7 RETAIL
7 de jaar BSO

Leerlingprofiel
Je hebt het zesde jaar Retail achter de rug en je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt
vergroten. Bovendien wil je een diploma van secundair onderwijs behalen. Dan is het
zevende (specialisatiejaar) Retail BSO misschien iets voor jou.
Het zevende jaar Retail is iets voor jou als je …
• via stages de handelswereld beter wil leren kennen om zo je kennis en werk
ervaring te vergroten;
• handelsvakken praktisch wil toepassen in een leeronderneming (winkel);
• creatief bent en presentaties wil opbouwen in de winkel;
• een neus hebt voor reclametechnieken;
• wil werken met verschillende softwarepakketten;
• Frans en Engels op een zakelijke/praktische manier wil gebruiken;
• beschikt over het nodige doorzettingsvermogen;
• naast het werken in teamverband in de klas en op stage ook opdrachten
zelfstandig tot een goed einde kan brengen.

Profiel van de studierichting
Dit specialisatiejaar vergroot je beroepscompetenties als zelfstandig detailhandelaar
en assistent filiaalverantwoordelijke.
Je oefent jezelf in zakelijke communicatie Nederlands, Frans en Engels. Je leert een
ondernemingsplan opstellen voor de leeronderneming die je zelf uitbaat en ontdekt
daarbij dat een goede facturatie, boekhouding en voorraadbeheer met Winfakt
nodig zijn.
Commercieel denken via e-commerce en marketingacties uitwerken met behulp van
visual merchandising pas je toe in je leeronderneming en via sociale media.
Je verwerft de vaardigheden van rayon- of departementsverantwoordelijke. Tijdens
de wekelijkse uren stage leer je in een winkel in de buurt en in de leeronderneming
werken in team.

7 Retail

3

Inhoud van de specifieke vakken
DEPARTEMENTSTAKEN & TEAMWORK
De leerlingen verwerven als toekomstig assistent filiaalverantwoordelijke inzicht in
de taken van een rayonverantwoordelijke, voor wie teamoverleg een noodzakelijke
competentie is.

E-BUSINESS
De leerlingen behartigen het commerciële luik van een onderneming door een
webshop op te zetten, toegepast op hun eigen leeronderneming.

ONDERNEMERSORGANISATIE - LEERONDERNEMING
De leeronderneming is een onderneming op school die wordt opgericht en beheerd
door de leerlingen onder begeleiding van de leerkrachten. UNIZO Stichting Onderwijs
& Ondernemen ondersteunt deze onderneming pedagogisch en organisatorisch.
De leerlingen doorlopen alle facetten van het ondernemerschap via alle stadia van
een onderneming: van het oprichten, over het beheer tot de afsluiting.
De doelstelling van de leeronderneming is dat leerlingen ondergedompeld worden
in het zelfstandig ondernemen en ervaren welke voorwaarden essentieel zijn
om te slagen: ondernemingszin, ambitie, doorzettingsvermogen, enthousiasme,
creativiteit, zelfstandig werken.
Het administratieve luik van de onderneming wordt gerealiseerd met Winfakt.

VISUAL MERCHANDISING
De leerlingen werken commerciële marketingacties uit door aandacht te besteden
aan het aantrekkelijk presenteren en etaleren van goederen. Ook de mogelijkheden
die de sociale media bieden komen aan bod.
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STAGES
Tijdens de wekelijkse stagedag op vrijdag zullen je bijzondere kansen geboden
worden om heel wat nuttige beroepservaring op te doen. Deze stageperiode zal je
ook een beter inzicht geven in de structuur, werking en sfeer van een zelfstandige
ondernemer. Je zal met anderen leren samenwerken en kritiek leren aanvaarden en
verwerken.
Voor het organiseren van de stages doen we reeds jaren beroep op de detailhandelaars
uit onze omgeving.
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Praktisch ...
WIE KAN STARTEN IN DEZE STUDIERICHTING?
In principe stromen leerlingen uit het tweede leerjaar van de derde graad Retail
BSO naar het zevende jaar Retail. Leerlingen met een getuigschrift van de derde
graad uit een ander studiegebied kunnen instromen mits positief advies van een
toelatingsklassenraad.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
De leerlingen die voor het zevende jaar (specialisatiejaar) slagen, krijgen een diploma
secundair onderwijs.
Na het zevende jaar kan je aan de slag als zelfstandig zaakvoerder, retail assistant,
filiaalmanager van een zaak, vertegenwoordig(st)er. Normaal kom je na het zevende
jaar Retail dus op de arbeidsmarkt terecht.
Gemotiveerde leerlingen hebben kans tot slagen in Se-n-Se opleiding binnen het
studiegebied handel of een HBO5-opleiding.
Via de school of ons CLB kan je hierover steeds meer info bekomen.
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Lessentabellen
RETAIL
BSO

7de jaar

Godsdienst

2

Maatschappelijke Vorming

2

Engels

2

Frans

2

Nederlands

2

Specifiek gedeelte Retail
-- Departementstaken - Teamwork
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-- E-business
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-- Ondernemersorganisatie Leeronderneming
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-- Visual Merchandising
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Stage
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Lichamelijke Opvoeding

2
34

7 Retail

7

Jakob Smitslaan 36
2400 Mol
tel. 014 31 18 41
info@sjbmol.be
www.sjbmol.be

