Ondernemer retail (bol)
Aan het roer van een succesvolle onderneming
eigen baas zijn | eigen verantwoordelijkheid | kansen zoeken én vinden |
omgaan met mensen | ondernemen | organiseren | verkopen |
werken in een team | werken onder druk
Bij een winkel of webshop werken lijkt je wel wat. Of allebei tegelijk natuurlijk.
Maar dan wél als eigen baas, want daar ligt jouw hart. Eigen beslissingen nemen
en eigen verantwoordelijkheid dragen. Dat wil jij. Dan moet je van alles wat
weten. Over de producten die je verkoopt, over geldzaken en wat jouw
concurrenten eigenlijk doen. En hoe je zorgt voor een goede sfeer bij jou in de
zaak. Je weet wat de klant wil, maar houdt daarbij altijd in het oog wat je
bedrijf nodig heeft. Contact leggen doe je met gemak, je grijpt kansen waar die
zijn en begrijpt de waarde van geld.
Als ‘eigen baas’ moet je straks je onderneming door en door kennen. Alle kanten
van het ondernemerschap komen daarom aan bod. Van marketing, economie,
Nederlands en Engels tot communiceren, rekenen en warenkennis. Je begint als
werknemer en schrijft aan het einde van de opleiding je eigen ondernemingsplan.
Zo sta jij straks aan het roer van een succesvolle onderneming.
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Ondernemer retail (bol)
Wat word je?
Je wordt eigenaar van een winkel, webshop of beide. Ook
kun je verder studeren aan het hbo. Bijvoorbeeld de
opleidingen Commerciële economie, Marketingmanagement
of Toerisme en recreatie.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt vier dagen lessen op school. Je loopt stage op vaste
dagen per week, naast een beperkt aantal blokstages.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:

In je opleiding werk je aan opdrachten uit de
retail/detailhandel. Op deze manier leer je de verschillende
schoolvakken en wat ze met elkaar te maken hebben in de
praktijk.

• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.

In het eerste jaar verdiep je je in de rol van werknemer en
maak je kennis met de retail/detailhandel van binnenuit. Je
loopt ook meteen je eerste stage. Je krijgt de beroepsvakken
Bedrijfseconomie, Marketing, Warenkennis, ICT, Management
en Commerciële presentatie.
In het tweede leerjaar ga je je ondernemerskwaliteiten
ontwikkelen aan de hand van het organiseren van kleine
evenementen. Je gaat ook aan de slag met het inrichten en
runnen van je eigen webshop. Je leert nog beter
samenwerken, netwerken en commercieel handelen. Jouw
ondernemersdoel is natuurlijk omzet te maken en succesvol
te zijn.
In het derde leerjaar leer je om een realistisch en
onderbouwd ondernemingsplan op te stellen.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.
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Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Met een
mbo-diploma verkoopspecialist niveau 3,
een overgangsbewijs havo 4 naar havo 5 of een havo-diploma
kun je instromen in het tweede leerjaar van de opleiding.Je
wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

