
 
 
 
Plaza Challenge heeft raakvlakken met de volgende eindtermen: 
 

Plaza Challenge School  Eindtermenoverzicht 

 

VMBO Intersectoraal  B K G 
IS/1 - Oriëntatie op handel en administratie 

1 De kandidaat heeft inzicht in: 
− het werkterrein en beroepen in de sectoren zorg en welzijn, handel en 
administratie, en techniek 
− diverse klanten, afnemers en opdrachtgevers binnen de werkterreinen 
dienstverlening, commercie, technologie, cultuur en ICT 
− nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeid 
− eigen mogelijkheden van opleiding en werken 

SE SE SE 

IS/2 - Professionele vaardigheden 
3 De kandidaat kan tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau 

berekeningen maken. 
CE CE  

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

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

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

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

15 De kandidaat kan reflecteren op het eigen handelen. CE CE  

IS/3 - Intersectorale methodische vaardigheden 

18 De kandidaat kan in zijn werk rekening houden met voorkomende dilemma’s 
en die toelichten 

CE CE  

IS/9 - Onderneming, administratie en handel 

28 De kandidaat kan werkzaamheden binnen de context van kantoor en winkel 
uitvoeren 
Voorbeelden zijn: receptiewerkzaamheden, werken met een office-pakket, 
magazijnwerkzaamheden, kassawerkzaamheden, presenteren en promoten 

SE SE SE 

     

ITI/2a - Professionele vaardigheden 

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

  CE 

III De kandidaat kan binnen het vakgebied gericht informatie verwerven, verwerken en 
verstrekken met behulp van geautomatiseerde systemen. 

  CE 

IV De kandidaat kan op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren.   CE 

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

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

XIV De kandidaat kan reflecteren op het eigen handelen.   CE 

ITI/3a - Informatietechnologie 

XV De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie informatietechnologie gebruiken.   CE 
ITI/7a - Commercieel handelen 1 

XVII De kandidaat kan in een (gesimuleerde) praktijksituatie: 
- een commerciële presentatie uitvoeren 
- 'after sales' diensten uitvoeren. 

  CE 

 


