcepten. 

Sarphati | Retail is voor en door het handelsonderwijs!
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Docentenhandleiding OgO

Deze handleiding is bedoeld voor docenten die gebruik gaan maken van Opdrachtgestuurd onderwijs of voor docenten en 

teams die zich oriënteren op het invoeren van de nieuwe kwalificatiedossiers.

Voordat we op de inhoud overgaan nog dit: 

Opdrachtgestuurd onderwijs vraagt om een andere visie 

op onderwijs waarbij de rol van de docent voor een 

belangrijk deel verschuift van overdrager van kennis naar 

begeleider van het leerproces. Omdat er wordt gewerkt 

met integrale beroepsopdrachten waarbij de inhoud zich 

over meerdere vakgebieden uitstrekt, is goede afstemming 

en samenwerking binnen het docententeam cruciaal om 

het leerproces optimaal te laten verlopen. Daarnaast is de 

programmering van het curriculum belangrijk. Uit de pilot 

komt naar voren dat de volgorde van de thema’s het beste 

gelijk kan lopen met de daarop afgestemde leermiddelen 

zodat op hetzelfde moment aan dezelfde werkprocessen 

en kerntaken wordt gewerkt. 

De eerste uitkomsten bevestigen ons dat Opdracht-

gestuurd onderwijs de leeropbrengst van het onderwijs 

substantieel verhoogt. Studenten zullen sneller en beter 

snappen wat de link is tussen de behandelde kennis en 

vaardigheden en de beroepspraktijk. Door samenwerken 

en leren van elkaar zullen zij bovendien extra waardevolle 

competenties ontwikkelen en beter voorbereid zijn op de 

proeven en praktijkexamens.

Het leermiddelenaanbod van Sarphati | Retail stelt 

de docent centraal, daarop vormt Opdrachtgestuurd 

onderwijs geen uitzondering. Met dit aanvullende aanbod 

zijn jij en jouw team in staat om studenten daadwerkelijk 

te binden en te boeien voor de bijzondere wereld van de 

retail.

Opdrachtgestuurd onderwijs zal per schooljaar 

2022-2023 zonder extra kosten onderdeel zijn 

van de nieuwe (deel)bundels en geïntegreerd zijn 

met de herziene leermiddelen. Een aanvulling 

op het bestaande lesmateriaal met realistische 

praktijkopdrachten, waarbij theorie en praktijk wordt 

geïntegreerd. Met Opdrachtgestuurd onderwijs wordt het 

leermiddelenaanbod van Sarphati | Retail dus uitgebreid 

en compleet gemaakt.

De onderwijskundige uitgangspunten en opzet worden 

hierna stap voor stap uiteengezet. Je kunt deze 

handleiding beschouwen als de spreekwoordelijke blik 

onder de motorkap van Opdrachtgestuurd onderwijs 

voor de retail. Alle relevante informatie is meegenomen 

voor een compleet en helder beeld van de didactiek en 

onderwijskundige visie. 

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de opzet 

van beroepsopdrachten en thema’s, de didactiek en 

onderwijskundige visie achter Opdrachtgestuurd 

onderwijs en meer praktische informatie.

Studenten zullen sneller en beter snappen wat de link is tussen de 

behandelde kennis en vaardigheden en de beroepspraktijk.

(vak)kennis (beroeps)- 
vaardigheden

(beroeps)-
praktijk

+
opdrachtgestuurd onderwijs
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A. Thema’s en beroepsopdrachten

De concrete taken en beroepssituaties uit de dagelijkse 

beroepspraktijk zijn omgezet naar heldere thema’s 

en beroepsopdrachten. Binnen elk thema bevatten 

de beroepsopdrachten concrete taken die de 

Retailmedewerker, Retailspecialist of Retailmanager 

in de dagelijkse beroepspraktijk tegenkomt1. Deze 

thema’s en beroepsopdrachten vormen het complete 

programma voor de opleiding. De (vak)kennis en (beroeps)

vaardigheden van de nieuwe kwalificatiedossiers2 zijn 

hierin compleet afgedekt.

Voor instromers van het vmbo of de havo zijn extra 

beroepsopdrachten beschikbaar waar eerst kennis wordt 

gemaakt met de leerinhoud van het desbetreffende 

thema. Voorbeelden zijn de beroepsopdracht 

‘Goederenontvangst en verwerking’ bij het thema 

Goederenstroom van de Retailspecialist of ‘Hospitality’ bij 

het thema Coördineert hospitality voor de Retailmanager. 

Doorstromers van niveau 2 naar 3 en van 3 naar 4 kunnen 

bij de start van de vervolgopleiding gelijk door met de 

thema’s die passen bij hun nieuwe beroep.

Hieronder staan de beroepsopdrachten en thema’s 

per kwalificatie (opleiding) weergegeven. De onderste 

beroepsopdrachten vormen steeds de start van het 

thema3, dit is het niveau beginner. De opdracht daarboven 

is op niveau gevorderd, de bovenste opdracht is niveau 

expert.

1 De beroepsopdrachten zijn afgestemd op het kwalificatieniveau 

en verschillen per niveau van opzet. De beroepsopdrachten bij 

de Retailmedewerker zijn minder gecompliceerd dan die van 

de Retailspecialist en de Retailmanager. Voor niveau 2 spreken 

we daarom van beroepstaken. Bij niveau 3 en 4 spreken we van 

respectievelijk projecttaken en projecten. 
2 Dit zijn de nieuwe kwalificatiedossiers voor Retailmedewerker, 

Retailspecialist en Retailmanager die per schooljaar 2022-2023 

ingaan. 
3 De aparte beroepsopdrachten voor de instroom zijn in deze 

overzichten omwille van de helderheid niet vermeld.

In de (integrale) beroepsopdrachten van Opdrachtgestuurd onderwijs werken studenten aan uitdagende opdrachten in de 

context van hun toekomstige beroep. Via deze opdrachten en eigentijdse werkvormen wordt de student meegenomen in 

realistische beroepssituaties waarin een concrete taak moet worden uitgevoerd. Op deze manier identificeert de student 

zich met zijn toekomstige rol in de beroepspraktijk. Onderzoek en ervaring leren dat dit sterk motiveert en dat de student 

bereid is zich de noodzakelijke kennis en vaardigheden eigen te maken om de opdracht succesvol uit te voeren.

 

De thema’s van niveau 2

Communicatie E-commerceMarketing

Goederenontvangst 
en verwerking

Artikelpresentatie Klanten helpen en 
hospitality

Afronden van de
klantreis

Service en 
klachtenafhandeling

Gespreken en 
gesprekstechnieken

Verkoopbevorderende 
activiteiten

Webshop / omnichannel

Social media 

Web in winkel

Klantenbinding

Solliciteren

 Veiligheid bij de kassa

 De klant rekent af

 Artikelkennis

 Verkopen in fases

 Klant te woord staan 

Winkelinterieur 

Winkelexterieur 

Winkel verzorgen 

Veilig werken

Goederen komen binnen

Magazijn

WinkelconceptenSamenwerken en 
overleggen
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De thema’s van niveau 3

Lokale markt E-commerceBegeleiden van
collega’s

HospitalityWinkelpresentatieGoederenstroom Verkopen

 

De thema’s van niveau 4

Coördineert de 
verkoop

Coördineert de 
hospitality

Goederenstroom en 
voorraadbeheer

Winkelconcept en 
-presentatie

Personeels-
management

Coordineert uit-
voering retailconcept

E-commerce Beleidsvoering

Bedrijfsplan

Presentatie en actieplan

Verbeteren
winkelpresentatie

Afsluiten afrekensysteem en 
geldadministratie

Klantverwachting 
en -behoefte

 Instrueren en controleren

Aansturen en inplannen 
goederenstroom

Aansturen operationele 
zaken

Personeels- en
opleidingsbehoefte

Opstellen van bedrijfs- en 
activiteitenplan

Verbeteren marktpositie
in de lokale markt

Maakt plannen voor
de winkel

Begroten en interpreteren
van gegevens

Aansturen en inplannen 
winkelpresentatie

Verbeteren winkelconcept
in lokale markt

Aansturen en inplannen 
verkoop

Aansturen en inplannen 
hospitality

Inventariseren 
klantbehoefte

Beheren en aanpassen
winkelconcept

Onderscheiden in de 
lokale markt

Verkoop- en 
adviesgeprekken

Controleren 
winkelpresentatie

Controleren voorraad

Bestelvoorstellen Analyseren verkoop

Klantgedrag

Plannen en informeren

Beheren voorraad

Geldbeheer en administratie

Verbeteren verkoop Verbeteren hospitality

Verzuim en uitstroom

Maakt werkplanningen

Verbeteren online platform

Analyseren van data

Evalueren winkelresultaten

Data

 Profileert op lokaal niveau

Opleiden en beoordelen

Werving en selectie

Verbeteren goederenstoom

Coachen en bijsturen

Lokale marketing

Trends en ontwikkelingen Online promotie

Online verkoop

Online klachten

Klantgerichte acties

Informatiesystemen
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B. Didactiek en onderwijskundige
 uitgangspunten  

Samenwerkend leren

Studenten die samenwerken met medestudenten 

leren sneller en intensiever. Door samen te werken aan 

een opdracht en mogelijke oplossingen te bespreken, 

ontstaat een onderlinge dialoog waarmee de student 

zijn blik verruimt, kennis en inzichten opdoet en 

samenwerkingscompetenties ontwikkelt. Bovendien 

neemt ook het zelfvertrouwen toe en leert de student 

anticiperen op mogelijke hindernissen.

De beroepsopdrachten zijn op deze basis opgesteld. 

Ze zijn daarom bij uitstek geschikt om uit te voeren 

in groepjes. Via het samenwerken wordt de student 

voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse 

werkzaamheden in de beroepspraktijk. Een uitzondering 

vormt steeds de laatste beroepsopdracht van een thema. 

In tegenstelling tot de eerste twee beroepsopdrachten 

waar wordt samengewerkt, werkt de student individueel 

aan de derde beroepsopdracht. Op deze manier kan 

hij zich optimaal voorbereiden op de proeve van 

bekwaamheid of het praktijkexamen die immers ook 

zelfstandig uitgevoerd worden.

Na de opzet van beroepsopdrachten en thema’s besteden we aandacht aan de didactische en onderwijskundige 

uitgangspunten van Opdrachtgestuurd onderwijs. We zullen ingaan op het belang van samenwerkend leren en leren 

als cyclisch proces. Vervolgens gaan we in op de vormgeving van het onderwijs op basis van het vier-componenten 

instructieontwerpmodel (4C/ID model) van Jeroen van Merriënboer en Paul Kirschner. Ten slotte laten we aan de hand van de 

taxonomie van Bloom zien welke extra leeropbrengst wordt bereikt ten opzichte van traditioneel onderwijs.

Leren volgens het 4C/ID-model

Onder de motorkap van Opdrachtgestuurd onderwijs 

zitten naast het samenwerkend- en cyclisch leren nog 

een aantal andere onderdelen. Een belangrijk onderdeel 

is het vier-componenten instructieontwerpmodel: 4C/

ID. Dit succesvolle onderwijsmodel werd ontwikkeld door 

Jeroen Merriënboer en Paul Kirschner. In de werkgroep 

Opdrachtgestuurd onderwijs is hierover veel ervaring 

en expertise aanwezig waardoor het een prominente 

plek heeft gekregen in de opzet van Opdrachtgestuurd 

onderwijs.

Het uitgangspunt van het 4C/ID-model is de ‘whole-task 

practice’. De student oefent met hele taken en niet met 

afzonderlijke deeltaken die later worden samengevoegd. 

Op deze manier wordt recht gedaan aan de werkelijkheid 

van de dagelijkse beroepspraktijk waarin de medewerker 

ook hele taken aanpakt. 

Bij Opdrachtgestuurd onderwijs wordt gewerkt met 

beroepsopdrachten. Dit zijn authentieke en betekenisvolle 

taken die de student in de beroepspraktijkvorming of zijn 

latere werk tegenkomt. Het 4C/ID-model is gericht op het 

automatiseren van de taken door deze meermaals en op 

verschillende niveaus van complexiteit te oefenen.

Leren in een cyclisch proces

Leren is volgens leerpsycholoog David Kolb een cyclisch 

proces. Voor een optimaal leerrendement moeten de 

leerfases in een vaste volgorde doorlopen worden maar is 

het niet noodzakelijk om het leren steeds in dezelfde fase 

te starten.

Kolb onderscheidt in het leerproces de volgende fasen:

1. concreet ervaren

2. waarnemen en overdenken 

3. (abstracte) begripsvorming

4. actief experimenteren 

Deze stappen houden niet elke keer op, maar ontwikkelen 

zich spiraalsgewijs en worden verdiept. De ervaring is 

daarom volgens Kolb de prikkel of stimulans achter het 

leren. Om betekenisvol te leren moet de student alle vier 

de stappen in volgorde doorlopen. Het leerproces kan 

echter in elke stap gestart worden.

Dit uitgangspunt is overgenomen in het didactisch 

stappenplan van Opdrachtgestuurd onderwijs. Hierin 

komen alle fases van de leercyclus aan bod. Met de 

structuur van het herhalen en verdiepen wordt uiteindelijk 

gezorgd voor volwaardig en diep leren. 
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Figuur 1: Schematische weergave van het 4C/ID-modelComponent 1:
Leertaken (beroepsopdrachten)

Met het 4C/ID model hebben we een leeromgeving 

ingericht waarin (vak)kennis, (beroeps)vaardigheden en 

(beroeps)houding worden geïntegreerd.

Binnen Opdrachtgestuurd onderwijs zijn de 

beroepsopdrachten per onderwerp gemoduleerd 

in thema’s. De opdrachten binnen de thema’s zijn 

gerangschikt in oplopende moeilijkheid en complexiteit. 

Bij de beroepsopdrachten onderscheiden we opdrachten 

op het niveau start, gevorderd en expert. De opdrachten 

op het niveau start zijn het minst complex en bij elke 

volgende opdracht stijgt de moeilijkheid en complexiteit.

Bij opdrachten op het niveau start is de begeleiding 

intensief en werken de studenten weinig zelfstandig. Dat 

verandert bij de tweede en derde beroepsopdracht. De 

intensiteit van de begeleiding neemt af en de moeilijkheid 

en complexiteit van de opdrachten neemt toe. Op het 

expertniveau (de derde beroepsopdracht) wordt de 

student voorbereid om de taken die horen bij het niveau 

van het praktijkexamen of de proeve van bekwaamheid 

zelfstandig uit te voeren.

Component 2:
Ondersteunende informatie

Om de niet-routinematige aspecten van een beroeps-

opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren wordt 

ondersteunende informatie ofwel (vak)kennis aangeboden 

die de student op dat moment nodig heeft. Deze (vak)

kennis gaat in op vraagstukken of problemen die zich 

kunnen voordoen bij het uitvoeren van de opdracht en 

de manier waarop dit aangepakt kan worden. Op deze 

manier wordt de student geholpen bij het oplossen van 

het probleem en het nadenken daarover. 

De ondersteunende informatie is rechtstreeks 

gekoppeld aan de inhoud van de leerwerkboeken van 

het leermiddelenaanbod van Sarphati | Retail en is voor 

de student direct digitaal als bron beschikbaar bij het 

uitvoeren van de beroepsopdrachten. Op de volgende 

pagina zie je een voorbeeld van het verkoopgesprek voor 

de Retailmedewerker. 

Het 4C/ID-model 

Het 4C/ID-model bestaat uit afzonderlijke onderdelen die hieronder worden uitgelegd: leertaken / beroepsopdrachten (1), 

ondersteunende informatie (2), just-in-time informatie (3) en deeltaakoefeningen (4). 

just-in-time
informatie

ondersteunende 
informatie

deeltaakoefening

2 

3 

4 

beroeps-
opdracht

1 
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Schermafbeelding 1: Voorbeeld van beschikbare bron bij beroepsproduct in digitale leeromgeving

Component 3:
Just-in-time informatie
(procedurele informatie)

De just-in-time is de informatie die nodig is om de 

routinematige aspecten van een beroepsproduct uit te 

voeren. We noemen dit ook wel procedurele informatie. 

Voorbeelden van deze procedurele informatie zijn een 

stappenplan, de handleiding of een instructie om de 

voorliggende leertaak (beroepsopdracht) aan te pakken. 

Deze informatie wordt just-in-time aangeboden, dat wil 

zeggen op het moment dat de student dit nodig heeft 

voor het uitvoeren van de specifieke opdracht.

Component 4:
Deeltaakoefening of 
vaardigheidstraining

Een beroepsopdracht kent routinematige handelingen 

die regelmatig terugkomen. Daarom zijn er 

deeltaakoefeningen of vaardigheidstrainingen. Deze 

oefeningen worden aangeboden om een specifiek aspect 

van de beroepsopdracht te helpen automatiseren. Ook 

bij het uitvoeren van zo’n deeltaak zal de student kennis, 

vaardigheden en attitude moeten combineren om deze 

deeltaak naar behoren te kunnen uitvoeren.
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Integrale leerlijn

De integrale leerlijn is een serie beroepsopdrachten in een 

realistische context van de beroepspraktijk of een context 

die de beroepspraktijk simuleert. Het doel daarvan is het 

leren uitvoeren van complexe taken binnen het beroep. 

Bij de beroepsopdrachten van de thema’s is de benodigde 

(vak)kennis geïnventariseerd en uitgezet in een leerlijn. 

De leerwerkboeken en opdrachten van Sarphati | Retail 

zijn rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. Binnen elk 

thema zijn ook de benodigde (beroeps)vaardigheden 

geïnventariseerd en uitgezet in een leerlijn. Voor docenten 

is achtergrondinformatie opgenomen over de benodigde 

vaardigheidstrainingen de inrichting van ondersteunende 

lessen en begeleiding bij de opdrachten. De casussen en 

extra’s van Sarphati | Retail zijn evenals de kennisleerlijn 

rechtstreeks gekoppeld aan de integrale leerlijn.

Figuur 2: Leerlijnen op basis van het 4C/ID-model

4 De kennisleerlijn en vaardigheidslijn zijn direct gekoppeld aan 

de (vak)kennis en (beroeps)vaardigheden van het desbetreffende 

kwalificatiedossier.

Leerlijnen

De beroepsopdrachten die elkaar binnen de thema’s opvolgen vormen samen een integrale leerlijn. Elk thema behandelt 

één of meer werkprocessen van het (nieuwe) kwalificatiedossier en bij elk elke beroepsopdracht komen die werkprocessen 

voor. Door het koppelen van de ondersteunende kennis en vaardigheden die nodig zijn om de beroepsopdrachten uit te 

voeren zijn ook een tweede en derde lijn waar te nemen: de kennislijn en de vaardigheidslijn4. 

?

START GEVORDERD EXPERT PRAKTIJKEXAMEN 
/ PVB

Kennislijn

Integrale leerlijn

Vaardigheidslijn

 

beroeps-
opdracht

beroeps-
opdracht

beroeps-
opdracht
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De taxonomie van Bloom 

In meer traditioneel onderwijs wordt in de theorielessen 

vooral gewerkt aan onthouden en begrijpen, en in 

praktijklessen en projecten aan begrijpen en toepassen. 

Analyseren, evalueren en creëren komen meestal pas 

tijdens de beroepspraktijkvorming aan bod. Om een 

beroepsopdracht uit te voeren zal een student zich echter 

op alle niveaus van Bloom ontwikkelen. Vanaf het begin 

wordt dus, los van het opleidingsniveau, naast het lagere 

orde denken (onthouden, begrijpen en toepassen) ook het 

hogere orde denken ontwikkeld (analyseren, evalueren en 

creëren).

Opdrachtgestuurd onderwijs laat de student nadenken 

over alle aspecten van de beroepsopdracht. Hierdoor 

ontdekt hij onderlinge verbanden en wordt het hoger orde 

denken gestimuleerd. waardoor leerinhoud betekenis 

krijgt en tot leven komt.

Aan de hand van de taxonomie van Benjamin Bloom zullen we laten zien wat het verschil in leeropbrengst is tussen 

Opdrachtgestuurd onderwijs en traditioneel onderwijs. In de taxonomie van Bloom wordt onderscheid gemaakt in zes 

niveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De eerste drie niveaus worden het lagere orde 

denken genoemd en de laatste drie niveaus het hogere orde denken.

Figuur 3: De taxonomie van Bloom

Theorielessen en vaardigheidstrainingen in combinatie met OgO 

Onderwijsvorm  Niveaus van Bloom 

Theorieles Begrijpen + Onthouden

Vaardigheidstraining Analyseren + Toepassen + Begrijpen

Beroepsopdrachten / OgO Creëren + Evalueren + Analyseren + Toepassen +

 Begrijpen + Onthouden

Toepassen

Begrijpen

Onthouden

Creëren

Evalueren

Analyseren

Hogere orde 
denken

Lagere orde 
denken

DE TAXONOMIE VAN BLOOM



Zoals eerder besproken verloopt betekenisvol leren 

volgens een cyclisch proces. We hebben daarom een 

didactisch stappenplan ontworpen om het leerproces 

te structureren en optimaal te laten verlopen. In elke 

beroepsopdracht doorloopt de student ditzelfde 

stappenplan. Het is geïnspireerd op de kwaliteitscirkel van 

William E. Demming: de PDCA-cyclus. De stappen van 

de PDCA-cyclus zijn in de beroepsopdrachten uitgewerkt 

tot heldere en logische stappen waarmee de docent 

het onderwijs- en leerproces vorm en inhoud geeft. De 

volgorde van de stappen komt overeen met de werkwijze 

die in de beroepspraktijk gebruikelijk is zodat eenvoudig 

de transfer naar de beroepspraktijk gemaakt kan worden.

In Figuur 4 is het stappenplan weergegeven. Door het 

volgen van de stappen oriënteren (1), voorbereiden (2), 

uitvoeren (3), beoordelen (4) en reflecteren (5) leert de 

student zijn leer- en werkproces te structureren. Met 

het herhaaldelijk doorlopen van deze stappen wordt de 

methode door de student geïnternaliseerd. Deze stappen 

zijn daarom in elke beroepsopdracht terug te vinden. Op 

deze manier maakt hij zich al snel de methodiek eigen en 

wordt hij in staat gesteld zijn aandacht te richten op het 

aanleren van nieuwe of complexere beroepstaken.
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C. Opbouw en stappenplan

Na de beschrijving van de didactische en onderwijskundige uitgangspunten gaan we nu in op het leerproces zelf.

1

Oriënteren

2
Voor-

bereiden

3

Uitvoeren

4

Beoordelen

5

Reflecteren

Figuur 4: De afgeleide versie van de PDCA-cyclus van Demming

1. Oriënteren

In de eerste stap vormt de student zich met zijn 

medestudenten een beeld van de beroepsopdracht die hij 

gaat uitvoeren. De student verdiept zich in de achtergrond 

en de omvang van de taken van de beroepsopdracht en 

oriënteert zich op de eisen die daaraan worden gesteld, 

de prestaties die moeten worden geleverd en de wijze 

waarop de opdracht moet worden aangepakt.

Deze stap begint altijd met het doornemen van de 

leerdoelen en de rubrics waarbij de student aangeeft 

welke ervaring hij al heeft. Op de rol van de rubrics 

gaan we hierna verder in. In de stap van oriënteren is de 

gekoppelde kennis van de leerwerkboeken direct digitaal 

als bron beschikbaar. Op deze manier kan de student de 

leerinhoud van Sarphati | Retail raadplegen die de docent 

tijdens de theorielessen behandelt. De student oriënteert 

zich in deze eerste stap verder met verschillende 

opdrachten en werkvormen.

2. Voorbereiden

Na de oriëntatie gaat de student aan de slag met de 

voorbereiding op de beroepsopdracht. Studenten gaan 

tijdens het voorbereiden met elkaar en de begeleidend 

docent in gesprek over de benodigde planning van de 

praktische voorbereidingen op de uitvoering. Daarbij 

gaan ze ook na welke kennis en vaardigheden nog nodig 

zijn om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Voorbeelden zijn het oefenen van de klantvriendelijkheid 

of het doorlopen van de stappen van het verkoopgesprek.

3. Uitvoeren

De stap van uitvoeren is de eigenlijke beroepsopdracht. In 

deze stap gaat de student de opdracht volgens planning 

uitvoeren. De student weet wat hij gaat doen en gebruikt 

de inzichten uit de vorige stappen om de opdracht zo 

goed mogelijk uit te voeren.
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?

4. Beoordelen

Na het uitvoeren van de beroepsopdracht is controle een 

belangrijk onderdeel van het werk. Voldoet het resultaat 

aan de gestelde eisen? Is de klant bijvoorbeeld tevreden? 

Moet er worden bijbesteld of aangevuld? In deze stap is 

een kritische blik nodig en twee weten meer dan één.

De student controleert zelf in hoeverre zijn werk en 

de getoonde beroepshouding voldoen aan de criteria. 

Dit doet hij met behulp van zogenaamde rubrics. Met 

rubrics evalueren studenten hun vaardigheden en 

gedrag. De rubrics geven een duidelijk houvast door 

een korte en concrete beschrijving te geven van de 

benodigde vaardigheid en het gewenste gedrag. Door 

het beroepsproduct te evalueren met de rubrics krijgt de 

student zicht op zijn eigen ontwikkeling.

De zelfbeoordeling gebeurt met een digitaal 

beoordelingsformulier waarmee de student zichzelf per 

beroepsopdracht beoordeelt en waarin hij vervolgens 

ook anderen betrekt om hem te beoordelen. Naast 

de docenten kunnen ook medestudenten en/of de 

praktijkopleider van het BPV-bedrijf worden gevraagd om 

een beoordeling te geven. In het begin van de opleiding 

gebeurt de zelfevaluatie vaak in samenspraak met de 

docent of begeleider. Geleidelijk aan leert de student 

zelf zijn werk en beroepshouding steeds kritischer te 

beschouwen.

De uitgevoerde opdrachten worden ten slotte door 

de docent beoordeeld op basis van de getoonde 

deskundigheid, de geleverde producten en/of diensten en 

op de getoonde beroepshouding. De beoordelingscriteria 

van de rubrics zijn gebaseerd op de gedragscriteria van 

de gekoppelde werkprocessen uit het kwalificatiedossier. 

In een beoordelingsgesprek wordt de beoordeling van de 

docent vergeleken met de beoordeling van de student, 

een medestudent en een eventuele praktijkopleider. De 

conclusies uit dit gesprek vormen input voor de reflectie 

door de student.

Tijdens de uitvoering gaat de student aan de slag met 

de beroepsopdrachten, bijvoorbeeld het voeren van een 

verkoopgesprek, het maken van een artikelpresentatie of 

het afhandelen van een klacht. Door het uitvoeren van de 

opdracht(en) krijgt de student meer kennis en inzicht in de 

beroepsopdracht, ontwikkelt de benodigde vaardigheden 

en werkt aan een verbeterde beroepshouding (attitude).

5. Reflecteren

Nadat de resultaten zijn gecontroleerd en eventueel zijn 

bijgesteld, is het tijd voor reflectie. Dit is een cruciale stap 

in het leerproces waarbij op elke stap in het leerproces 

wordt gereflecteerd. 

De student kijkt met de reflectie terug op het handelen 

in de praktijk en overdenkt waarom hij op deze wijze 

heeft gehandeld en welke alternatieven er voorhanden 

waren. Het is belangrijk dat de student zijn reflectie leert te 

onderbouwen in de vorm van bewijsstukken, een verslag, 

een presentatie of het beoordelingsgesprek5. Hij moet 

uitleg kunnen geven over de keuzes die hij heeft gemaakt 

en benoemen wat er goed ging, wat er eventueel misging 

en wat hij hiervan geleerd heeft. Deze inzichten moeten 

natuurlijk meegenomen worden in de volgende opdracht, 

zodat deze beter of in een meer complexe context kan 

worden uitgevoerd.

Reflecteren, analyseren en evalueren zijn vaardigheden 

waarin de meeste studenten bij aanvang nog niet 

bedreven in zijn. Het aanbieden van een heldere structuur 

waarin dit gebeurt maakt het makkelijker. Het stimuleren 

om kritisch naar het eigen functioneren te durven en 

willen kijken en het creëren van een veilige werksfeer zijn 

tenslotte belangrijke taken voor de docent of begeleider. 

De reflectie is bij de eerste twee beroepsopdrachten van 

het thema beknopt. Op het proces zelf wordt uitgebreider 

gereflecteerd bij de laatste beroepsopdracht van elk 

thema.

5 Opdrachtgestuurd heeft hiermee een portfolio-functie. In de 

digitale leeromgeving kunnen eenvoudig de bewijsstukken van de 

ontwikkelfase verzameld en gemonitord worden. Dit kan dienen 

als geschikt bewijsmateriaal voor de Inspectie. 
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Toenemende complexiteit
en zelfsturing

De beroepsopdrachten zijn gerangschikt naar 

complexiteit. Er wordt gestart met de eenvoudigste 

taak waarbij de sturing grotendeels vanuit de docent 

en het instructiemateriaal komt. Bij elke volgende 

beroepsopdracht binnen een thema stijgt de complexiteit 

en neemt de intensiteit van de begeleiding af. Bij een 

complexere taak is er meer kennis nodig om de taak tot 

een goed einde te kunnen brengen en bovendien wordt 

van de student verwacht dat hij zelf meer sturing aan het 

leer- en werkproces zal geven. Op examenniveau zal 

de student complexe taken zelfstandig moeten kunnen 

uitvoeren.

Start

Eenvoudige taak

 

Eenvoudige beroepscontext

Samenwerkend leren

Zelfstandig uitvoeren met

veel begeleiding

Gevorderd

Eenvoudige maar

meer omvangrijke taak

Eenvoudige maar iets 

complexere beroepscontext

Samenwerkend leren 

Zelfstandig uitvoeren onder 

afnemende begeleiding 

Expert

Omvangrijke taak

Complexe beroepscontext

Individueel en zelfstandig leren

Zelfstandig uitvoeren met 

begeleiding op afstand

Praktijkexamen / PvB

Omvangrijke taak

Complexe beroepscontext 

Individueel en zelfstandig 

uitvoeren

Geen begeleiding, beoordeling 

door examinator

Van de student wordt verwacht dat hij zelf meer sturing aan het 

leer- en werkproces zal geven.

Loopbaanontwikkeling 

Opdrachtgestuurd onderwijs is eenvoudig te koppelen 

aan loopbaanontwikkeling. Door het uitvoeren van de 

beroepsopdrachten ervaren studenten immers wat het 

is om bepaald werk te doen. Door te reflecteren krijgt de 

student een concreet beeld van zichzelf in relatie tot zijn 

toekomstig beroep. 

In elke beroepsopdracht wordt stilgestaan bij de betekenis 

van de opgedane ervaringen in het kader van de (studie)

loopbaan. De student krijgt op deze manier handvatten 

om te komen tot een passende (vervolg)opleiding en 

beroepskeuze. De reflectie op deze ervaringen biedt 

de mentor of studieloopbaanbegeleider op school, 

of de praktijkopleider in het BPV-bedrijf, waardevolle 

aanknopingspunten om met de student in gesprek te gaan 

over zijn verdere (school)loopbaan en carrièreperspectief.

Door het uitvoeren van de beroepsopdrachten ervaren studenten 

wat het is om bepaald werk te doen.
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OgO integreren als school

Opdrachtgestuurd onderwijs stelt de werkzaamheden 

uit de dagelijkse beroepspraktijk in de Retail centraal. 

Het is ontwikkeld om studenten te binden en te boeien 

voor de bijzondere wereld van de Retail. De (vak)kennis 

en (beroeps)vaardigheden van het leermiddelenaanbod 

van Sarphati | Retail zijn gekoppeld en geïntegreerd in de 

thema’s en beroepsopdrachten van Opdrachtgestuurd 

onderwijs.  

Het huidige leermiddelenaanbod is als volgt:

• Het leerwerkboek met opdrachten wordt gebruikt om de 

student de theoretische kennis aan te leren en zich voor te 

bereiden op de (ontwikkelingsgerichte of kwalificerende) 

theorie-examens.

• De theoretische kennis wordt ondersteund door 

casussen, test-je-kennisvragen, eindtoetsen en uitgebreid 

docentmateriaal via de digitale leeromgeving van Sarphati 

| Retail.

• In voorbereiding op de proeven van bekwaamheid 

en praktijkopdrachten kan de student in de 

beroepspraktijkvorming werken aan speciale BPV-

opdrachten.

Met Opdrachtgestuurd onderwijs wordt het 

leermiddelenaanbod verder uitgebreid. Dit doen we 

met actuele thema’s uit de beroepspraktijk waarbinnen 

studenten werken aan beroepsopdrachten. Het 

leermiddelenaanbod is één-op-één gekoppeld aan de 

thema’s en beroepsopdrachten. Op deze manier werkt 

de student aan een thema en worden de (vak)kennis en 

(beroeps)vaardigheden behandeld vanuit de gekoppelde 

leerwerkboeken en casussen. Zo is er een directe 

samenhang tussen theorie en praktijk en wordt de student 

optimaal op de beroepspraktijkvorming en proeven van 

bekwaamheid voorbereid.

Organisatie

Opdrachtgestuurd onderwijs is een andere manier van 

handelsonderwijs. De docent die het theorie- en/of 

vaardigheidslessen verzorgt hoeft niet dezelfde te zijn 

als die Opdrachtgestuurd onderwijs begeleidt. Deze 

docent begeleidt het proces tijdens het werken aan 

praktijkopdrachten en zal studenten aansporen om te 

werken aan de leerdoelen die gekoppeld zijn aan de 

rubrics.

Aansluiting op de BPV

De beroepsopdrachten zijn, naast de koppeling met 

het kwalificatiedossier, servicedocument BTG en 

theorie- en praktijkexamens, voorbereidend op de 

beroepspraktijkvorming. Iedere beroepsopdracht is 

een taak die een Retailmedewerker, Retailspecialist of 

Retailmanager in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Met 

Opdrachtgestuurd onderwijs worden al deze taken 

behandeld zodat de student goed voorbereid aan zijn 

praktijkexamens start. 

Ook de praktijkopleider kan betrokken worden in de 

beoordeling van de student. Dat kan direct met zelf 

beoordelen of indirect door met de praktijkopleider de 

totale beoordeling te delen. Op deze manier kunnen de 

praktijkopleider en het BPV-bedrijf de student begeleiden 

op de benodigde ontwikkeling.

De optimale beoordeling vindt plaats in de beroepspraktijk.

Om alle beroepsopdrachten te kunnen uitvoeren 

is het aan te raden om als school gebruik te maken 

van een ruimte waarin de student bezig kan zijn 

met het onderwerp Retail. Dit kan een gewoon 

klaslokaal zijn waar de student bezig is met het maken 

van de beroepsopdrachten, maar nog beter is een 

simulatieruimte, een vaste winkel of een stagewinkel waar 

jullie als school al afspraken mee hebben.  

Voor de juiste afstemming tussen theorie- en/of 

vaardigheidslessen en de beroepsopdrachten van 

Opdrachtgestuurd onderwijs is het belangrijk dat 

de docenten uit het team regelmatig met elkaar 

overleggen. Zo voorkomt je dat tijdens de theorie- en/of 

vaardigheidslessen andere lesstof wordt behandeld dan de 

beroepsopdrachten van Opdrachtgestuurd onderwijs. 
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Ervaringen met OgO

In het najaar van 2020 hebben drie scholen de pilot van 

Opdrachtgestuurd onderwijs gedraaid. Dit waren het ROC 

van Twente (Almelo / Rijssen), ROC Nijmegen en Da Vinci 

College.

De scholen hebben in een periode van tien weken 

het thema Klanten helpen en hospitality van 

Retailmedewerker (Verkoper) gebruikt om samen met 

de studenten het concept te testen. De resultaten waren 

voor Sarphati | Retail een bevestiging dat de weg die met 

Opdrachtgestuurd onderwijs is ingeslagen, de goede is. 

De pilot is uitgebreid geëvalueerd en daaruit kwamen de 

volgende conclusies: 

• Opdrachtgestuurd onderwijs is een praktijkgerichte 

manier om studenten in thema’s te laten werken aan 

verschillende en actuele beroepsopdrachten. 

• De herkenning met de praktijk is waardevol omdat 

de student het idee heeft dat hij echt bezig is met 

voorbereidende werkzaamheden in de Retail. 

• De studenten worden met verschillende 

beroepsproducten uitgedaagd om succesvol in de 

beroepspraktijk aan de slag te gaan. 

Een van de scholen verwoordde dit als volgt:

‘Met drie klassen hebben we de pilot gedraaid waarbij 

niveau 2-studenten tien weken bezig zijn geweest met 

hetzelfde thema, namelijk het helpen van de klant. Het 

mooie van OgO (Opdrachtgestuurd onderwijs) is dat dit 

thema is opgedeeld in drie beroepsopdrachten waarbij 

ze in kleinere stappen leren hoe ze uiteindelijk de klant 

moeten helpen. Waardevol is de beoordeling met rubrics. 

Voor ons was dit een hulpmiddel om met de student 

het gesprek aan te gaan over de beroepsproduct en 

het thema. Getoond gedrag en ontwikkeling wordt zo 

zichtbaar gemaakt.’

De deelnemende scholen gaven aan het onderwijs-

programma nu eindelijk zo in te kunnen richten met 

iets waar al jarenlang behoefte aan is: praktijkgerichte 

opdrachten en een betere integratie van theorie en 

praktijk. Opdrachtgestuurd onderwijs stelt scholen in staat 

dit te realiseren.

Bronnen

• L.W. Anderson en D.R. Krathwohl (2001) A Taxonomy for Learning, 

Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 

Educational Objectives

• W.E. Deming (1982) Out of the Crisis

• E. Klatter (2014) Visiedocument Opleiden, Leren en Examineren in het 

beroepsonderwijs – in ontwikkeling –

• J. van Merriënboer (2002) Blueprints for complex learning: The 4C/

ID-model.

• R. van Veelen en P. van ’t Hoog (2018) Proeven van bekwaamheid met 

voorwaardelijke meting voor Retail

• D. Kolb (1984) Experiental Learning Model

Aansluiting op de proeve van 
bekwaamheid (examinering)

Opdrachtgestuurd onderwijs gaat uit van het geïntegreerd 

leren van een beroepsopdracht, niet op het afzonderlijk 

leren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. 

Bij deze manier van leren past een holistische wijze van 

beoordelen en examineren. Kennis, vaardigheden en 

houdingsaspecten worden als geheel en in samenhang 

met elkaar beoordeeld, omdat het geheel meer zegt over 

de bekwaamheid van de student dan de afzonderlijke 

prestaties.

De optimale beoordeling vindt dan ook plaats in de 

beroepspraktijk. Theorie-examens kunnen een onderdeel 

vormen van de totale beoordeling maar mogen niet 

doorslaggevend zijn. 

De beroepsopdrachten sluiten naast de nieuwe 

kwalificatiedossiers aan op het herziene examenaanbod 

van ESS. De voortgang van de verschillende 

werkprocessen wordt tijdens de opleiding in kaart 

gebracht. Als de student een de beroepsopdracht op het 

niveau ‘gevorderd’ met een voldoende heeft afgesloten 

dan kan hij starten aan de beroepsopdracht op het niveau 

‘expert’. Bij de uitvoering van deze laatste opdrachten 

werkt de student grotendeels individueel en toont hij dat 

de werkprocessen in deze opdracht in zijn geheel worden 

beheerst. Hij laat daarmee zien dat hij beschikt over de 

noodzakelijke kennis, vaardigheden en beroepshouding.

Door de samenwerking tussen Boom beroepsonderwijs 

en ESS sluiten de leermiddelen van Boom beroeps-

onderwijs goed aan op de door ESS ontwikkelde examens. 

Bij het uitvoeren van deze opdrachten op het niveau 

expert werkt de student zelfstandig en individueel. De 

uit te voeren werkprocessen worden niet meer apart 

maar in samenhang met elkaar beoordeeld op getoonde 

deskundigheid, resultaten en beroepshouding. In 

samenwerking met ESS richten we de beroepsopdrachten 

en de beoordeling op het niveau expert zodanig 

in dat deze opdrachten als voorbereiding op de 

examenopdrachten ingezet kunnen worden.
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Schermafbeelding 2:

Inleiding – beginner Klanten helpen en hospitality

Schermafbeelding 3:

Leerdoelen – beginner Klanten helpen en hospitality

Schermafbeelding 4:

Eindopdracht – expert Klanten helpen en hospitality

Digitale leeromgeving
Sarphati | Retail 

De thema’s en beroepsopdrachten zijn opgenomen 

in de digitale leeromgeving van Sarphati | Retail. Het 

verdient de voorkeur om de eerste stappen (oriënteren en 

voorbereiden) klassikaal te behandelen. Op deze manier 

zet je als docent de student en de groepjes op het goede 

spoor en maak je afspraken over de planning van de taken 

en de beroepsopdracht.

De beroepsopdrachten zijn speciaal voor online gebruik 

ontwikkeld. In het docentmateriaal zijn tips, suggesties 

en antwoorden beschikbaar. De docent kan beslissen of 

zijn studenten zelf ook de antwoorden mogen inzien. 

Hiernaast zie je een aantal schermafbeeldingen met 

voorbeelden van beroepsopdrachten in de digitale 

leeromgeving van Sarphati | Retail.

De beroepsopdrachten zijn speciaal voor online gebruik 

ontwikkeld.



VOORBEREID OP

DE BEROEPSPRAKTIJK
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LEERMIDDELEN VOOR

STUDENTEN RETAIL

NIVEAU 2, 3 EN 4

PAPIER + DIGITAAL
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Helpdesk

In het voorjaar van 2022 wordt een aantal 

servicedocumenten op onze website gepubliceerd 

die de koppeling aantonen met de werkprocessen en 

kerntaken van de kwalificatiedossiers en de leermiddelen 

van Sarphati | Retail. Ook is voorzien in voorbeelden van 

lessentabellen en volgorde van programmeren.

De scholen die in schooljaar 2021-2022 al werken aan de 

thema’s en beroepsopdrachten van Opdrachtgestuurd 

onderwijs kunnen rechtstreeks contact opnemen met de 

uitgever of de educatief adviseur.

Bij vragen over het gebruik van de digitale leeromgeving 

van Sarphati | Retail neem je contact op met de helpdesk 

van Boom beroepsonderwijs.

Contactgegevens

Boom beroepsonderwijs B.V.

Stationsweg 66

7941 HG Meppel

E-mailadres: service@boomberoepsonderwijs.nl

Klantenservice: 0522 235 235

WhatsApp: 06 466 744 42 (alleen voor tekstberichten)

Bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 – 17:00

Contactgegevens

In overleg met de uitgever geeft de educatief adviseur een advies 

op maat.

Voor informatie, voorbeeldmateriaal en referenties kun je terecht bij je vaste educatief adviseur. Op basis van een bezoek 

aan de school voor o.a. het doornemen van de behoefte en de leermiddelen die in gebruik zijn, zal de educatief adviseur in 

overleg met de uitgever een (implementatie)advies op maat geven.



Over Boom beroepsonderwijs
Stel je voor. Een Nederland zonder juridisch- en administratief medewerkers, 

verzorgenden of beveiligers. Zonder onderwijsassistenten, koks of detaillisten. Zo’n 

wereld is toch niet voor te stellen? Zonder deze beroepen en zonder deze mensen zou 

ons dagelijks leven niet bestaan. Dit zijn de helden die zorgen dat onze economie blijft 

draaien. Daarom verdient de beroepsgerichte generatie van de toekomst het allerbeste.

Wij zijn Boom beroepsonderwijs. Wij zijn er voor deze doeners en makers. Al meer dan 

30 jaar maken wij lesmateriaal voor het praktijkonderwijs, vmbo en mbo, waarmee wij 

jongeren helpen uit te blinken in dát waar ze goed in zijn. En dat maakt ons trots! Dit 

doen wij niet alleen, maar in samenwerking met docenten, auteurs, leerlingen en het 

werkveld. Wij geloven in samen doen, samen leren, elkaar uitdagen en samen groeien. 

Want als wij ons werk goed doen, werkt Nederland net dat stukje beter.

Wij zijn Boom beroepsonderwijs. Samen maken wij werk van onderwijs.

Succesvol onderwijs begint bij de docent. Een vak leren wordt pas leuk wanneer 

de docent enthousiast en bevlogen is. We hebben dat allemaal ervaren. De meeste 

mensen krijgen een glimlach op het gezicht als iemand ze vraagt naar hun favoriete 

leraar van vroeger. Lesmateriaal versterkt de docent bij het lesgeven en helpt om 

zijn vak goed over te brengen. Dat maakt leren en lesgeven leuker en makkelijker én 

verhoogt het leerrendement. Zodat niet alleen docenten en ouders, maar ook jongeren 

trots kunnen zijn op zichzelf en hun talenten.

Beroepsonderwijs, voor nu én in de toekomst
We begrijpen als geen ander dat de docent zijn vak zo goed mogelijk wil overbrengen. 

We weten ook dat beroepsgerichte jongeren het beste leren door te ervaren. 

Daarom sluiten onze lesmethodes en professionele ondersteuning volledig aan bij de 

belevingswereld van docent én leerling. Wij bieden lesmethodes die docenten kunnen 

verbinden met hun eigen lesprogramma’s. Onze leerstof is praktijkgericht, uitdagend 

en bereidt leerlingen voor op een toekomstige carrière.

Online en offline service, wij staan altijd voor je klaar
Advies nodig over de keuze en de inzet van ons lesmateriaal? Vragen over onze 

lesmethodes? Of hulp nodig bij de toegang tot onze digitale producten? Dan doen wij 

ons uiterste best om jou een passende oplossing aan te reiken. Direct en persoonlijk. 

Ons team staat voor je klaar via WhatsApp, telefoon of direct op locatie. Service die in 

elk onderzoek hoog gewaardeerd wordt en die je van ons gewend bent.

0522 235 235

service@boomberoepsonderwijs.nl

boomberoepsonderwijs.nl


