DERDE GRAAD
BSO RETAIL & VISUAL MERCHANDISING (VERKOOP)

Je wordt opgeleid tot een zelfstandige, enthousiaste, betrouwbare en stijlvolle
verkoper. Heel wat aandacht gaat naar het voeren van zakelijke gesprekken in
het Nederlands. Je leert op een correcte en efficiënte manier communiceren. Je
praktische talenkennis van het Frans en het Engels wordt ook getraind. Daarnaast maak
je kennis met de verkoopadministratie van bestelling tot verkoop. Je leert verschillende
verkoopwaar kennen, onderling vergelijken, variëteiten onderscheiden, informatie
inwinnen over hun gebruik en onderhoud … In het onderdeel Visual Merchandising leer je
de presentatie in een winkel of etalage uitvoeren. Met behulp van software ontwikkel je
presentatieschetsen. Je ontwerpt allerlei decoratieve elementen, met aandacht voor kleur
en stijl.
Je wordt op verschillende manieren voorbereid op het bedrijfsleven. Je brengt bezoeken
aan firma’s, komt in contact met ondernemers en neemt deel aan tal van projecten.
Actieve werkvormen zoals werkplekleren en diverse verkoopacties komen doorlopend aan
bod. Net als in alle andere handelsrichtingen, loop je ook stage in verschillende winkels.

Studieprofiel van de richting:
Is deze richting iets voor jou?
Zet jou eigen inschatting van jouw
studieprofiel af tegenover dit van de
gekozen richting
Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: februari 2017.

LESSENTABEL DERDE GRAAD BSO RETAIL & VISUAL MERCHANDISING
(VERKOOP)

Uren/week
Vakbenaming

Vijfde jaar

Zesde jaar

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

Frans

3*

2

Engels

3*

2

Zakelijke comm Nederlands

2

-

Visual Merchandising

3

5

Stage visual merchandising

2

2

Stage Retail

2

6

11**

9***

Totaal

34

34

Klassenuur

1

1

Commercieel medewerker

*= extra inoefenen van de leerstof (bv. 5*: 4 uur leerinhoud + 1 uur extra inoefenen)

Voor wie?
Leerlingen die in het vierde jaar Office & Retail Assistant (Kantoor-Verkoop) volgden.
Andere vooropleidingen zijn individueel te bekijken.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.burgerschool.be
Datum opmaak: februari 2017.

