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Retailmanager
Een filiaal beheren met 5 tot 10 medewerkers en werkzaamheden begeleiden en coördineren die te maken
hebben met de goederen- en geldstroom; dat doe je als retailmanager.
Als retailmanager werk je in de detailhandel, in uiteenlopende winkelformules in zowel het midden- en kleinbedrijf
als het grootwinkelbedrijf en in zowel de food- als non-foodsector. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de
begrote omzet en neemt dus allerlei beslissingen om die omzet te behalen en de budgetten te bewaken. Je stemt
het beleid van het filiaalbedrijf af op de lokale omstandigheden waarin je bent gehuisvest. Daarnaast onderhoud je
contact met het hoofdkantoor. Is je interesse gewerkt? Lees dan snel meer over de mbo-opleiding Retailmanager!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• organisatiebeleid uitvoeren
• goederenstroom en voorraad beheren
• leidinggeven
Het eerste jaar van je opleiding is een basisjaar. Aan de orde komen onder meer marketing,
goederenstroom, bedrijfseconomie en het bouwen van een webshop.
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen waaronder de volgende:
• ondernemend gedrag
• Engels
• duurzaamheid in beroep
• inspelen op innovaties

• mode
• supermarkt

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 800,- (BOL), ca. € 515,- (BBL) (gehele opleiding). Dit is
exclusief de aanschaf van een laptop
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Tijdens de beroepspraktijkvorming werk je aan opdrachten samen met je leerbedrijf.
BOL: in het eerste jaar loop je, na een introductieperiode, 1 dag stage per week. In het tweede en
derde jaar is dit circa 2 dagen per week. In het derde jaar heb je daarnaast een stage van 10
weken achtereen. We bieden je de mogelijkheid om deze stage in het buitenland te lopen.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 of 2 dagen per week naar
school.
Vooropleiding
• vmbo-kb
• vmbo-gl
• vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo Verkoopspecialist
• mbo Eerste Verkoper
Vervolgopleiding
• hbo Small Business and Retailmanagement
• hbo Retail Businessschool
Wij bieden:
• een goed doorstroomprogramma naar een succesvolle start in de detailhandel of gericht op het
hbo
• onderwijs waarbij theorie en praktijk gekoppeld worden aan doorlopende thema's
• een excellentieprogramma waarbij goed presterende studenten extra opdrachten kunnen maken.
Dit gaat in samenwerking met toonaangevende organisaties en personen in de branche
detailhandel.
• diverse projecten in samenwerking met ondernemers en filiaalbedrijven
• de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen

• de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen
Crebo: 25162

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Bij voldoende aanmeldingen wordt deze opleiding zowel in Hoorn als in Heerhugowaard
aangeboden.



Informatie en vragen
Meneer K. Oldenburg
K.Oldenburg@horizoncollege.nl
(072) 547 64 76

