
ECONOMIE EN ONDERNEMEN

In het eerste jaar krijg je zowel theorie als praktijkopdrachten. 
Wat je leert op school, breng je tijdens je stage in de praktijk. 
Op basis van je behaalde resultaten, inzet, werkhouding en 
gedrag bepalen we vervolgens in een persoonlijk gesprek op 
welk niveau je doorgaat naar het tweede jaar.

Deze opzet heeft veel voordelen:
• Door te starten in de BOL-leerweg word je als student goed 

begeleid bij het vinden van een stage en werkplek;
• Je hoeft bij de start van de opleiding nog geen baan te 

hebben;
• Er is meer aandacht voor jou, de lesstof en de overgang van 

het vmbo naar het mbo is minder groot.

Omdat je begint in de BOL-leerweg, profi teer je het eerste 
jaar bovendien van:
• Studiefi nanciering (Stufi );
• OV Jaarkaart;
• Stagevergoeding;
• Ouders houden recht op Kinderbijslag.

Vanaf het tweede jaar (BBL) ontvang je salaris.

Wanneer word je toegelaten?
Tijdens een intakegesprek bepalen we samen welke leerroute 
je gaat volgen. Hierbij kijken we uiteraard naar jouw voorkeur 
en wensen.

Fast-track
Heb je een havo-achtergrond? Dan kun je instromen in het 
2de leerjaar van niveau 4 (fast-track).

Onze BBL-opleidingen in de Retail hebben een nieuwe opzet, zodat ze beter aansluiten bij de 
behoeften van onze studenten. Je krijgt in de eerste fase van je studie meer begeleiding. In plaats van 
direct te gaan werken, begin je het eerste jaar in de BOL-leerweg. In de eerste 10 weken van je studie 
helpen we je bij het vinden van een geschikte stageplek. In de periode daarna loop je 2 dagen stage en 
ga je 3 dagen naar school. Bij goed functioneren streven wij ernaar dat de werkgever je stagecontract 
omzet naar een arbeidscontract (BBL).  In het tweede jaar volg je de BBL-leerweg en ga je vier dagen 
werken en 1 dag naar school. A� ankelijk van je niveau duurt je opleiding 2 of 3 jaar.

RETAIL

Jouw route naar succes in de Retail! 
niveau 2, 3, 4 - BBL

Onze vernieuwde BBL-opleidingen
• Manager Retail - niveau 4
• Ondernemer Retail - niveau 4
• Verkoopspecialist - niveau 3
• Verkoper - niveau 2

Heb je een basisberoepsgerichte leerweg gevolgd en 
wil je gaan werken in de retail, dan heb je de keuze uit 
2 leerroutes:
- Je volgt de nieuwe leerroute (BOL-BBL) specifi ek voor 

de retail. Je start dan in niveau 3 Verkoopspecialist. Op 
basis van je behaalde resultaten, inzet, werkhouding en 
gedrag bepalen we na een jaar of je niveau 2 of niveau 
3 aankunt.

- Je kiest voor de brede mbo-2 opleiding dienstverlening 
en hebt vervolgens heel veel verschillende 
uitstroommogelijkheden (zie ook www.rocrivor.nl/mbo2).

Ontdek onze vernieuwde BBL-opleidingen

Contact
Wil je meer informatie over de mogelijkheden neem dan 
contact op met de coördinator Adrie Pol 06-54683489
of mail naar: adriepol@rocrivor.nl.


