Retailmanagement en visual merchandising (7de jaar)

Een studierichting voor jou?
Na het zesde jaar heb je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs behaald. Wil je het diploma
secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende jaar retailmanagement en visual merchandising.
Deze studierichting wil je opleiden tot het beroep van zelfstandig winkelbeheerder of aankomend assistent
filiaalverantwoordelijke.

Wat mag je verwachten?
In de vorige jaren heb je al geleerd om producten te presenteren en hoe promotie te voeren. Dit jaar leer je
in het vak visual merchandising verder een zaak een eigen gezicht en een eigen huisstijl te geven. In functie
daarvan werk je de nodige commerciële en marketingacties uit.
Het vak retailmanagement neemt behoorlijk wat lesuren per week in beslag. In deze uren ga je een
ondernemingsplan opstelllen voor de eigen op te richten onderneming. Je leert het commerciële en
administratieve luik van de eigen onderneming te behartigen. Je maakt gebruik van ICT als hulpmiddel voor
het beheer van een winkel. Ook het opzetten van een webshop behoort tot de leerinhouden.
De stages nemen een groot deel van het lesurenpakket in beslag. Dankzij de stages bij retailers doe je de
nodige ervaring op in de verschillende aspecten van het winkelbeheer.
Als aankomend assistent filiaalverantwoordelijke verwerf je inzicht in de taken van een departements- of
rayonverantwoordelijke. Dit doe je door middel van een meeloopstage.
In onze school leer je ook ervaring opdoen in een door jou en je klasgenoten zelf gerunde winkel, de
leeronderneming. Je vertrekt van een ‘leeg’ pand. Je gaat samen met je klasgenoten een naam zoeken en
gaat de winkel volledig inrichten. Je overlegt over de producten die je wel of niet in jullie winkel wil
aanbieden, over de manier waarop de producten in de winkel gaan worden tentoongesteld, over hoe je
promotie gaat maken, …
De leeronderneming biedt potentiële jonge ondernemers de kans tot grondige zelfkennis en
persoonlijkheidsvorming. Je wordt gedurende enkele maanden geconfronteerd met de werkelijkheid van het
ondernemerschap en je ervaart aan den lijve dat een aantal attitudes en vaardigheden, zoals werken in een
team, onontbeerlijk zijn om te slagen in het beroepsleven.
Hoe anders leer je het beste dan door het zelf te doen?

En na de 3de graad?
Na dit jaar kan je gaan werken als verkoopmedewerker of assistent filiaalverantwoordelijke in een winkel.
Sommigen beginnen na enige jaren ervaring een eigen zaak, in hoofd- of bijberoep. Ook bij de inrichting van
etalages kan je tewerkgesteld worden.
Wettelijk kan je ook starten in het hoger onderwijs, je hebt immers een diploma secundair onderwijs op zak.
Toch is dit vervolg niet vanzelfsprekend. Indien je dit overweegt, bespreek dit dan grondig met je ouder(s),
je leerkrachten en de medewerkers van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
Ook in het volwassenenonderwijs bestaan er nog verdere interessante opleidingsmogelijkheden.

