
K/EO/11 internationale handel BB KB GL 

Taak: 

o oriënteert zich op de inkoop uit en verkoop aan (personen uit) het buitenland 
en kan communiceren met personen uit een ander land en in een vreemde taal 
en omgaan met de daarbij voorkomende cultuurverschillen 

o kan verschillende economische werkzaamheden uitvoeren in een internationaal 
opererende onderneming.  

   

K/EO/11.1    

Deeltaak: 

oriënteert zich op de inkoop uit en verkoop aan (personen uit) het buitenland en 
kan communiceren met personen uit een ander land en in een vreemde taal en 
omgaan met de daarbij voorkomende cultuurverschillen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. beroepen herkennen en benoemen in de internationale handel  x x 

2. omgaan met internationaal cultuurverschillen in de beroepscontext  x x 

3.   topografische kennis van de belangrijkste handelspartners van Nederland 

gebruiken en aantonen, zoals:  

- Duitsland 

- Zweden 

- China 

- Frankrijk 

- Verenigde Staten 

 
x x 

 4.  in een moderne vreemde taal communiceren met buitenlandse  

      handelspartners m.b.v.: 

- telefoon 

- mail/contactformulier 

- social media 

- persoonlijk 

 
x x 

K/EO/11.2    

Deeltaak: 

kan verschillende economische werkzaamheden uitvoeren in een internationaal 
opererende onderneming. 

 
De kandidaat kan: 

   

1. door te handelen met internationale (junior)ondernemingen omgaan met 
duurzaam ondernemen: 

- people 

- planet 

- profit 

 
x x 

2. regels, bepalingen en wetten gebruiken die te maken hebben met 

internationale handel voor de onderneming 

 
x x 

3. internationale keurmerken herkennen en weet deze toe te passen voor de 

eigen onderneming 

   

4. formulieren m.b.t. internationale handel invullen, zoals: 

- bill of lading 

- CMR/CIM vrachtbrief 

- ATA/CIR Carnet 

- certificaat van oorsprong 

- offerte 

- letter of credit 

 x x 



5. berekeningen uitvoeren die van belang zijn bij de eigen internationale 
onderneming, zoals: 

- vreemde valuta 

- transportkosten 

- BTW met andere percentages 

- invoerrechten 

 x x 

6. vormen van fysieke distributie herkennen en benoemen die van belang zijn bij 

internationale handel en voor de onderneming/het product de juiste 

transportmethode kiezen 

 x x 

7. vormen van internationaal betalingsverkeer herkennen en benoemen  x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

 x x 

 


