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What is this Assignment About?
This assignment is part of a set of 10 assignments on Internationalisation and the preparation for mobility experience.
To achieve this assignment you are required to provide evidence to demonstrate your knowledge and understanding
about export of domestic products, EU products and ability to make a business plan.
Assignment Task/s
Level 2
This is an assessment requiring students to demonstrate their knowledge and understanding of export of domestic
products connected with their professional field in their region.
1. List the domestic products that your country exports to other countries.
2. List the different enterprises that produce those products in your region.
3. List the domestic products connected with your professional field that are produced in the area that you live in (i.e.
rural/city/coastal) and that are being exported
4. List the most popular enterprises that produce for export in your region. What are these products and why are
they popular abroad?

Level 3
This is an assessment requiring students to demonstrate their knowledge and understanding of export of domestic
products connected with their professional field and most famous EU products.
5. Describe the domestic products connected with your professional field that are produced in your region and that
are being exported. Describe the most famous EU products in your region.
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6.

6. Describe enterprises that produce products for export in your region. What is the capacity of those enterprises?
7. Describe the products produced in your region that are exported and popular in EU.
8. Name several international companies that are functioning in your country. Imagine that you are going to have
your own business. Write a small export business plan with these chapters:
A. Idea
B. Orientation on the market
C. Analyses
D. Transportation

Level 4
This is an assessment requiring students to demonstrate their knowledge and understanding of export of domestic
products connected with their professional field, most famous EU products and ability to make a business plan.

8.

9. Describe the domestic products connected with your professional field that are produced in your country and that
are being exported. Describe the most famous EU products in your country.
10. Describe enterprises that produce products for export in your country.
11. Name the countries to which your country exports its production.
12. Imagine that you are going to have your own business. Write a small export business plan. Use the format from
the website from the Chamber of Commerce, for NL students this is:
http://www.kvk.nl/ondernemen/internationale-handel/beginnen-met-exporteren/stel-een-exportplan-op
Where possible you should use relevant materials to support your work in this assignment.
Minimum Evidence Required to Gain a Pass
Level 2
Provide written and/or oral evidence that covers all of the level 2 tasks for this assignment
Level 3
Provide written and/or oral evidence that covers all of the level 2 and 3 tasks for this assignment

Level 4
Provide written and/or oral evidence that covers all of the level 2, level 3 and level 4 tasks for this assignment
The evidence for this assignment could be presented in a variety of ways such as a report, presentation or project
folder.
Prior to starting this assignment you should discuss and agree the format with your tutor.
Where possible you should use relevant materials to support your work in this assignment.
Knowledge, Skills and Competences learnt
Knowledge
Applicable

1.
2.

Learn how internationalisation takes place in your own
country
Learn how internationalisation takes place in Europe

Not
applicable

Achieved

x
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3.
4.
5.
6.

Learn how intercultural interaction leads to positive
understanding
Learn how the position of products (in- and export) is in
Europe
Learn how the position of your (future) work is in
Europe
Learn how to prepare for a study/internship/work
abroad

x

Skills (based on LdV IOA-project):
Applicable

language skills

Not
applicable

Achieved

Not
applicable

Achieved

x

intercultural communication
business communication

x

building relations
international networking
negotiating in international settings

x

Competences (based on SHL, www.shl.com):
Applicable

leading
deciding
supporting
co-operating
interacting
presenting
analysing
interpreting
creating
conceptualizing
organizing
executing
enterprising
performing

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Additional Information
http://www.kvk.nl/ondernemen/internationale-handel/beginnen-met-exporteren/stel-een-exportplan-op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie_van_Nederland
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel
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Over internationalisering en I-BPV
INtheMC Docent handleiding
Opdracht/titel:

8 . WERKEN IN HET BUITENLAND – Export producten

(nb: export plan is toegevoegd)
Voor wie is deze opdracht bedoeld?
De opdracht is in principe voor iedere student geschikt, ongeacht werkveld en ongeacht of hij wel of niet naar het
buitenland wil voor stage, studie of werk. Ook in Nederland zelf heb je immers te maken met internationalisering en
globalisering.
Wanneer kan de student aan deze opdracht beginnen?
In principe is het aan de coach/docent om te bepalen wanneer een student aan een opdracht kan beginnen. Er zit
echter wel een logische opbouw in de opdrachten.
Hoeveel uur ben je met deze opdracht bezig (geschat)?
Met name voor de studenten die aan het exportplan gaan werken zijn er 2 opties:
1. Er worden exportteams van 6 (of indien niet anders mogelijk 3) studenten gevormd. Zij verdelen de 6
onderdelen van het exportplan en krijgen een aantal uren de tijd om met antwoorden te komen en deze in
het exportplan te laden (zie voor het format (http://www.kvk.nl/ondernemen/internationalehandel/beginnen-met-exporteren/stel-een-exportplan-op).
2. Indien de studierichting, het tijdplan of de wens van de student dit toelaat kan de opdracht ook geheel
individueel worden gemaakt en beoordeeld. Mogelijk kan deze opdracht dan ook een onderdeel van het
vakgerichte curriculum of een specialisatie ondernemen zijn.
Volgens de INtheMC stuurgroep is om deze opdracht uit te voeren 4 tot 40 uur een redelijke planning voor de
studenten, afhankelijk van het niveau, de diepgang en de groepsgrootte. Het aantal opgegeven uren is slechts een
richtlijn en moet mogelijk worden bijgesteld voor studenten/trainees die extra begeleiding nodig hebben.
De opdracht kan overigens in het curriculum worden ingepast binnen de vreemde talen, binnen Burgerschap
wanneer je de opdracht rincht op duurzaamheid, Europees burgerschap of maatschappelijk verantwoord
ondernemen of binnen het vakgebied.
Wat moet de student kunnen laten zien om deze opdracht voldoende af te sluiten?
De student moet de taken maken die bij het niveau horen. Het is de bedoeling dat de student de opdracht zo
volledig mogelijk afmaakt en daarvoor de goede informatie zoekt en gebruikt. Hierbij is de steun van de
coach/docent soms onmisbaar. Het is handig om een aantal verwijzigen naar websites of ander studiemateriaal te
hebben.
Voorbereiding
Bespreek de opdracht met de student(-en). Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat de student begrijpt
wat er wordt verwacht.
Wijs de studenten ook op het nut van de opdrachten over internationalisering en i-bpv of studie.
Opdrachten kunnen door een hele groep tegelijk worden gemaakt en individueel of in duo’s teams. Dit is
ook af te wisselen.
Ook bij de eerste opdrachten kan de student al te maken krijgen met vreemde talen (via websites van
bedrijven/organisaties).
Geef duidelijk aan of de student zelfstandig aan de slag kan, waar, hoe lang, etc.
Vertel dat hem aan het eind van de rit een certificaat wacht met de behaalde resultaten, erkend door 8
organisaties in binnen- en buitenland, dat een meerwaarde geeft aan zijn cv en arbeidskansen.
Suggesties
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Heb je goede tips om deze opdracht te verbeteren, of heb je andere op- of aanmerkingen? Dan kun je de feedback
delen met andere docenten/trainers in Europa via de sociale media op de INtheMC website www.inthemcproject.eu .

Extra informatie betreffende opdracht 8 INtheMC exportplan
Wanneer de studenten in groepjes een exportplan opstellen zullen ze eerst iets moeten weten over de markt. De
volgende vragen komen dan aan bod en kunnen op bijvoorbeeld niveau 3 ook aan de student worden doorgegeven
(bron: site Kamer van Koophandel):
Marktonderzoek bij export
Waarom wilt u exporteren? voorbeelden van antwoorden:
Nieuwe afzetmarkten stellen de continuïteit van het bedrijf zeker.
U hoort of denkt dat er kansen voor uw producten zijn in het buitenland.
Risicospreiding: de thuismarkt wordt te klein, de vraag in Nederland stabiliseert of de concurrentie wordt
zwaarder.
U denkt dat uw product, door de kostprijs, goed kan concurreren met soortgelijke producten op de
exportmarkt.
Het opereren op een buitenlandse markt kan een positieve en stimulerende invloed hebben op uw bedrijf.
Welke informatie is van belang? Voorbeelden van antwoorden:
De vraag of er al een soortgelijk of concurrerend product op de markt is.
De plus- en minpunten van uw product (let ook op prijsstelling).
Binnen- en buitenlandse in- en uitvoerstatistieken.
Markt- en brancherapporten en buitenlandse vaktijdschriften.
Adressen van relevante fabrikanten, groothandelaren en brancheverenigingen.
Koopkracht van bevolkingscentra.
Industriële sectoren en ligging.
Culturele verschillen in zakendoen en in product- of dienstbeleving.
Of u het marktonderzoek zelf doet of uitbesteedt, het is altijd verstandig het land en de markt zelf te verkennen. Dit
geeft een duidelijk beeld van:de toegankelijkheid van de markt; de aanwezige concurrentie; de afnemers; lokale
gebruiken in zakendoen.
Stel een exportplan op
Het exportplan van de Kamer van Koophandel kunt u gebruiken als hulpmiddel om uw gedachten te ordenen als u
plannen heeft om te gaan exporteren. U maakt een analyse van uw onderneming en u krijgt inzicht in de kansen die
export u kunnen opleveren. Het exportplan doorloopt de theoretische stappen die nodig zijn om export te
realiseren en om de (eventuele) bijkomende kosten, risico's én verplichtingen in kaart te brengen.
Inhoud exportplan
De volgende onderdelen komen in het exportplan aan bod:
1. Oriëntatie
2. interne en externe analyse
3. transport
4. financiën
5. juridisch
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
http://www.oesorichtlijnen.nl is de site waar u als docent terecht kunt om met de studenten informatie te
verzamelen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Deze site kan ook tijdens de lessen Engels gebruikt worden, omdat hij tweetalig is. Dit is een goede gelegenheid om
het Engels toe te passen bij bijvoorbeeld handels opleidingen (export).
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Nederlandse Export producten
Een bekende beleidsstudie van het TNO, De economische kracht van Nederland, geeft een overzicht van
internationaal concurrerende Nederlandse sectoren en producten. De top tien van de Nederlandse exportproducten
zijn geheel agrarisch, op aardgas op nummer acht na. Snijbloemen, eieren, levende varkens, planten (waaronder
bloembollen), melk en cacaopoeder voeren de lijst aan. Het hoogst gekwalificeerde high-tech exportproduct,
röntgenapparatuur, komt op de eenenzeventigste plaats.
(http://www.xs4all.nl/~jan/Publicaties/Internationalisatie.htm)
TOP-10 EXPORTPRODUCTEN in omzet (Bron: CBS Statline, gegevens over 2004)
1. Kantoormachines 27.4 miljard
2. Elektrische machines 18.5 miljard
3. Petroleumproducten en verwanten 14.5 miljard
4. Wegvoertuigen 11.3 miljard
5. Organische chemicaliën 10.5 miljard
6. Diverse productieartikelen 10.0 miljard
7. Plastic in primaire vorm 9.0 miljard
8. Medische en farmaceutische producten 9.0 miljard
9. Groente en fruit 8.4 miljard
10. Ruwe dierlijke en plantaardige materialen 8.2 miljard
TOP-15 exportlanden voor Nederland
1 Duitsland
86
2 België
78
3 Frankrijk
73
4 Groot-Brittannië
71
5 Spanje
63
6 Italië
56
7 Denemarken
55
8 Oostenrijk
52
9 Zwitserland
52
10 Noorwegen
52
11 Zweden
51
12 Polen
50
13 Rusland
47
14 VS
46
15 Finland
44
(Percentage ondernemers dat exporteert naar dit land)
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Exportplan

(http://www.kvk.nl/ondernemen/internationale-handel/beginnen-met-exporteren/stel-een-exportplan-op

U wilt exporteren, uw pijlen richten op buitenlandse markten. Maar zijn uw ideeën ook haalbaar? Het exportplan
helpt u een aantal zaken op een rijtje te zetten: de mogelijkheden, kansen en bedreigingen. Is uw bedrijf klaar voor
export, met welke wetten en regels krijgt u te maken en hoe gaat u de markt bewerken?
Basisinformatie bedrijf

> Ruimte voor uw antwoorden

Bedrijfsnaam:

>

Adres:
Vestigingsplaats:

>
>

Vestiging(en):

>

(aantal, geografische vestiging, holdingstructuur)
Omschrijving bedrijf:

>

(ontstaan, omzet, personeel)
Activiteiten:

>

(welke producten / diensten voert uw
bedrijf, wat maakt ze uniek, levenscyclus)
Omschrijving klanten / doelgroep:

>

Positie Nederlandse markt:

>

(marktomschrijving, marktaandeel)
Internationale activiteiten:

>

(kennis, ervaring, bestaande / eerdere
internationale activiteiten)

Oriëntatie

> Ruimte voor uw antwoorden

Reden om te gaan exporteren:

>

(verzadiging Nederlandse markt, vraag uit
het buitenland, omzetvergroting,
risicospreiding)
Nodige informatie van instanties /

>

specialisten zoals:
http://www.kvk.nl/internationalehandel
www.evd.nl
www.fenedex.nl
www.handelsbevordering.nl
www.kvk.nl/brancheinformatie
www.internationaalondernemen.nl
KvK-bijeenkomsten
www.kvk.nl/bijeenkomsten
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Interne analyse

> Ruimte voor uw antwoorden

Sterke punten van uw bedrijf
(kostprijs, marketing, productiecapaciteit,
kwaliteit product, logistieke kennis,
talenkennis, kennis & ervaring,
bedrijfsvoering; mogelijkheid aanpassing
product, financiële reserves voor
aanloopkosten, marktonderzoek,
voorfinanciering, aanpassing product)

>

Zwakke punten van uw bedrijf
(kostprijs, marketing, productiecapaciteit,
kwaliteit product, logistieke kennis,
talenkennis, kennis & ervaring,
bedrijfsvoering; mogelijkheid aanpassing
product, financiële reserves voor
aanloopkosten, marktonderzoek,
voorfinanciering, aanpassing product)

>

Externe analyse
Marktonderzoek van het beoogde product
en de afzetkanalen

> Ruimte voor uw antwoorden

Doelland

>

Marketingmix

>

(prijs, product, plaats, promotie, personeel)
Concurrenten

>

(directe en/of indirecte concurrentie
nationale en/of internationale concurrentie)
www.europages.nl
www.kompass.com
Doelgroep

>

(omschrijving klant, levert u aan
consumenten of bedrijven,
sectorinformatie)
Specifieke eigenschappen doelmarkt

>

(aankoopgedrag, prijs, kwaliteit, service,
aanpassingen product)

Transport

> Ruimte voor uw antwoorden

Transportkosten

>

(in binnenland en buitenland)
www.hollandtransport.nl
www.fenex.nl
Soort transport

>

(vrachtwagen, boot, vliegtuig, trein)
Tijd

>
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Transport

> Ruimte voor uw antwoorden

(in verband met leveringstermijnen)
Verpakking

>

(transportverpakking, commerciële
verpakking, verplichte vermeldingen op
verpakking)
Papieren / exportdocumenten

>

(exportvergunning, factuur,
oorsprongsverklaring, pakbon, certificaten,
overige documenten)
www.kvk.nl/documenten
Douane

>

(invoerrechten en andere heffingen,
uitklaring, inklaring)
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPub
li.htm

Financiën

> Ruimte voor uw antwoorden

Betaling

>

(betalingsvorm, betalingstermijn,
zekerheden, wettelijke bepalingen
buitenlandse overheid m.b.t. betalingen vrij
valutaverkeer
Verzekeringen

>

(goederen/transportverzekering,
exportkredietverzekering)
Valuta
(koersverschillen, gangbaarheid)
Financiering
(financiële reserves: t.b.v. aanloopkosten,
marktonderzoek, voorfinanciering,
aanpassing product)

Juridisch

> Ruimte voor uw antwoorden

Contract
(agentuur, distributieovereenkomst)

>

Algemene voorwaarden
(garantietermijn, rechtsvoorbehoud)

>

Leveringsvoorwaarden
(incoterms)
Kwaliteitseisen
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Juridisch

> Ruimte voor uw antwoorden

Aansprakelijkheid
(productaansprakelijkheid, rechtsbijstand)
Nederlands, Europees,
internationaal recht
Opschriften, bijsluiters, verpakking
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