
OFFICE & RETAIL(3+4)
RETAIL ASSISTANT (5+6)

RETAILMANAGEMENT & VISUAL MERCHANDISING (7)
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PROFIEL

• commerciële aanleg hebben;
• dienstverlenend zijn;
• zin voor esthetiek hebben en daar creatief mee omgaan;
• sociaal ingesteld zijn;
• nauwkeurig werken;
• houden van praktische kennis van vreemde talen 

(Frans, Engels)



OFFICE & RETAIL (3 + 4)

De vorming bestaat uit 3 componenten:

1 communicatieve component:
basisvaardigheden van functionele communicatie in het 
Nederlands, Frans en Engels.

2 bedrijfsgerichte component:
leren werken met praktijkdocumenten, inzicht krijgen in de 
goederen- en documentenstroom, inzicht krijgen in de 
basistaken van een administratief medewerker en een 
retailmedewerker

3 ICT-vorming:
aandacht voor tienvingerig blindtypen, tekstverwerking, 
rekenblad, gegevensverwerking en presentatiepakketten.



RETAIL ASSISTANT (5 + 6)

De vorming bestaat uit 4 onderdelen:

1 communicatieve vorming
praktische aspecten van zakelijke communicatie in het 
Nederlands, Frans en Engels.

2 commerciële vorming:
via de doelstellingen van de basismodule 
‘Retailmedewerker’ waarin zowel het adviseren, verkopen 
en service verlenen aan de klant centraal staat naast de 
ontwikkeling van een commercieel aantrekkelijke 
artikelpresentatie in de winkel.



RETAIL ASSISTANT (5 + 6)

3 aanvullende vorming visual merchandising

4 en een verdere diepgaande en geïntegreerde ICT-vorming

De vorming gebeurt via stage-verkoopdagen, lokaal visual
merchandising, werkplekleren en stages. 











TYPISCHE VAKKEN

3O&R 4O&R 5RA 6RA 7RM &VM

Administratie en Retail 13 u 13 u

Retail 13 u 9 u

VM 5 u 4 u

Stage Retail / VM 7 u

Winkelbeheer 9 u

VM 4 u

Stage Winkelbeheer / VM 7 u



7 RETAILMANAGEMENT & VISUAL MERCHANDISING

De vorming bestaat uit 2 componenten:
1 communicatieve component

Specifieke vaardigheden van zakelijke communicatie in het 
Nederlands, Frans en Engels. 

2 bedrijfsgerichte component
Aandacht voor het verwerven van de competenties om als 
detailhandelaar te starten:
✓ commerciële en marketingstrategie
✓ financieel beheer en voorraadbeheer
✓ Opbouwen van commerciële acties met ondersteuning 

van visual merchandising
Aandacht voor het verwerven van de competenties van een 
rayonverantwoordelijke in een middelgroot of groot 
verkooppunt. 









WAT NA 6RA?

• doorstromen naar:
• 7 Retailmanagement – Visual Merchandising
• 7 Verkoop en vertegenwoordiging
• 7 Logistiek

• Arbeidsmarkt
• verkoopmedewerker / winkelbediende in kleine en 

grote ondernemingen
• beginnend merchandiser 



Wat na 7RM & VM?

• diploma secundair onderwijs
• attest bedrijfsbeheer
• tewerkstellingsmogelijkheden

• verkoopmedewerker
• winkelbediende in kleine en grote ondernemingen

• competenties verworven van een zelfstandig 
detailhandelaar en een eerste verkoper of 
rayonverantwoordelijke


