2021 - 2022
Schooljaar

LESSENTABEL

Derde graad BSO
Retail (Verkoop)
Module Logistiek Medewerker
of Visual Merchandising
Bezit je een grote dosis creativiteit? Heb je aanleg en interesse voor een commerciële en
administratieve vorming?
Dan is de richting Retail misschien wel iets voor jou!
Enerzijds leer je alle taken van een retailmedewerker zelfstandig uitvoeren, anderzijds leer je
zelfstandig de presentatie in een winkel of in de etalage uitvoeren. Je gaat daarbij
praktijkgericht te werk (schoolwinkel, decoratie school, werkplekleren, …) en de lesweken
worden doorheen het schooljaar afgewisseld met weken blokstage.
Tijdens je stages zal je de kennis en de vaardigheden die je op school geleerd hebt, moeten
toepassen in een echte winkel.
Nu ga je zelfstandig instaan voor de ontvangst, verwerking, presentatie en verkoop van de
goederen in een winkel. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van je
communicatieve en creatieve vaardigheden. Ook een doorgedreven ICT-kennis is onmisbaar in
een hedendaagse commerciële omgeving.
Naast deze verplichte basismodule kiezen de leerlingen in de derde graad zelf een deel van de
vakken volgens hun eigen voorkeuren en interesses.
Heb je een grote interesse in de goederen- en documentenstroom dan kies je voor de
keuzemodule 'Logistiek Medewerker'. Je krijgt hier een diepgaande vorming rond het lossen en
ontvangen van goederen, manieren van goederenopslag, goederen verzendklaar maken en het
verzenden van goederen.
Ben je toch iets creatiever en heb je meer interesse voor winkelinrichting, decoratie en
presentatie dan is de keuzemodule ‘Visual Merchandising’ echt op jouw lijf geschreven.
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5R

6R

LOG

VM

LOG

VM

Godsdienst

2

2

2

2

Engels (praktijkgericht)

2

2

2

2

Frans (praktijkgericht)

2

2

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

Project Algemene Vakken

4

4

4

4

Algemene vorming

12

12

12

12

2

2

11 + 3*

11 + 3*

11 + 2*

11 + 2*

Zakelijke Communicatie Nederlands
Basismodule Retailmedewerker
● C1: Goederen ontvangen, verwerken &
presenteren in de winkel
● C2: Verkopen, adviseren & service verlenen
● C3: Informatie verwerken (ICT)
Keuzemodule Logistiek Medewerker
● C4: Goederen ontvangen & opslaan
● C5: Goederen verzamelen & verzendklaar
maken
● C6: Voorraadadministratie bijwerken

5

Keuzemodule Visual Merchandising
● C4: Presentatieontwerp ontwikkelen
● C5: Presentatie uitvoeren

7 + 1*

5

7 + 1*

Specifieke vorming

21

21

21

21

Totaal (inclusief complementaire uren *)

33

33

33

33

Competenties C1 tot en met C6 worden zowel in de klas als op het werkveld (blokstage voor
5R(V): 6 weken, blokstage voor 6R(V): 12 weken) gerealiseerd.
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