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K= Kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, 

en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen of overeenkomsten noemen en beschrijven. 

T= Toepassingsvraag, de kandidaat moet de gegevens uit een bepaalde casus op de juiste manier 

toepassen. 

 

De blauw gemarkeerde toetstermen worden getoetst door middel van numerieke vragen (waarbij 

gevraagd wordt een getal in te vullen). 

De niet gemarkeerde toetstermen worden getoetst door middel van meerkeuzevragen. 

 

De kandidaat kan: 

 

 

A.  Elementaire berekeningen 

 

A1 elementaire berekeningen uitvoeren 

 A1.1... percentages berekenen. (T) 

 A1.2... promillages berekenen. (T) 

 A1.3... machtsverheffen met behulp van een rekenmachine. (T) 

 A1.4... vergelijkingen met één onbekende oplossen. (T) 

A1.5… de enkelvoudige interest berekenen. (T) 

A1.6... de bruto- en nettowinst en de omzet berekenen. (T) 

 

 

B. Handel 

 

B1 begrippen rondom handel in het algemeen beschrijven 

B1.1… beschrijven wat de begrippen bedrijfstak en bedrijfskolom inhouden. (K) 

 

B2 de verschillende handelsvormen beschrijven 

 B2.1… de verschillende indelingen in handel beschrijven (groot- en kleinhandel; collecterend en  

distribuerend; import, export en transito; zelfstandig en niet-zelfstandig; gevestigd en  

ambulant) en voorbeelden hiervan noemen. (K) 

B2.2… beschrijven wat de voordelen zijn van het inschakelen van een groothandel. (K) 

B2.3… binnen de kleinhandel de verschillen in groot-, midden- en kleinbedrijf beschrijven en de  

voor- en nadelen van deze verschillende vormen noemen. (K)  

 

B3 samenwerkingsvormen van handel beschrijven 

 B3.1… de verschillende samenwerkingsvormen tussen ondernemingen beschrijven (concern,  

joint venture, fusie, inkoopcombinatie, franchising). (K) 

B3.2… de voor- en nadelen van franchising beschrijven. (K) 

 

B4 de handelsgebruiken rondom koop en verkoop beschrijven 

B4.1… verschillende vormen van kortingen op het gewicht (tarra en rafactie) en de begrippen  

bruto- en nettogewicht beschrijven. (K) 

B4.2… de leveringsvoorwaarden beschrijven die te maken hebben met de plaats van levering  

en de prijs die daarbij behoort (loco magazijn/fabriek, rembours, franco wal/station, 

franco schip (f.o.b.)/vliegtuig, (f.o.p.)/trein, (f.o.r.), franco huis). (K)  

B4.3… kortingen op de rekening (rabat, contant, kredietbeperkingstoeslag en omzetbonus de  

beschrijven. (K)  

B4.4… de betalingsvoorwaarden contant en op rekening beschrijven. (K) 
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C.  Goederenhandel en valutahandel 

 

C1 factuurbedragen berekenen 

C1.1... een factuurbedrag berekenen met kortingen op gewicht en/of prijs (rabat, korting voor   

contant en kredietbeperkingstoeslag). (T) 

 C1.2... de omzetbelasting berekenen. (T) 

 C1.3… vervoerskosten berekenen. (T) 

 

C2 beschrijven hoe te werken met wisselkoersen en vreemde valuta 

C2.1...de notatie van vreemde valuta beschrijven. (K) 

 

 

D.  Kostencalculaties 

  

D1 kostencalculaties uitvoeren met behulp van de opslagmethode 

 D1.1... beschrijven wat onder kostprijs verstaan wordt. (K) 

 D1.2... benoemen welke kostensoorten kunnen worden onderscheiden. (K) 

D1.3... bepalen wanneer gebruik wordt gemaakt van de opslagmethode. (K)  

D1.4... kostprijsberekeningen uitvoeren met behulp van de primitieve opslagmethode. (T) 

 D1.5... prijsberekeningen uitvoeren met behulp van de verfijnde opslagmethode. (T) 

D1.6... prijsberekeningen uitvoeren met behulp van de brutowinstopslagmethode. (T) 

D1.7… prijsberekeningen uitvoeren met behulp van de nettowinstopslagmethode. (T) 

 D1.8... de bruto- en netto verkoopprijs bij een handelsonderneming berekenen. (T) 

 

D2 de break-evenomzet en –afzet berekenen 

 D2.1... de begrippen break-evenomzet en –afzet beschrijven. (K) 

 D2.2... de break-evenomzet en –afzet van een onderneming berekenen. (T) 

 

D3 de kosten van een onderneming berekenen en interpreteren 

 D3.1… directe kosten en indirecte kosten berekenen en interpreteren. (T)  

D3.2… berekeningen maken met constante (vaste) kosten en variabele kosten (T) 

D3.3… berekeningen maken met proportioneel variabele kosten, progressief variabele kosten  

en degressief variabele kosten. (T) 

D3.4... de integrale kostprijs en integrale commerciële kostprijs berekenen en interpreteren. (T) 

 D3.5... de verkoopprijs en -winst berekenen en interpreteren. (T) 

D3.6... het verwachte bedrijfsresultaat berekenen en interpreteren. (T) 

 D3.7... de normale bezetting en werkelijke bezetting berekenen en interpreteren. (T) 

 D3.8... onderbezetting en overbezetting berekenen en interpreteren. (T) 

 

D4 de overige kosten die onderdeel uitmaken van de kostprijs berekenen en interpreteren 

D4.1... de afschrijvingskosten op duurzame productiemiddelen berekenen, via de methodes vast  

percentage van de aanschafwaarde en vast percentage van de boekwaarde. (T) 

D4.2… de interestkosten over een gemiddeld geïnvesteerd vermogen berekenen. (T) 

 

 

E.  Verzekeringen 

 

E1 basisbegrippen rondom verzekeringen beschrijven 

 

E1.1… beschrijven wat het verschil is tussen schade- en sommenverzekeringen. (K) 

E1.2… beschrijven wat de volgende voorbeelden van schadeverzekeringen inhouden:  

brandverzekering, transportverzekering, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering,  

bedrijfsschadeverzekering, kredietverzekering, productaansprakelijkheidsverzekering,  

rechtsbijstandverzekering. (K) 
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E1.3… beschrijven wat de volgende voorbeelden van sommenverzekeringen inhouden:  

levensverzekering, lijfrente- en pensioenverzekering, compagnonsverzekering. (K) 

E1.4… de volgende begrippen beschrijven: over- en onderverzekering, herverzekeren en dubbel  

verzekeren, premier-risqueverzekering, premie. (K) 

 

E2 berekeningen uitvoeren met betrekking tot verzekeringen 

E2.1... het verzekerd bedrag, de premie, de assurantiebelasting en het totaal te betalen bedrag  

voor verzekeringen berekenen. (T) 

 E2.2... de onderverzekeringsbreuk berekenen. (T) 

 E2.3…de uitkering van een schadeverzekering berekenen. (T) 

 

 

F. Diagrammen 

 

 F1.1… een beschrijving geven van een lijn-, staaf-, kolommen- en cirkeldiagram (K) 

F1.2… een lijn-, staaf-, kolommen- of cirkeldiagram interpreteren. (T) 
 

 


