
 
 

FORMULIER VOORTGANG PER WERKPROCES IN DE BPV – Cohort - 2021-2022 

 
Dit voortgangsformulier gebruik je als hulpmiddel in gesprekken met je praktijkopleider om zicht te houden op je voortgang richting de beroepsproeve. Het is dus geen beoordelingsformulier. 

Lees de beroepseisen onder de werkprocessen. Die beroepseisen zijn dezelfde eisen als in je beroepsproeve. Je krijgt een handtekening als je een werkproces hebt gedaan op A, B, of C*. 
Bewaar dit formulier in je bpv-map (en in overleg met je bpv-begeleider ook in je portfolio in Magister). Ieder schooljaar krijg je een nieuw voortgangsformulier, omdat de situatie op elk bpv-bedrijf anders is. 

 
 
 
 

 

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling 
 
niveau 4 - 25704 
 

A  
Voorbereiding op het werkproces 

 
Wat heb je nog nodig: 
Zeer uitgebreide uitleg   
Zeer uitgebreide instructies Volledige 
begeleiding 

 

B  

Geoefend 
 

Wat heb je nog nodig: 
Uitgebreide uitleg 
Uitgebreide instructies   
Uitgebreide begeleiding 

C  

Ver gevorderd 
 

Wat heb je nog nodig: 
Weinig uitleg 
Weinig instructies 
Weinig begeleiding 
 

 

Naam student: 

 

Klas: 

 
          

Score praktijkopleider 
 

Werkproces Code Datum  Handtekening Datum  Handtekening Datum  Handtekening 

Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of presentaties B1-K1-W1        

Verzorgt groene producten en natuurlijke materialen B1-K1-W2       

Verzorgt de (online)winkel-/productpresentatie B1-K1-W3       

Heeft commerciële contacten B1-K1-W4        

Combineert ideeën tot een ondernemersconcept P3-K1-W1       

Kiest een vorm voor ondernemen P3-K1-W2       

Ontwikkelt bedrijfsprocessen en bereidt bedrijfsvoering voor P3-K1-W3       

Zet een financiële structuur van de onderneming op P3-K1-W4       

Ontwikkelt een businessmodel P3-K1-W5       

Organiseert en bewaakt kwaliteit P3-K2-W1       

Beheert financiën en voert de financiële administratie uit P3-K2-W2       

Stelt operationeel plan op P3-K2-W3       

Stuurt met ondernemingsinformatie P3-K2-W4       

Stuurt medewerkers aan (in projecten) P3-K2-W5       

Bepaalt assortiment/inkoopbeleid P3-K3-W1       

Bepaalt inkoopvolume en -budget en draagt zorg voor 
voorraadbeheer 

P3-K3-W2       

Ontwikkelt een marketingstrategie P3-K3-W3       

Creëert waarde voor doelgroepen P3-K3-W4       

*Je kunt, na overleg met je bpv-begeleider, zelfstandig een werkproces oefenen met behulp van de ‘Zes-stappen methode’ in je bpv-map.  



 
 

BEROEPSEISEN 

B1-K1-W1: Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of presentaties 

 pakt de voorbereiding op ordelijke en systematische wijze aan;  
 gaat zorgvuldig om met het (groene) product;  
 past de juiste vaktechnieken op correcte wijze en in het juiste tempo toe;  
 levert stabiele prestaties in een stressvolle omgeving; 
 maakt een realistische planning waarin hij aspecten als keuze voor en beschikbaarheid 

van producten, kosten en tijdsplanning meeneemt;  
 maakt een creatief en vindingrijk product/arrangement;  
 levert stabiele kwaliteit in het vereiste werktempo;  
 zet materialen en middelen efficiënt en effectief in;  
 hanteert het FIFO principe correct. 

B1-K1-W2: Verzorgt groene producten en natuurlijke materialen 

 voert de verzorgingswerkzaamheden bedreven en accuraat uit;  
 signaleert schade en afwijkingen tijdig en neemt passende maatregelen;  
 gebruikt de juiste verzorgingsproducten en gaat er zorgvuldig mee om;  
 voorkomt kwaliteitsverlies van de producten nauwgezet. 

 

B1-K1-W3: Verzorgt de (online) winkel-/productpresentatie 

 kiest geschikte materialen en hulpmiddelen en gebruikt deze op effectieve en efficiënte 
wijze;  

 levert consequent werk van hoge kwaliteit en afwerking;  
 werkt nauwkeurig volgens de bedrijfsformule; 
 zet zijn presentatietechnieken, kennis van de producten en zijn gevoel van sfeer 

adequaat in;  
 interpreteert en visualiseert het presentatieplan vakkundig. 

 
B1-K1-W4: Heeft commerciële contacten 

 inventariseert de wensen en informatiebehoefte van de klant/opdrachtgever grondig;  
 stemt zijn communicatie correct af op de klant;  
 presenteert zichzelf op gastvrije en professionele wijze richting de klant/opdrachtgever; 
 neemt bestellingen nauwkeurig op en noteert deze op duidelijke wijze;  
 voert op professionele en klantgerichte wijze adviesgesprekken met (grote) zakelijke 

klanten. 

P3-K1-W1 Combineert ideeën tot een ondernemersconcept 

 gebruikt bronnen adequaat voor het verzamelen van informatie;  
 trekt logische conclusies over kansen in de markt;  
 toont bij de ideevorming om te gaan ondernemen een reëel beeld van de sector en de 

markt;  
 combineert informatie en eigen inzichten tot een samenhangend en realistisch 

ondernemersconcept;  
 

 
 

 is erop gericht dat ideeën zoveel mogelijk aan verwachtingen/wensen/behoeften van 
doelgroepen; 

 reflecteert adequaat na elke stap/conclusie en toont zelflerend vermogen. 

P3-K1-W2 Kiest een vorm voor ondernemen 

 kent financiële zaken die invloed op de onderneming hebben en maakt logische 
afwegingen tussen kosten en baten;  

 gebruikt bronnen adequaat voor informatie;  
 formuleert concrete en duidelijke scenario’s en/of doelen voor de onderneming;  
 houdt rekening met lange(re) termijn plannen en doelen;  
 combineert, analyseert en toetst verzamelde informatie kritisch;  
 weegt voor- en nadelen bij het kiezen van een ondernemingsvorm nauwkeurig af en 

trekt een logische conclusie;  
 reflecteert adequaat na elke stap/conclusie en toont zelflerend vermogen.  

P3-K1-W3 Ontwikkelt bedrijfsprocessen en bereidt bedrijfsvoering voor 

 heeft een reëel en een volledig beeld van de financiële zaken die op een onderneming 
van invloed zijn;  

 toont inzicht in de structuur, het beleid en de doelen van de onderneming;  
 neemt duidelijke beslissingen bij het uitwerken van processen en de bedrijfsvoering;  
 hanteert bij het opstellen en uitwerken van processen en de bedrijfsvoering een 

duidelijke en concrete structuur;  
 formuleert reële ondernemende doelen en zorgt ervoor dat de ondernemende 

activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn;  
 maakt bewuste keuzes om bepaalde ondernemingsrisico’s aan te gaan;  
 gebruikt bronnen adequaat voor informatie;  
 maakt bij het vormgeven en afbakenen van processen en procedures logische 

afwegingen;  
 ontwikkelt duidelijke ondernemende plannen met meetbare prestatie-indicatoren en 

resultaten;  
 reflecteert adequaat na elke stap/conclusie en toont zelflerend vermogen.  

P3-K1-W4 Zet een financiële structuur van de onderneming op 

 neemt weloverwogen en op tijd beslissingen over de financiële structuur van de 
onderneming;  

 gebruikt bronnen adequaat voor informatie;  
 Werkt de financiële structuur van de onderneming duidelijk, gestructureerd en concreet 

uit;  
 analyseert de verzamelde en beschikbare financiële informatie grondig en begrijpt de 

onderlinge verbanden;  
 toetst financiële gegevens kritisch op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid;  
 trekt logische conclusies over hoe de financiële structuur met betrekking tot het aanbod 

van producten en/of diensten bij de wensen en behoeften van de 
doelgroep/opdrachtgevers/klanten past;  

 reflecteert adequaat na elke stap/conclusie en toont zelflerend vermogen. 



 
 

P3-K1-W5 Ontwikkelt een businessmodel 

 gebruikt bronnen adequaat voor informatie;  
 toetst gegevens kritisch op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid;  
 analyseert de verzamelde en beschikbare informatie voor in een businessmodel grondig 

en begrijpt de onderlinge verbanden;  
 werkt de structuur van een businessmodel nauwkeurig, duidelijk, gestructureerd en 

concreet uit;  
 ziet en onderkent sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen;  
 reflecteert adequaat na elke stap/conclusie en toont zelflerend vermogen. 

P3-K2-W1 Organiseert en bewaakt kwaliteit 

 stelt gestructureerde procedures en werkinstructies op die uitvoerbaar zijn voor 
medewerkers;  

 volgt wettelijke richtlijnen en voorschriften op bij het opstellen van beleid, procedures en 
werkinstructies;  

 verzamelt en combineert alle benodigde informatie voor het selecteren en bijstellen van 
het zorgsysteem. 

P3-K2-W2 Beheert financiën en voert de financiële administratie uit 

 registreert de financiële gegevens nauwkeurig en accuraat (of besteedt dit uit);  
 controleert steekproefsgewijs of uitbesteed werk voldoet aan de kwaliteitseisen;  
 is zich er continu van bewust dat fouten financiële consequenties kunnen hebben en 

benoemt deze helder;  
 neemt binnen de gestelde kaders tijdig de nodigde beslissingen.  

P3-K2-W3 Stelt operationeel plan op 

 stelt duidelijke en concrete doelen vast;  
 stemt het operationeel plan nauwkeurig af op het ondernemingsplan;  
 maakt effectief en efficiënt gebruik van mensen en middelen;  
 formuleert volledig en duidelijk.  

P3-K2-W4 Stuurt met ondernemingsinformatie 

 neemt binnen de kaders van de onderneming tijdig, duidelijke en weloverwogen 
beslissingen;  

 neemt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van genomen beslissingen;  
 toont inzicht in de processen en resultaten van de onderneming;  
 toont abstractievermogen bij het bijhouden van interne en externe ontwikkelingen;  
 is gedisciplineerd om informatie over de onderneming actueel te houden, regelmatig te 

analyseren en eventuele vervolgacties te nemen;  
 gebruikt bronnen adequaat voor informatie;  
 reflecteert adequaat na elke stap/conclusie en toont zelflerend vermogen.   

P3-K2-W5 Stuurt medewerkers aan (in projecten) 

 geeft duidelijke informatie en instructies;  
 geeft medewerkers helder onderbouwde en constructieve feedback;  
 controleert regelmatig of medewerkers werkzaamheden volgens afspraak, (wettelijke) 

richtlijnen en productiviteits- en kwaliteitsnormen uitvoeren;  

 signaleert tijdig afwijkingen of knelpunten in de uitvoering van werkzaamheden en komt 
met een passende oplossing. 

P3-K3-W1 Bepaalt assortiment/inkoopbeleid 

 signaleert en benut kansen bij de assortimentsbepaling proactief;  
 controleert actief de te behalen marges op het assortiment;  
 gaat regelmatig na of het assortiment aan de behoefte en verwachtingen van de klant 

voldoet. 

P3-K3-W2 Bepaalt inkoopvolume en -budget en draagt zorg voor voorraadbeheer 

 gebruikt relevante bedrijfsgegevens, trends/ontwikkelingen, en signalen m.b.t. wensen 
en behoeften van de klant zorgvuldig bij het bepalen van inkoopvolume en -budget;  

 weegt voor- en nadelen van de verschillende leveranciers zorgvuldig tegen elkaar af;  
 stelt zichzelf proactief op de hoogte van de markt en de spelers daarin;  
 koopt benodigde producten tijdig in;  
 zorgt voor een correcte registratie van de voorraad en binnengekomen producten;  
 bewaakt de kwaliteit van producten nauwgezet.  

P3-K3-W3 Ontwikkelt een marketingstrategie 

 neemt duidelijke beslissingen bij het uitwerken van de marketingstrategie;  
 stemt de boodschap van zijn marketingactiviteiten passend af op de visie en doelen van 

de onderneming;  
 stemt de marketingactiviteiten adequaat af op de wensen en behoeften van 

doelgroep(en);  
 gebruikt zijn (on- en offline) netwerk efficiënt en effectief om bekendheid te geven aan 

zijn onderneming; 
 grijpt na een afweging van kosten en baten kansen om de onderneming onder de 

aandacht van doelgroepen te brengen; 
 reflecteert adequaat na elke stap/conclusie en toont zelflerend vermogen;  
 evalueert marketingactiviteiten op een systematische wijze.  

 
P3-K3-W4 Creëert waarde voor doelgroepen 
 

 stelt juiste doelen en prioriteiten bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden;  
 stelt realistische en haalbare planningen op en houdt rekening met pieken en dalen en 

mogelijke afwijkingen in de uitvoering;  
 stemt het creëren van waarde met doelgroepen/opdrachtgevers/klanten tijdig, duidelijk 

en concreet af;  
 gebruikt, indien van toepassing, materialen en middelen effectief en efficiënt;  
 zorgt voor complete, duidelijke en juiste offertes/overeenkomsten met een duidelijke 

structuur;  
 is alert op het nakomen van gemaakte afspraken met 

klanten/opdrachtgevers/samenwerkingspartners;  
 weet tijdig te anticiperen op en te communiceren over onvoorziene omstandigheden;  
 houdt bij het maken van afspraken met klanten/opdrachtgevers/samenwerkingspartners 

rekening met de (commerciële) doelstellingen van de onderneming;  
 reflecteert adequaat na elke stap/conclusie en toont zelflerend vermogen.  

 


