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Studieoverzicht semester 3 

(collegejaar 2020-2021) 
 

SEMESTER 3    

 

 
VAKGEBIED 

 

 
MODULE 

 

 
CODE 

LESUREN 

/ 

WEE
K Bedrijfsvoering Bedrijfsmanagement bma-3 3 

 Recht rec-3 1 

 Computergebruik cpg-3 (1 gem) 

Bedrijfskunde Bedrijfseconomie bec-3 2 

 Bedrijfsrekenen bre-3 1 

 Marketing mar-3 2 

 Bedrijfsadministratie bad-3 1 

Verkoop Consumentenverkoop cvk-3 2 

Techniek Verbrandingsmotoren mot-3 2 

 Nautische Vaktechniek nvt-3 2 

 Elektrotechniek elk-3 2 

Communicatie Bedrijfscommunicatie bcm-3 2 

 Presentatietechniek pre-3 2 

 Engels eng-3 2 

 Duits dui-3 2 

 Stage/Mentoruur/LB llb-3  

Beroepspraktijk
- vorming 

 
Beroepspraktijkvorming 

 
bpv-3 

 
1 dag p/w 

TOTAAL:   27 

 
N.B.:  

Vanwege de situatie rondom COVID-19 wijkt de norm en verhouding binnen 
de studentenbelasting uren voor onbepaalde tijd af.  

 
De lesstof uit voorgaand semester wordt als bekend verondersteld en kan 
derhalve ook in de volgende semesters getentamineerd worden.  
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Semester: 3 
Vakgebied: Bedrijfsvoering 
Module + code: Bedrijfsmanagement Bma-3 

Docent: A. von Barnau Sythoff 

 
Doelstelling: 

de student heeft kennis van en inzicht in personeelsmanagement; de student is 
in staat de berekende bedrijfsoppervlakte om te zetten naar 

vermogensbehoefte en verkrijging en financiële kengetallen; de student heeft 
kennis van en inzicht in de leidinggevende taken van de manager, diverse 
leiderschaps- en motivatietechnieken en theorieën. 

 
Aantal toetsen voor GTC 2 

Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 

"Middle Management", Heijnsdijk, J., derde druk; hoofdstuk 15, 16 en 20. Bundel 
"Bedrijfsmanagement NBM", uitgave IVA Driebergen, hoofdstuk 8 en 9. 

 

Bijzonderheden: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  



 
 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 

NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 3 

Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Recht Rec-3 

Docent: J.M. Lindner 

 
Doelstelling: 

de student kent diverse aspecten en kan een omschrijving geven van het 

verzekeringsrecht, distributiekanalen, de prijs van een verzekering, 
polisvoorwaarden en clausules, sociale zekerheid en inkomensverzekeringen, 
loondoorbetaling bij ziekte, Wet verbetering poortwachter, de WIA, de IVA en de 

WGA en de aanvullende verzekeringen; faillissement, surseance van betaling en 
schuldsanering natuurlijke personen. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
Bundel "Rechts- en Wetskennis MBO NBM", Uitgeverij Streutker; hoofdstuk 1, 2, 
3, 4, 5 en 8. 

 
Inhalen: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 

Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Computergebruik Cpg-3 

Docent: mw. C. Arends, A. Vis 

 
Doelstelling:  
De student verwerft de minimaal vereiste basisvaardigheden in het werken met de 

Microsoft-programma's Word, Excel en PowerPpoint. 
 
Aantal toetsen voor GTC : 0 

Wijze van toetsen : digitaal 
 

Berekening cijfer voor dit vak:  
Tenminste 2 diagnostische toetsen (thuis of op de IVA te maken). Tentamen over 
de gehele lesstof, af te nemen op de IVA.  

Tentamenuitslag = TC 

 
Literatuur:  

Boek MOS Excel Expert Roadmap365. 
 
Herkansing: 

Hertentamen over gehele lesstof van het semester, af te nemen op de IVA. 
Tijdsduur 2 lesuren.   

 
Bijzonderheden:  
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Semester: 3 

Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Bedrijfseconomie Bec-3 

Docent:  drs. F.W.G. Renger, R.T. van Veenendaal 

 
Doelstelling: 
de student dient prijsberekeningen te kunnen maken voor de sectoren 

detailhandel, ambacht en dienstverlening; berekeningen te kunnen maken in het 
kader van het bedrijfsminimum (break-even point); berekeningen te kunnen 
maken in het kader van de overname van een bedrijf; het onderscheid te weten 

tussen directe en indirecte kosten; berekeningen te kunnen uitvoeren met diverse 
afschrijvingsmethodieken, waaronder de boekwaardemethode en sum-of-the- 

year-digits-methode. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
Ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 

"Financiering voor het MKB"; 6e druk, hoofdstukken 1.1, 1.3, 1.4, en 5.4 t/m 5.5; 
"Werkboek Financiering voor het MKB"; 6e druk; inclusief alle in de les en/of via 

Magister/ELO verstrekte lesstof. 

 

Bijzonderheden: 

voor instructie ondernemingsplan, zie hand-out "algemeen instructieformulier" en 

"vakgericht instructieformulier". 
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Semester: 3 

Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Marketing Mar-3 

Docent: mw. T.W.M. de Boer, mw. J.C. Kortenhorst  

 
Doelstelling: 

de student krijgt in dit semester de ‘tools’ om inzicht te krijgen in twee  van de 

vier basisinstrumenten van de marketingmix (product en promotie). De student 
brengt het geleerde, waaronder de kennis vanuit semesters 1 en 2, in praktijk 
door in groepsverband een sales & marketing plan op te stellen. Aan het begin van 

semester 3 maakt de student kennis via een hand-out met een aantal 
begrippen/gereedschappen dat gebruikt kan worden bij het opstellen van het 

plan. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 

"Basiskennis Marketing", Bliekendaal, C. en Van Vught, T. . Noordhoff Uitgevers, 
5e druk, hoofdstuk 9 en 12 t/m 12.2. IVA hand-out sales & marketingplan; 
"Werkboek Marketing deel lll", uitgave IVA Driebergen. 

 
Herkansing: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden: 
voor instructie sales & marketing plan: zie hand-out "Je sales & marketing plan in 

7 stappen". 
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Semester: 3 

Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Bedrijfsadministratie Bad-3 

Docent:  P. Vedder 

 
Doelstelling: 

de student is in staat diverse boekingsposten en een kasstaat te maken; de 

student heeft inzicht in computerboekhouden en kent de principes van een 
loonadministratie; de student kan de btw administreren en heeft inzicht in privé- 
posten en kan deze verwerken. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
"Administratie voor het MBK", Pietersen, P.F. en Pietersen, P.H., N.O.I.-Baarn, 12e 
druk, hoofdstuk 4 herhaling, 6, 7 en 8. 

 

Bijzonderheden: 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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Semester: 3 

Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Bedrijfsrekenen Bre-3 

Docent: Mw. M.J. van Ham 

 
Doelstelling: 

de student leert berekeningen te maken met breuken en decimale breuken; kan 

‘handig’ en schattend rekenen. De student kan verschillende maten herkennen, 
meetinstrumenten aflezen en plattegronden en bouwtekeningen lezen. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : digitaal 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 

"Rekenblokken online", domein getallen, verbanden en meten en meetkunde; 

Malmberg Uitgevers.  
 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 

Vakgebied: Verkoop 
Module + code: Consumentenverkoop Cvk-3 

Docent: R.V. Ochse 

 
Doelstelling: 

de student verkrijgt, kennis, inzicht in de vele processen die bij verkoop van 

duurzame consumptiegoederen een rol spelen; de student verkrijgt vaardigheid in de 
verkoop van financiële producten en verzekeringen. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 

Bundel "Consumentenverkoop NBM", uitgave IVA Driebergen, hoofdstuk 14. Bundel 

"Bovemij, verzekeringen in de Nautische Branche", H2. Ter ondersteuning van de 
studie kan er extra materiaal in de vorm van een PowerPointpresentatie en dergelijke 
worden uitgereikt of er kan naar worden verwezen (bijvoorbeeld Magister/ELO). 

Hierover kunnen op een test of tentamen vragen worden gesteld. 
 

Herkansing: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 

Vakgebied: Techniek 

Module + code: Verbrandingsmotoren Mot-3 

Docent: G.U. Smid 

 
Doelstelling: 

de student heeft kennis van en inzicht in de werking van dieselmotoren, 

brandstoffen en alternatieve brandstoffen, vullingsgraadverbetering en de invloed 
hiervan op het motorkarakter. 

Aantal toetsen voor GTC:  2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
Theoriebundel "Verbrandingsmotoren MBO-2 NBM", uitgave IVA Driebergen; 

"Electude", e-learning. 
 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 

Vakgebied: Techniek 

Module + code: Nautische Vaktheorie Nvt-3 (keuzedeel) 
Docent: A. von Barnau Sythoff 

 
Doelstelling: 

de student is in staat de rol van de makelaar en expert te onderscheiden; de student 
heeft kennis van de nautische wetgeving die van toepassing is op het werkveld van 

de expert en makelaar; de onderzoeksmethodiek die van toepassing is bij het taxeren 
van schepen. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
"Nautische Vaktheorie II", uitgave IVA Driebergen, hoofdstuk 1 t/m 4; diverse 

hand-outs. 
 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 

Vakgebied: Techniek 

Module + code: Elektrotechniek Elk-3 

Docent:  H.G.M. Habraken, H.C. Wildschut 

 
Doelstelling: 

de student heeft kennis van de werking van verschillende energiebronnen aan boord 

en heeft inzicht in de toepassingsgebieden hiervan, heeft basiskennis van en inzicht 
in de grondbeginselen en wetten van (elektro-)magnetisme en inductie en kent 
hiervan de praktische toepassing. De student heeft basiskennis van en inzicht in de 

grondbeginselen van de hierbij toegepaste halfgeleiders. De student leert de kennis 
van de theoretische technische vakken toe te passen in de nagebootste practicum 

lesomgeving. De opgedane kennis en vaardigheden kan de student toepassen binnen 
de context die hij of zij in de beroepspraktijk kan tegenkomen. 

Aantal toetsen voor GTC:  2 
Wijze van toetsen : schriftelijk en/of praktisch 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
Theoriebundel "Elektrotechniek MBO-2 NBM", uitgave IVA Driebergen, "Electude", e-

learning. 

 

Bijzonderheden:  
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Semester: 3 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code:  Bedrijfscommunicatie Bcm-3 

Docent:  mw. M.L.J.B. Span-Lammers 

 
Doelstelling: 

student kent stijlproblemen en kan deze onderscheiden in eenvoudige zinnen, kan 

informatieve teksten interpreteren en herschrijven, kent de basisregels van de 
correspondentie en kan eenvoudige brieven en e-mails schrijven. De student breidt 
zijn woordenschat uit met termen gericht op de branche, onderhoudt de spelling en 

grammatica op niveau 3F en kan dit foutloos toepassen. 

Aantal toetsen voor GTC 2 

Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 
 

Literatuur: 

"Nu Nederlands", Noordhoff Uitgevers: lezen/luisteren, grammatica/spelling/stijl; 

"Vlekkeloos Nederlands"; "Taalbeheersing en brieven", D. Pak; "Goed Gebekt", deel 
3, D. Pak, taak 1-10;  Extra oefenstof, uitgave IVA Driebergen. 
 

Bijzonderheden:  
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Semester: 3 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Presentatietechniek Pre-3 

Docent: mw. S.E. Schnitzler, mw. M.L.J.B. Span-Lammers 

 
Doelstelling: 

de student is in staat om diepgang aan een presentatie te geven en hanteert 

daarbij de KRS-indeling. De student leert technieken om een zakelijke presentatie 
te kunnen houden. Hierbij komen zowel verbale als non-verbale aspecten aan de 
orde. Ter ondersteuning wordt soms PowerPoint gebruikt. Er wordt veel aandacht 

besteed aan de persoonlijke presentatie, houding, (oog)contact en spreken. 
 

Aantal toetsen voor GTC : 3 

Wijze van toetsen : mondeling 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 
 

Literatuur: 

"Presenteren kun je leren", uitgave IVA Driebergen; "Presentatietechniek", 

supplement, 2e jaars, uitgave IVA Driebergen. 

 

Bijzonderheden: 

het supplement Presentatietechniek 2e jaars maakt deel uit van deze studiegids. 
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Semester: 3 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Engels Eng-3 

Docent: J.E. Stuije 

 
Doelstelling: 

de student kent de basisregels van de Engelse grammatica. De student oefent de 

vier vaardigheden: lezen, spreken, schrijven en luisteren. De student breidt zijn 
kennis uit van het Engelse vocabulaire. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 

"Nu Engels", Noordhoff Uitgevers; "Accelarate", English for Professionals; diverse 

opdrachten. 
 

 

Bijzonderheden:  
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Semester: 3 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Duits Dui-3 (keuzedeel) 

Docent: P. Vedder 
 

 
Doelstelling: 

De student beheerst de regels van de Duitse basisgrammatica en kan deze 

toepassen, de student oefent de diverse taalvaardigheden op A1/A2-niveau en 
breidt zijn algemene en zakelijke woordenschat uit. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
"Das ABC der Wirtschaftsgrammatik"; KLASSE! Leerwerkboek Duits voor het mbo 

A1/A2/B1; Geschäftliche Telefonate, Walvaboek. 
 

Herkansing: volgens examenreglement 
 

Bijzonderheden:  
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Semester: 3 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Stage/Mentoruur/LB Llb-3 

Docent: mentor, docent, directie- en stafleden 

 
Doelstelling: 

binnen de economische dimensie neemt de student kennis van de gedragsregels 

die in het zakelijk verkeer gebruikelijk zijn en leert zich hiernaar te gedragen; 
binnen de dimensie vitaal burgerschap leert en oefent de student te reflecteren op 
eigen fitheid en de juiste balans te verkrijgen tussen studeren, werken en 

ontspannen; thema’s uit de sociaal-maatschappelijke dimensie, zoals accepteren 
van culturele verscheidenheid, zijn onderwerp van gesprek tijdens o.a. de 

mentorgesprekken. 

 
Aantal toetsen voor GTC : n.v.t. 
Wijze van toetsen : praktijkbeoordeling 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
de mentor bepaalt of de student aan de inspanningsverplichting heeft voldaan 

door actief bij alle lessen aanwezig te zijn. Er wordt voor dit vak geen cijfer 
gegeven, maar voldaan/niet voldaan. 

 

Literatuur: 
"Etiquette & Omgangsvormen", Weering J.J. van; "Zakelijke etiquette", Magda 
Berman); diverse mentorhandleidingen: "Code of conduct IVA-student"; "Social 

media-protocol"; "Kleding-code". 

 
Herkansing: n v t. 

 

Bijzonderheden:  
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Semester: 3 

Vakgebied: Beroepspraktijkvorming 
Module + code: Beroepspraktijkvorming Bpv-3 

ocent: BPV-begeleider 

 
Doelstelling: 

de student leert kennis omzetten in kunde in de dagelijkse beroepspraktijk binnen 
de branche. Inleverdata en voorwaarden staan vermeld in de "BPV-stagemap" die 

aan het begin van de studie wordt uitgereikt en als document is terug te vinden 
op Magister/ELO. 
 
Aantal toetsen voor GTC : n.v.t. 
Wijze van toetsen : praktijkbeoordeling 

 

Berekening beoordeling voor dit vak: 

 

Rapport sem 3 Maandrapportages periode 
juni t/m november 2020 
ingeleverd 

Invloed op cijfer Inzet 

 
stage uren t/m 30 november 
≥ 300 van de 500 

V of NV 

 
Inleveren kerntaak B1-K2 
uiterlijk 30 september 2020 

V of NV 

 
Inleveren kerntaak P2-K1 
uiterlijk 30 november 2020 

V of NV 

  
3x V = Voldoende 

 (V=voldaan NV=niet voldaan) 

 

Literatuur: 
de door het leerbedrijf gebruikte ondersteunende literatuur. 

 
Herkansing: n.v.t. 

 

Bijzonderheden:  
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Studieoverzicht semester 4 

(collegejaar 2020-2021) 
 
 

 

 

 
VAKGEBIED 

 

 
 
MODULE 

 

 
 

CODE 

 
LESUREN 

/ 
WEE

K 
Bedrijfsvoering Bedrijfsmanagement bma-4 3 

 
Recht rec-4 1 

 
Bedrijfseconomie bec-4 2 

 
Bedrijfsrekenen bre-4 1 

 
Marketing mar-4 2 

 
Bedrijfsadministratie bad-4 1 

Verkoop Consumentenverkoop cvk-4 2 

Techniek Verbrandingsmotoren mot-4 2 

 
Nautische Vaktheorie nvt-4 2 

 
Elektrotechniek elk-4 2 

 
Bedrijfscommunicatie bcm-4 2 

 
Presentatietechniek pre-4 2 

 
Engels eng-4 2 

 
Duits dui-4 2 

 
Stage/Mentoruur/LB llb-4 

 

 
Beroepspraktijk

- vorming 

 

 
Beroepspraktijkvorming 

 

 
bpv-4 

 

 
1 dag p/w 

TOTAAL: 
  

27 

 

N.B.:  
Vanwege de situatie rondom COVID-19 wijkt de norm en verhouding binnen 
de studentenbelasting uren voor onbepaalde tijd af. 

 
De lesstof uit voorgaand semester wordt als bekend verondersteld en kan  

derhalve ook in de volgende semesters getentamineerd worden. 
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Semester: 4 

Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Bedrijfsmanagement Bma-4 

Docent: A. von Barnau Sythoff 

 
Doelstelling: 
de student heeft inzicht in kostenverbijzondering, kan een werkplaatsuurtarief en 

de regietoeslag uitrekenen en een kostprijsberekening maken. De student is in 
staat een balans op te stellen op basis van de vermogensbehoefte en 
vermogensverkrijging. Daarnaast is de student bekend met de opbouw en inhoud 

van een ondernemingsplan; de uitgangspunten van riskmanagement en de 
inhoud en omvang van een garageverzekering. 

Aantal toetsen voor GTC 3 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
Bundel "Bedrijfsmanagement NBM"; hoofdstuk 10 t/m 13. Bundel "Bovemij, 

verzekeringen in de Nautische Branche" hoofdstuk 4 en 5. 
 

 

Bijzonderheden:  
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Semester: 4 

Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Recht Rec-4 

Docent:  J.M. Lindner 

 
Doelstelling: 
de student kent diverse aspecten en kan een omschrijving geven van: het 

arbeidsovereenkomstenrecht, de aanneming van werk, de overeenkomst tot het 
verrichten van diensten, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en 
bepaalde tijd, verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de 

kettingtheorie, bijzondere bedingen, proeftijd, concurrentiebeding, 
geheimhoudingsbeding, nevenarbeidsbeding, het einde van de dienstbetrekking, 

ontslagmogelijkheden, de collectieve arbeidsovereenkomst in het algemeen, de 
Arbeidsomstandighedenwet en Arbozorg, doel, rechten en plichten werkgever en 
werknemer. 

Aantal testen voor GTC 2 
Wijze van tentamineren : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor het vak: 
De berekening van het TU gaat volgens het examenreglement. 

 

Literatuur: 
Bundel "Recht MBO NBM", Uitgeverij Streutker; hoofdstuk 6, 7, 9, 10 en 11. 
Bundel "Bovemij, Verzekeringen in de Nautische Branche", hoofdstuk 1 en 6. 

 
Inhalen: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden:  

Klik of tik om tekst in te voeren. 



  
 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 

NBM – 2e jaars  

IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code:  Bedrijfseconomie Bec-4 

Docent:  drs. F.W.G. Renger 

 
Doelstelling: 
de student dient zich te verdiepen in inkomstenbelasting, aftrekposten voor d e  

ondernemer, omzetbelasting en belastingen voor provincie en gemeente; d e  
bedrijfseconomische kennis van de voorgaande drie semesters integraal toe t e  
passen in het ondernemingsplan, waarvan bedrijfseconomie één van de v i e r  

samenstellende delen is. Tenslotte is er een kennismaking met de wereld van 
Beleggen aan de hand van een bundel. 

Aantal testen voor GTC 2 

Wijze van tentamineren : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
Het deeltentamen "Ondernemingsplan" maakt deel uit van de tentamenuitslag. 

De berekening van het TU gaat volgens het examenreglement. 
 

Literatuur: 

"Financiering voor het MKB"; 6e druk, hoofdstukken 3.1 t/m 3.4, 4.2, 4.3, 4.5 en 
5.1; "Werkboek Financiering voor het MKB"; 6e druk; Bundel "Economie en 
Beleggen" uitgave IVA Driebergen 2016 en alle in de les en/of via Magister/ELO 

verstrekte lesstof 
 
Herkansing: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden: 

voor instructie ondernemingsplan zie hand-out "algemeen instructieformulier en 

vakgericht instructieformulier". 



  

 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 
NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Marketing Mar-4 

Docent: mw. J.C. Kortenhorst 

 
Doelstelling: 
de student krijgt kennis en inzicht in het laatste basisinstrument van de 

marketingmix, het plaatsinstrument. De student maakt kennis met 
dienstenmarketing, direct marketing en de verschillende verschijningsvormen ervan. 
De student krijgt kennis van detailhandelsvormen en verschillende retailbegrippen. 

De student is in staat deze toe te passen op de praktijk door middel van een 
retailwerkstuk. 

Aantal testen voor GTC 2 
Wijze van tentamineren : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
het GTC omvat 1 test en het retailwerkstuk. De berekening van de tentamenuitslag 
gaat volgens het examenreglement. 

 

Literatuur: 

"Basiskennis Marketing" Bliekendaal, C. en Van Vught, T., Noordhoff Uitgevers, 5e 
druk, hoofdstuk 11, 12.7 t/m 12.9 en 13 t/m 14;. "Werkboek Marketing deel lV", 
uitgave IVA Driebergen 

 
Herkansing: volgens examenreglement 

 
Bijzonderheden: Voor instructie retailwerkstuk: zie hand-out "Retailopdracht 2mbo". 

  



  

 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 
NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Bedrijfsrekenen Bre-4 

ocent: Mw. M.J. van Ham 

 
Doelstelling: 
de student leert extra berekeningen te maken met procenten en verhoudingen, 

oppervlakte van figuren en de stelling van Pythagoras. De student kan gegevens 
overzichtelijk weergeven en conclusies trekken uit grafieken en diagrammen. 

Aantal testen voor GTC 2 
Wijze van tentamineren : digitaal 

 

Berekening tentamenuitslag: 

ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. De student neemt in 
semester 4 verplicht deel aan het landelijke examen Rekenen 3F, dat digitaal wordt 

afgenomen. Het behaalde cijfer wordt weergegeven op het diploma, maar telt niet 
mee in de zak/slaag-regeling. 

 

Literatuur: 

""Rekenblokken online", domein verbanden; Malmberg Uitgevers. 

Herkansing: Landelijk Examen Rekenen 3F  

Bijzonderheden:  
  De methode is een adaptieve leerlijn.  

 

  



  

 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 
NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Verkoop 
Module + code: Consumentenverkoop Cvk-4 

Docent: R.V. Ochse 

 
Doelstelling: 

de student kan zelfstandig volledige verkoopgesprekken voeren. De student heeft 
de vaardigheid om tot een goede voorbereiding van dit gesprek te komen. Voor het 

beoordelingskader van het kwalificerende rollenspel ontvangt de student de 
syllabus "Aanwijzingen verkooptentamen". 

 

Aantal testen voor GTC : geen  
 Wijze van tentamineren : mondeling 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 

hand-out ter voorbereiding op het tentamen.  

Herkansing: mondelinge praktijktoets  

Bijzonderheden:  

  



  

 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 
NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Techniek 

Module + code: Verbrandingsmotoren Mot-4 

Docent: G.U. Smid 

 
Doelstelling: 

de student verdiept zijn kennis en inzicht op het gebied van turbosystemen, het 
belang van luchtfiltering, kent de begrippen koppel, vermogen en rendement en de 

vertaling naar de toepassing van bepaalde motortypen, de werking van moderne 
tweetaktmotoren, de werking en toepassing van verschillende aandrijfsystemen en 
het belang van een goede uitlaatgasafvoer. 

Aantal testen voor GTC 3 

Wijze van tentamineren : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 

Theoriebundel "Verbrandingsmotoren MBO-2 NBM", uitgave IVA Driebergen; 
"Electude", e-learning. 

 
Herkansing: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden:  
  



  

 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 
NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Techniek 

Module + code: Nautische Vaktheorie Nvt-4 (keuzedeel) 
Docent: A. von Barnau Sythoff 

 
Doelstelling: 
de student verdiept zich in CE-eisen, diverse keuringsinstanties, registratie van 

schepen bij het kadaster, het expertiserapport, dossiervorming, meeting 
wedstrijdklassen, regels rondom het traileren van boten, leert met de gangbare 

meetapparatuur omgaan, verkrijgt theoretische kennis over het taxeren van 
schepen en reparaties doet praktische ervaring op in taxatie en expertise door 
diverse werfbezoeken op de praktijkdagen. 

Aantal testen voor GTC  2  
Wijze van tentamineren : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
Ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen 

 

Literatuur: 
"Nautische Vaktheorie II", uitgave IVA Driebergen, hoofdstuk 5 t/m 10; handleiding 

werfbezoek taxeren, diverse hand-outs. 
 

Herkansing: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden: 
  



  

 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 
NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Techniek 

Module + code: Elektrotechniek Elk-4 

Docent: B. Bosman, H.G.M. Habraken, H.C. Wildschut 

 
Doelstelling: 

de student kent de verschillende energievoorzieningen met de onderlinge 
samenhang aan boord; kent de eigenschappen van enkel- en driefasen 

wisselspanning met de daarbij behorende veiligheidsvoorzieningen; kan op basis 
van de gebruikseisen van een klant een energiesysteem samenstellen en adviseren; 
is bekend met de verschillende corrosievormen aan boord en de methoden om deze 

tegen te gaan; kent de opbouw en globale werking van een bus systeem in een 
vaartuig; is bekend met de verschijnselen en risico’s van bliksem, alsmede de 

verschillende methoden van beveiliging hiertegen. 
De opgedane kennis en vaardigheden kan de student toepassen binnen de context 

die hij of zij in de beroepspraktijk kan tegenkomen. 

Aantal testen voor GTC 3 
Wijze van tentamineren : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 

Twee testen (theoretisch en/of praktisch van aard) met een weging 1x en een 

werkstuk "samenstellen energiesysteem" met een weging 2x. 
Berekening GTC = (Test 1 + Test 2 + 2 x Test 3)/4. 

 

Literatuur: 

Bundel "Elektrotechniek MBO-2 NBM", uitgave IVA Driebergen, "Electude", e-
learning. 

 
Herkansing: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden:  
  



  

 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 
NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Bedrijfscommunicatie Bcm-4 

Docent: mw. A. Hoekstra, mw. M.L.J.B. Span-Lammers 

 
Doelstelling: 

student kent stijlproblemen en kan deze onderscheiden in gecompliceerde zinnen. 
Student kent de regels van de correspondentie en kan (sollicitatie) brieven en e-

mails te schrijven. Student breidt zijn woordenschat uit met termen gericht op de 
branche. Student past de regels voor spelling en grammatica foutloos toe. 

Aantal toetsen voor GTC 3 

Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. De student neemt uiterlijk 

in semester 4 verplicht deel aan het landelijke examen Nederlands 3F, dat digitaal 
wordt afgenomen. Het uiteindelijke cijfer Nederlands komt tot stand volgens de 
geldende landelijke normen m.b.t. het Centraal Examen. 

 

Literatuur: 

"Nu Nederlands", Noordhoff Uitgevers: lezen/luisteren, grammatica/spelling/stijl; 
"Vlekkeloos Nederlands", D. Pak, taalbeheersing en brieven; "Goed Gebekt" deel 3, 

D. Pak, taak 11-20; Extra oefenstof: uitgave IVA Driebergen 

 
Herkansing: volgens examenreglement 

 

Bijzonderheden:  
  



  

 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 
NBM – 2e jaars  
IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Presentatietechniek Pre-4 

Docent: mw. S.E. Schnitzler, mw. M.L.J.B. Span-Lammers 

 
Doelstelling: 

de student is in staat om diepgang aan een presentatie te geven en hanteert 
daarbij de KRS-indeling. De student verwerkt alle aandachtspunten die hij heeft 

meegekregen in semester 3 in de voorbereiding van de presentaties. Het 
inhoudelijke aspect van de presentaties telt zwaarder mee. De presentaties 
worden ondersteund met PowerPoint. Tevens leert de student het geven van 

'feedback'. Met een sollicitatietraining krijgt de student inzicht in het gehele 
sollicitatieproces. 

De student neemt deel aan de examens spreken en gesprekken voeren, die 
onderdeel zijn van het examen Nederlands. 

 
Aantal toetsen voor GTC : 4 
Wijze van toetsing : schriftelijk en mondeling 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
"Presenteren kun je leren" uitgave IVA Driebergen; "Presentatietechniek", 

supplement 2e jaars. 
 

 

Bijzonderheden: 

het supplement 2e jaars Presentatietechniek maakt deel uit van deze studiegids. 



  
 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 

NBM – 2e jaars  

IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Engels Eng-4 

Docent: J.E. Stuije 

 
Doelstelling: 

de student kent de basisregels van de Engelse grammatica. De student oefent de 
vier vaardigheden: lezen, spreken, schrijven en luisteren. De student breidt zijn 

kennis uit van het Engelse vocabulaire op het gebeid van algemene en nautisch 
gerelateerde onderwerpen. 

Aantal toetsen voor GTC 3 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening tentamenuitslag: 

Ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen.  
 

Literatuur: 

"NU Engels", Noordhoff Uitgevers, Part B, hoofdstuk 13. "Accelarate!, English for 

Professionals, uitgave IVA Driebergen; opdrachten. 
 

Bijzonderheden:  
  



  
 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 

NBM – 2e jaars  

IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Duits Dui-4 (keuzedeel) 

Docent: P. Vedder 

 
Doelstelling: 

student beheerst de regels van de Duitse basisgrammatica. Student kan een 
voordracht houden in de Duitse taal. Student oefent de lees- en 

luistervaardigheid op A2 niveau. Student breidt zijn woordenschat uit behorend 
bij de Nautische branche. 

Aantal toetsen voor GTC 2 
Wijze van toetsen : schriftelijk 

 

Berekening cijfer voor dit vak: 
ongewogen middelen van de resultaten van de toetsen. 

 

Literatuur: 
"Das ABC der Wirtschaftsgrammatik"; KLASSE! Leerwerkboek Duits voor het 

mbo A1/A2/B1; Geschäfliche Telefonate, Walvaboek. 
 

 

Bijzonderheden: 
  



  
 

Studiegids sprint mbo+ Inhoudsopgave 

NBM – 2e jaars  

IVA Driebergen versie voor 20/21 

Semester: 4 

Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Stage/Mentoruur/LB Llb-4 

Docent: mentor, docent, directie- en stafleden 

 
Doelstelling: 

binnen de economische dimensie neemt de student kennis van de gedragsregels 
die in het zakelijk verkeer gebruikelijk zijn en leert zich hiernaar te gedragen; 

binnen de dimensie vitaal burgerschap leert en oefent de student te reflecteren 
op eigen fitheid en de juiste balans te verkrijgen tussen studeren, werken en 
ontspannen; thema’s uit de sociaal-maatschappelijke dimensie, zoals accepteren 

van culturele verscheidenheid, zijn onderwerp van gesprek tijdens o.a. de 
mentorgesprekken. 

 
Aantal testen voor GTC : n.v.t. 
Wijze van tentamineren : praktijkbeoordeling 

 

Berekening examenuitslag: 
de mentor bepaalt of de student aan de inspanningsverplichting heeft voldaan 

door actief bij alle lessen aanwezig te zijn. Er wordt voor dit vak geen cijfer 
gegeven, maar voldaan/niet voldaan. 

 

 

Literatuur: 

"Etiquette & Omgangsvormen", Weering, J.J. van; "Zakelijke etiquette", Magda 
Berman; diverse mentorhandleidingen: "Code of conduct IVA-student", "Social 

media-protocol", "Kleding-code". 
 
Herkansing: n.v.t. 

 

Bijzonderheden: 



  

 

Studiegids sprint mbo+ Studieoverzicht Sr. 4 
ABM  
IVA Driebergen  Versie voor 20-21 

Semester: 4 
Module + code: Beroepspraktijkvorming Bpv-4 

Docent: BPV-begeleider 

 
Doelstelling: 

de student leert kennis omzetten in kunde in de dagelijkse beroepspraktijk 

binnen de branche. Inleverdata en voorwaarden staan vermeld in de "BPV-
stagemap" die aan het begin van de studie wordt uitgereikt en als document is 
terug te vinden op Magister/ELO. 

 
Aantal testen voor GTC : n.v.t. 
Wijze van tentamineren : praktijkbeoordeling 

 

Berekening beoordeling voor dit vak:  
elk onderdeel dat 'voldoende' wordt beoordeeld is afgesloten als proeve van 

bekwaamheid. Onderdelen kunnen semester overstijgend zijn waardoor ze 
niet binnen een semesterperiode moeten worden afgesloten. Aan het eind 

van semester 4 moeten de drie kerntaken B1-K2, P2-K1 en P2-K2 compleet 
en afgetekend zijn alsmede het minimumaantal van 500 uur stage over de 
gehele studie van twee jaar. 

 

Literatuur: 
De door het leerbedrijf gebruikte ondersteunende literatuur. 

 
Herkansing: n.v.t. 

 

Bijzonderheden: 


