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Verkoper - Niveau 2
Vind je het leuk om in een winkel te werken en klanten te adviseren over hun aankoop? Maak je
gemakkelijk contact met mensen en ben je sociaal? Ben je flexibel en vind je het niet erg om ’s
avonds of in het weekend te werken? Dan is de opleiding Verkoper geknipt voor jou.??
Richting:

Retail & Logistiek

Duur:

Leerweg:

bol

Niveau:

2

Startmoment(en): september </br>februari (bij
voldoende aanmeldingen)
25167
Crebonummer:

Het beroep
Als verkoper doe je voornamelijk uitvoerende
werkzaamheden binnen een winkel. Je werkt meestal
in een team en van je leidinggevende krijg je te horen
wat je op een dag moet doen. Dat kan variëren van
verkoopgesprekken, goederenverwerking en
kassawerk tot winkelpresentatie en
schoonmaakwerkzaamheden. Na de opleiding
Verkoper kun je gaan werken in een supermarkt,
kleding- of sportwinkel, juwelier, bouwmarkt,
boekhandel enzovoorts.

Toelatingseisen
diploma vmbo basisberoepsgericht,
kaderberoepsgericht, gemengde- of
theoretische leerweg
diploma entreeopleiding
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

1,5 jaar

Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken
zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je
proeve van bekwaamheid en je diploma.
Daarnaast krijg je de volgende vakken:
Ontvangt en verwerking goederen
Verkoop en verlenen van service
Verkoopgesprek
Presentatietechniek
Detailhandelsmarketing
Goederenverwerking
Branche(artikel)kennis.

Vervolgopleiding
Wil je liever verder leren? Het diploma Verkoper geeft
toegang tot de opleiding Verkoopspecialist niveau 3.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:

Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
Bij de opleiding verkoper zorgen wij ervoor dat jouw
talent tot bloei komt. Samen met de werkgevers in de
regio, onze docenten en jouw inzet. Dat doen we in
kleinschalige lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk.
Bij het Da Vinci College heb je een leuke en leerzame
tijd met kans op een baan die bij je past. De opleiding
Verkoper Detailhandel duurt twee jaar.

1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.

De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

De vakken
De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands,

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/verkoper-bol/pdf
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Retail & Logistiek
Als je een handelsgeest hebt, klantgericht bent en
je vindt het leuk om producten aan de man te
brengen, dan is een baan in de Retail & Logistiek
iets voor jou. Je bent ondernemend en je hebt een
scherp gevoel wat de markt vraagt en waar behoefte
aan is. Je kunt de processen van groothandel via
detailhandel en naar de klant feilloos in kaart
brengen. Je kunt efficiënt werken en je bent een
doorzetter. Wij leiden je op, hier op school en in de
praktijk. Je leert in een moderne leeromgeving.
Onder begeleiding van docenten en
praktijkbegeleiders werk je aan boeiende
praktijkopdrachten. Met een diploma in de Retail &
Logistiek heb je veel kans op werk met goede
vooruitzichten en doorgroeimogelijkheden.
De wereld van de retail is volop in ontwikkeling en in
beweging. Groothandel, kleinhandel, online
shopping, e-commerce zijn zaken die de handel
beheersen. Het is belangrijk om je voortdurend
hierin te ontwikkelen en bij te blijven door middel
van training en scholing.
Klanttevredenheid, snelheid, logistiek rondom
goederenvervoer, het moet allemaal goed geregeld
en georganiseerd zijn. Veel technische middelen, IT
- toepassingen staan ten dienste van de logistiek en
de retail. In deze branche is servicegerichtheid
belangrijk, evenals het hebben van goede
communicatieve vaardigheden. De opleidingen
Retail & Logistiek leiden je op volgens de nieuwste
inzichten en ontwikkelingen.

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt €1.118,per jaar. De hoogte van het lesgeld wordt ieder jaar
vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk verplicht
het bedrag te betalen aan de Dienst Uitvoering
Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook nog
bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor
boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Gorinchem
Mollenburgseweg 82
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl
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Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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