Ondernemer retail
BBL (niveau 4 - sprint + doorstroomvariant)
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Jouw toekomst?
Verkopen zit in jouw bloed. Maar je wilt ook leidinggeven. Als
ondernemer retail leer je je eigen zaak runnen. En dat is een
hele verantwoordelijkheid. Want jouw omzet is afhankelijk
van je commerciële vaardigheden.

Als zelfstandig ondernemer moet je daarom stevig in je
schoenen staan. Je hebt doorzettingsvermogen en
‘ondernemerschap’ nodig. In deze opleiding komen alle
aspecten aan bod die van jou een succesvol ondernemer
maken.

De opleiding
Heb je al een havo- of vwodiploma op zak? Dan kun je je
inschrijven voor onze sprintopleiding. Je haalt dan binnen een
jaar het diploma Ondernemer retail (niveau 4). Tijdens de
sprintopleiding op niveau 4 leer je om een bedrijf goed te
laten draaien, stel je een ondernemingsplan op. Daarnaast
maak je ook een beleidsplan met allerlei ideeën, gegevens en
cijfers die van belang zijn voor het bedrijf. Hierbij houd je
rekening met de verschillende onderdelen die belangrijk zijn.
Je kunt hierbij denken aan financiën, communicatie,
personeel, logistiek en de juridische aspecten van een
onderneming. Daarnaast is het van belang om contacten te
leggen en te onderhouden met klanten en leveranciers. Je
moet goed op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen
en je volledig leren toewijden aan je eigen onderneming.
Omdat

je kiest voor een BBL-opleiding, betekent dat dat je naast een
(on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf één dag per week
naar school gaat. Om aan de opleiding mee te kunnen doen,
moet je ook echt een officiële arbeidsovereenkomst met dat
leerbedrijf hebben. Dat heeft zo z'n voordelen; je verdient een
écht salaris en je leert je vak in de praktijk.
Vooropleidingseisen: (verwant) mbo-diploma op niveau 3 of
havo-diploma of vwo-diploma LET OP: Ben je gezakt op de
havo? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om
deze opleiding te volgen. Overleg daarvoor met de
opleidingsmanager op de locatie waar jij wilt gaan studeren.
Kijk op de betreffende locatiepagina voor zijn of haar
gegevens. Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je
op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent.

Vervolgstudies
Wil je hogerop? Kies dan voor een vervolgtraject op een hbo-opleiding. Je kunt denken aan bedrijfskunde of marketing.
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