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• Financieel Administratief 
Medewerker

• Bedrijfsadministrateur
• Junior Assistent Accountant
• Office Assistant
• Management Assistant
• Commercieel Medewerker
• Business Support

• (Junior) Accountmanager
• Medewerker Marketing en 

Communicatie
• Verkoper
• Verkoopspecialist
• Manager Retail
• Ondernemer Retail

Economie en Ondernemen
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Voor welk soort opleiding je ook kiest binnen Economie 
en Ondernemen, het is belangrijk dat je het leuk vindt 
met mensen samen te werken en dat je beschikt over een 
dienstverlenende instelling.

Administratie
Heb jij wat met cijfers, vind je het leuk om veel achter de 
computer te werken en houd je ervan om zaken uit te 
puzzelen? Ben je heel nauwkeurig en kun je goed rekenen? 
Dan is een opleiding op administratief gebied echt iets voor 
jou!

Office- en managementsupport
Ben je meer op je plek als het gezicht en de stem van de 
organisatie? Ga dan de uitdaging aan om het visitekaartje 
van je bedrijf of instelling te worden en kies voor één van de 
secretariële/office-opleidingen.

Commercieel
Wil je liever diensten en producten onder de aandacht 
brengen van potentiële klanten? Ben je representatief, heb je 
commercieel inzicht en kun je goed organiseren en plannen? 
Dan past een commerciële opleiding bij jou.

Retail
Vind je het leuk om mensen ter plekke te helpen bij de 
aankoop van een product? En wil je goed leren omgaan met 
klanten? Dan leiden wij je graag op voor een uitdagende 
functie in de retail. In een winkel verkoop je rechtstreeks aan 
de consument. Er zijn talloze mogelijkheden: van bouwmarkt 
en supermarkt tot een trendy kledingzaak.

Wat betekent BOL en BBL?
Het mbo heeft 2 leerwegen:
•	 Beroepsopleidende	leerweg	(BOL)	→	school	+	stage	

Je gaat naar school en loopt tijdens je opleiding een of 
meerdere keren stage.

•	 Beroepsbegeleidende	leerweg	(BBL)	→	school	+	werken	
Je werkt bij een erkend leerbedrijf en gaat daarnaast 
ongeveer 1 dag per week naar school.

Naast je vooropleiding zijn er voor sommige opleidingen 
aanvullende toelatingseisen. Deze vind je op onze website 
www.rocrivor.nl bij de desbetreffende opleiding.

Ga je een BBL-opleiding volgen? Dan is een arbeidscontract 
bij een erkend leerbedrijf verplicht om toegelaten te worden.

Opleidingsaanbod Economie en Ondernemen Niveau Leerweg Duur Kosten leermiddelen
Administratie
Financieel Administratief Medewerker 3 BOL 2 - 3 jaar 1e jaar € 350,- (indicatie)
Bedrijfsadministrateur 4 BOL 3 jaar 1e jaar € 350,- (indicatie)
Junior Assistent Accountant 4 BOL 3 jaar 1e jaar € 350,- (indicatie)
Office- en managementsupport
Office Assistant 3 BOL 2 - 3 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Management Assistant 4 BOL 3 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Commercieel
Business Support 3 BOL 3 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Commercieel Medewerker 3 BOL 2 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
(Junior) Accountmanager 4 BOL/BBL 3 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Medewerker Marketing en Communicatie 4 BOL 3 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Retail
Verkoper 2 BOL/BBL 2 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Verkoopspecialist 3 BOL/BBL 2 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Manager Retail 4 BOL/BBL 3 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Ondernemer Retail 4 BOL/BBL 3 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)

Opleiding op maat
Je kunt alle mbo-opleidingen binnen Economie en 
Ondernemen ook op maat volgen. Dit betekent dat je de 
opleiding sneller kunt afronden. Hiervoor heb je ervaring en 
een relevante vooropleiding nodig. Tijdens het intakegesprek 
bij de start van jouw opleiding kijken we samen naar welke 
mogelijkheden er voor jou zijn.

Laptop
Voor de opleidingen binnen Economie en Ondernemen dien je 
te beschikken over een laptop. Informatie over de specificaties 
van de laptop en het aanschaffen vind je op 
www.rocrivor.nl/laptop.

Locaties van de opleidingen
Deze opleidingen worden gegeven op de hoofdlocatie van 
ROC Rivor aan de Bachstraat in Tiel. 

ROC Rivor
Je bent verzekerd van een goede opleiding 

bij ROC Rivor. Wij staan op de vijfde plaats 
van beste mbo-scholen in Nederland en op 
nummer 1 in Gelderland! Onze docenten 
kennen je persoonlijk en helpen je om het 
beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer 

op school voel je je snel thuis.

Studie in cijfers
Benieuwd hoe tevreden de studenten zijn over onze 
opleidingen? Op onze website www.rocrivor.nl vind je de 
studie in cijfers per opleiding. 

Economie en Ondernemen

Klaar voor een opleiding in 
Economie en Ondernemen? 
Bekijk onze opleidingen op de 
volgende pagina’s!

H

Wanneer word ik toegelaten?
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je een  
mbo-opleiding kunt volgen. 

Vmbo - geen diploma
→ mbo niveau 1

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg 
→ mbo niveau 2

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 3 en 4

Vmbo - gemengde of theoretische leerweg
→ mbo niveau 4

Havo - overgangsbewijs havo 3 naar 4  
en havo 4 naar 5 → mbo niveau 4

GTL
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In	dit	overzicht	zie	je	de	reistijd	vanaf	de	belangrijkste	stations	in	
omgeving	Tiel	en	Geldermalsen.	Houd	er	rekening	mee	dat	eventuele	
overstaptijden	niet	in	het	overzicht	staan	en	dat	treintijden	gewijzigd	
kunnen	zijn.	Voor	de	actuele	trein	tijden	kijk	op	ns.nl.

OV
Hier zit jouw 
opleiding!
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AdministrAtie

Financieel Administratief 
Medewerker niveau 3 - BOL

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met computersimulaties 
die de praktijk realistisch nabootsen. Ook voer je een aantal 
projecten uit voor echte opdrachtgevers. Daarnaast loop je 
twee keer een half jaar stage. Daar breng je alles wat je hebt 
geleerd in de praktijk. Tijdens de opleiding leer je:

•	 Het	bijhouden	en	controleren	van	de	financiële	dagboeken:	
de inkoop, de verkoop, het kasboek en het bankboek;

•	 De	werkzaamheden	voor	de	afsluiting	van	een	periode:	
bijvoorbeeld de aangifte van de omzetbelasting;

•	 Rapportages	maken;

•	 Het	debiteurenbeheer	en	 
crediteurenbeheer;

•	 Het	bijhouden	van	administratieve	gegevens,	zoals	
projectadministratie.

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
•	 op	de	financiële	administratie	van	een	bedrijf	of	instelling
•	 bij	een	administratiekantoor	dat	de	administratie	van	andere	

bedrijven doet

Als Bedrijfsadministrateur verwerk je allerlei financiële gegevens op de computer. 
Zoals bijvoorbeeld de inkoop- en verkoopadministratie. Je maakt samen met je 
collega’s maand-, kwartaal en jaarrapportages van deze gegevens. Zo ziet de 
directie precies hoe het bedrijf er financieel voor staat.

Tijdens de opleiding voer je een aantal projecten uit voor 
echte opdrachtgevers. Je gaat ook aan de slag met simulaties 
die de praktijk realistisch nabootsen. Je leert:

•	 Het	bijhouden	en	controleren	van	de	financiële	dagboeken:	
de inkoop, de verkoop, het kasboek en het bankboek;

•	 Het	debiteurenbeheer	en	crediteurenbeheer;
•	 Het	bijhouden	van	administratieve	gegevens,	zoals	

projectadministratie.

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de 
niveau 4 opleiding Bedrijfsadministrateur of (Junior) Assistent 
Accountant.

Als Financieel Administratief Medewerker houd je de financiën van een organisatie bij. Op die 
manier geef je het management inzicht in de geldzaken. Je zorgt ervoor dat de rekeningen in orde 
zijn. Je belangrijkste taak is de financiële administratie van ingekochte en verkochte producten en 
diensten. Je doet ook administratieve taken die niet per se iets met financiën te maken hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan het contact onderhouden met collega’s en klanten.

GTLK

AdministrAtie

Bedrijfsadministrateur niveau 4 - BOL GTL HK

Waar kun je gaan werken?
•	 op	de	financiële	administratie	van	een	bedrijf	of	instelling
•	 bij	een	administratiekantoor	dat	de	administratie	van	andere	

bedrijven doet

Bij de drie administratieve opleidingen begin je samen 
in één klas. In het eerst half jaar krijg je algemene 
lessen over Economie en Ondernemen. Het is dan 
nog mogelijk om over te stappen naar een andere 
economische opleiding binnen ROC Rivor. Op basis 
van je behaalde resultaten bepalen we of je niveau 3 
of 4 aankunt en welke administratieve opleiding daarbij 
hoort. 
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De opleiding start standaard op niveau 4 (Management 
Assistant). Je krijgt gedurende de opleiding zowel theorie- als 
praktijkopdrachten. We bepalen aan de hand van je resultaten 
of je niveau 4 aan kunt of dat je door gaat met Office Assistant 
op niveau 3. Je loopt twee keer stage waar je het vak in de 
praktijk leert. In het Praktijklab op school krijg je ook te maken 
met echte opdrachtgevers. De vakken die je op school krijgt, 
hebben te maken met:

•	 communicatie
•	 plannen	en	organiseren
•	 vergaderen	en	alles	wat	daarbij	komt	kijken
•	 agendabeheer
•	 omgaan	met	Office	programma’s
•	 administratieve	taken

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken 
of doorstromen naar de niveau 4 opleiding Management 
Assistant.

Waar kun je gaan werken?
Je kunt gaan werken bij alle denkbare organisaties en 
instellingen.

Als Office Assistant ben je de spin 
in het web: het middelpunt van 
een organisatie. Je bent heel 
klantgericht bezig met plannen, 
organiseren en communiceren. Je 

bent daarnaast verantwoordelijk 
voor het afhandelen van rapporten, 

post, e-mails en telefoontjes. Daarnaast 
organiseer je bijeenkomsten, vergaderingen, 
zakenreizen en regel je accommodaties. 

Tijdens de opleiding voer je projecten uit voor echte 
opdrachtgevers. Ook ga je aan de slag met simulaties die de 
praktijk realistisch nabootsen. Daarnaast loop je twee keer een 
half jaar stage. Daar breng je alles wat je hebt geleerd in de 
praktijk. Je leert:

•	 Het	bijhouden	en	controleren	van	de	financiële	dagboeken:	
de inkoop, de verkoop, het kasboek en het bankboek;

•	 De	werkzaamheden	voor	de	afsluiting	van	een	periode:	
bijvoorbeeld de aangifte van de omzetbelasting;

•	 Het	debiteurenbeheer	en	crediteurenbeheer;
•	 Het	bijhouden	van	administratieve	gegevens,	zoals	

projectadministratie;
•	 Omgang	met	klanten.

Als Junior Assistent Accountant help je klanten van een administratie- of 
accountantskantoor met de financiële administratie. Je voert financiële gegevens in 
op de computer en je verzorgt belastingaangiftes. Je bent goed op de hoogte van de 
boekhouding van je klanten. Je denkt mee hoe het op financieel gebied nog beter kan. Je 
werkt meestal voor meerdere klanten tegelijk. Je werkt zelfstandig, maar de accountant is 
eindverantwoordelijk voor jouw klanten.

AdministrAtie

Junior Assistent Accountant niveau 4 - BOL

GTL HK

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
•	 op	de	financiële	administratie	van	een	bedrijf	of	instelling
•	 bij	een	administratiekantoor	dat	de	administratie	van	andere	

bedrijven doet

Topopleiding
Deze opleidingen behoren tot de beste van Nederland 
en zijn in de Mbo Keuzegids 2020 gewaardeerd als 
topopleiding. Eén ding is zeker, deze opleidingen vinden 
heel veel studenten top!

Werken met echte opdrachtgevers
Via het praktijklab van ROC Rivor ga je werken voor 
echte opdrachtgevers in de regio Rivierenland. 
Bijvoorbeeld het organiseren van een groot event.

office- en mAnAgementsupport

Office Assistant - niveau 3 - BOL GTLK

Volg deze opleiding via Instagram!  
@officeenmanagementsupport
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Je krijgt zowel theorie- als praktijkopdrachten tijdens de 
opleiding. Je maakt kennis met de praktijk tijdens drie 
stageperiodes én in het Praktijklab op school, waar je werkt 
voor echte opdrachtgevers. Op school krijg je vakken en 
opdrachten die te maken hebben met:

•	 communicatie
•	 plannen	en	organiseren
•	 projectmatig	werken
•	 vergaderen	en	alles	wat	daarbij	komt	kijken
•	 voorlichtings-en	promotiemateriaal	ontwikkelen
•	 allerlei	financieel-administratieve	taken	uitvoeren
•	 met	Office-programma’s	omgaan	(op	expert-niveau)

Als Management Assistant ondersteun je een manager of directeur en neem je hem/haar 
werk uit handen. Jij bent de ruggengraat van het bedrijf. Je kunt goed leidinggeven en 
je zorgt ervoor dat projecten succesvol verlopen. Als Management Assistant ben je ook 
veel bezig met het bedenken van creatieve oplossingen, netwerken en inspireren. Jouw 
werkomgeving verandert continu, dus het is belangrijk dat je overzicht kunt houden. 
Daarbij maak je gebruik van slimme computerprogramma’s.

office- en mAnAgementsupport

Management Assistant niveau 4 - BOL GTL HK

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
Je kunt gaan werken bij alle denkbare organisaties en 
instellingen.

Aanmelden
Hoef jij niet meer te kiezen en wil je deze 
opleiding volgen? Meld je aan voor de 
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts 
bovenin	op	‘Aanmelden’.	Tot	ziens	bij	ons	op	
school!

Volg deze opleiding via Instagram!  
@officeenmanagementsupport
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commercieel

Commercieel 
Medewerker 
niveau 3 - BOL

GTLK

Heb je een commerciële instelling 
en wil je werken in een uitdagende 
branche? Dan is de opleiding 
Commercieel Medewerker 
iets voor jou! Als Commercieel 

Medewerker heb jij als taak om 
klanten te interesseren, boeien en 

binden aan een bedrijf. Daarmee houd 
je altijd jouw commerciële doelen en de omzetcijfers 
in de gaten. Het is daarbij belangrijk dat je een balans 
vindt tussen vriendelijk zijn en het behalen van je 
doelen. Je neemt je verantwoordelijkheid en overziet 
de financiële gevolgen van jouw keuzes.

Tijdens deze opleiding krijg je zowel theorie- als 
praktijkopdrachten. Je loopt tijdens de opleiding ook één keer 
20 weken stage. In het Praktijklab voer je opdrachten uit voor 
echte opdrachtgevers. Je werkt aan opdrachten en projecten 
die te maken hebben met:

•	 het	voorbereiden	en	uitvoeren	van	verkooptrajecten;
•	 het	uitvoeren	van	marktonderzoek;
•	 het	maken	van	commerciële	voorstellen;
•	 het	voeren	van	verkoopgesprekken;
•	 het	uitvoeren	van	webcare	activiteiten.

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de 
niveau 4 opleiding (Junior) Accountmanager of Medewerker 
Marketing en Communicatie. 

Waar kun je gaan werken?
Je kunt gaan werken in de binnendienst als contactpersoon 
voor bestaande klanten. Of in de buitendienst als 
vertegenwoordiger van een bedrijf om nieuwe klanten te 
werven.

Je start de drie commerciële opleidingen standaard 
op niveau 4 bij de opleiding Medewerker Marketing en 
Communicatie of (Junior) Accountmanager. Op basis van 
je behaalde resultaten, inzet, werkhouding en gedrag 
bepalen we of je niveau 3 of niveau 4 aan kunt. 

commercieel

Business Support niveau 3 - BOL

In deze functie moet je straks van alle markten thuis zijn. 
Tijdens deze opleiding krijg je dus veel verschillende vakken, 
zoals:
•	 marketing
•	 management	support
•	 communicatietraining
•	 administratie
•	 wet-	en	regelgeving
•	 facilitaire	zaken
•	 ict-skills.	

Omdat je straks het visitekaartje bent van de organisatie waar 
je werkt, leer je ook hoe je klanten ontvangt en te woord staat. 
Daarnaast leer je verkoopskills waardoor je bij een bedrijf ook 

het product kunt verkopen. Je werkt straks veel samen met 
mensen, dus werken in teamverband is ook een onderdeel van 
je opleiding. 

Met deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4 
opleiding of gaan werken. Opleidingen die goed aansluiten 
zijn Junior Accountmanager en Medewerker Marketing en 
Communicatie.

Waar kun je gaan werken?
Je kunt gaan werken bij regionale MKB-bedrijven op het 
kantoor. Daarnaast is het ook mogelijk om te gaan werken 
bij grote bedrijven zoals ziekenhuizen, reclamebureaus, 
zorginstellingen, banken, verzekeringen en gemeenten.

Als medewerker Business Support heb je een gevarieerd takenpakket. Het ene moment werk je een website of 
het intranet bij. Het andere moment beman je de receptie. Je verzorgt een mailing tussendoor en regelt alles 
voor een bijeenkomst. Allerlei werkzaamheden kunnen bij jou worden neergelegd. Je ziet wat er moet gebeuren 
en pakt het werk direct op. Je bent ondernemend, servicegericht, nieuwsgierig, integer en proactief. Je bent een 
doener en ontzorgt klanten en collega’s.

GTL HK
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De opleiding start met een breed basisjaar. Dit geeft een 
goede basis om je in leerjaar 2 en 3 verder te specialiseren. Je 
leert door middel van theorielessen, projecten en simulaties 
die de praktijk realistisch nabootsen. Naast de verplichte 
vakken bieden we ook keuzevakken aan, waardoor je je nog 
verder kunt specialiseren. Daarnaast voer je in het Praktijklab 
opdrachten uit voor echte opdrachtgevers. Je werkt aan 
opdrachten en projecten die te maken hebben met:

•	 verkoopgesprekken
•	 relatiebeheer
•	 bedrijfseconomie
•	 accountmanagement
•	 projectmanagement
•	 marketing
•	 ondernemerschap

Als (Junior) Accountmanager ben je de schakel tussen de klant en het bedrijf waarvoor 
je werkt. Je hebt vaak afspraken met (mogelijke) klanten. Een belangrijke taak van een 
(Junior) Accountmanager is dan ook contact maken en onderhouden met verschillende 
mensen. Daarnaast ben je ook veel bezig met de inhoud: je weet hoe je producten of 
diensten verkoopt, de omzet vergroot en op kosten bespaart.

commercieel

(Junior) Accountmanager 
niveau 4 - BOL/BBL

GTL HK

GTL HK

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
•	 het	midden-	en	kleinbedrijf	(MKB)
•	 het	grootbedrijf
•	 een	business-to-business	bedrijf

Kies je voor BOL of BBL?
Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op 
school en loop je twee keer 20 weken stage bij een erkend 
leerbedrijf. 
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij 
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag in de week naar school.

commercieel

Medewerker Marketing en 
Communicatie niveau 4 - BOL

Als Medewerker Marketing en Communicatie werk je mee aan het opstellen van marketing- 
en communicatieplannen en bijbehorende strategieën. Hiervoor onderzoek je hoe de markt 
van het bedrijf in elkaar zit en wat de wensen van klanten zijn. Je bepaalt wat het doel is 
van het bedrijf en op welke manier je dit doel kan bereiken. Het plannen en organiseren van 
promotionele campagnes en evenementen behoren ook tot jouw taken. Daarnaast is het 
belangrijk dat je relaties goed onderhoudt.

Tijdens de opleiding leer je door middel van theorielessen, 
projecten en simulaties die de praktijk realistisch nabootsen. 
Gedurende je opleiding loop je ook twee keer 20 weken 
stage. In het Praktijklab voer je opdrachten uit voor echte 
opdrachtgevers. Je werkt aan opdrachten en projecten die te 
maken hebben met:

•	 (online)	marketing,	communicatie	en	PR
•	 sales
•	 marktonderzoek
•	 projectmanagement
•	 vormgeving
•	 analyse	en	statistiek
•	 ondernemerschap

Topopleiding
De drie opleidingen van commercieel behoren tot de 
beste van Nederland en zijn in de Mbo Keuzegids 2020 
gewaardeerd als topopleiding. Eén ding is zeker, deze 
opleidingen vinden heel veel studenten top!

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
•	 op	een	marketing	en/of	communicatieafdeling	van	een	

bedrijf of organisatie
•	 bij	een	marketing	en/of	communicatiebureau
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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.

Verkoper - niveau 2 / niveau 3

voor jou. De lesstof en de overgang van 
contact op met de coördinator Adrie Pol via adriepol@
rocrivor.nl

aan kunt.
Dienstverlening

2 dagen per week stage
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De opleiding is heel praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die te 
maken hebben met:

•	 goederen	in	ontvangst	nemen	en	verwerken
•	 artikelen	promoten	in	de	winkel
•	 verkoopgesprekken	voeren
•	 de	kassa	bedienen
•	 (online)	bestellingen	plaatsen
•	 de	voorraadadministratie

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de 
niveau 3 opleiding Verkoopspecialist.

Waar kun je gaan werken?
Je kunt onder leiding van een ondernemer of manager in het 
verkoopteam van een winkel gaan werken.

Als Verkoper ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten. Samen met je collega’s vorm jij het 
visitekaartje van een winkel. Je ontvangt goederen en slaat deze op. Daarnaast zorg je ervoor dat 
de artikelen op een aantrekkelijk manier worden gepresenteerd en dat de winkel opgeruimd is. 
Andere taken die bij jouw functie als Verkoper horen, zijn: verkoopgesprekken voeren, contact 
onderhouden met klanten, (online) bestellingen verwerken en de kassa bedienen.

retAil

Verkoper niveau 2/3 - BOL/BBL GTLB K

Kies je voor BOL of BBL?
Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen 
op school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. De 
BOL-variant van Verkoper valt onder het profiel MBO2 
Dienstverlening. Ga jij voor de BOL-variant van deze opleiding? 
Kijk dan in de brochure van MBO2 Dienstverlening of op onze 
website www.rocrivor.nl. 

Bij de BBL-opleiding begin je in het eerste jaar in de BOL-
leerweg. Lees hier meer over op blz 15.

De Verkoopspecialist is goed in de omgang met mensen, kan zich snel inleven in de klant en begrijpt de 
koopwensen. Je weet wat er gebeurt op de winkelvloer: wat doet de klant, wat doen collega’s en hoe ziet de 
winkel eruit. Je hebt veel kennis over het assortiment en over de trends en ontwikkelingen in de branche. Je 
overlegt met je leidinggevende over het optimaliseren van de verkoop, de presentaties, de klantbenadering en 
de inzet van de medewerkers. Je verwerkt de goederenstroom snel en adequaat en verzorgt de administratieve 
afhandelingen.

Tijdens de opleiding leer je onder andere over marketing & 
promotieactiviteiten, verkoopgesprekken, voorraadbeheer, 
goederenontvangst, veilig en verantwoord werken en webcare 
activiteiten. De lesstof is afgestemd op de beroepspraktijk 
in de winkel en je leert door middel van theorie- en 
praktijkopdrachten. Je krijgt les over:

•	 gastvrijheid	en	het	benaderen	van	klanten
•	 het	(online)beheren	van	de	goederenstroom
•	 het	opbouwen	van	artikelpresentaties
•	 het	rekenen	met	verkoopcijfers
•	 het	begeleiden	van	collega’s
•	 het	voorkomen	van	winkelcriminaliteit

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar de niveau 4 opleiding Manager Retail of 
Ondernemer Retail.

Nieuwste technologieën 
Tijdens deze opleiding maken we gebruik van de 
nieuwste technologieën en data. Zo kun je hier straks in 
het bedrijfsleven meteen goed mee werken!

Waar kun je gaan werken?
Je kunt onder leiding van een ondernemer of manager in het 
verkoopteam van een winkel gaan werken.

Kies je voor BOL of BBL?
Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op 
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. 
Bij de BBL-opleiding begin je in het eerste jaar in de BOL-
leerweg. Lees hier meer over op blz. 15.

Samenwerkingen in de regio
ROC Rivor werkt intensief samen met veel retailbedrijven 
in de regio Rivierenland. Zo kun jij de theorie die je op 
school leert, toepassen in de praktijk!

retAil

Verkoopspecialist niveau 3 - BOL/BBL GTLK

Deze opleiding start je op niveau 3!  
Lees hier meer over op pagina 15.
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Tijdens de opleiding krijg je zowel theorie- als 
praktijkopdrachten. Wat je leert op school, breng je in de 
praktijk op je leerwerkplek. Je krijgt opdrachten die te maken 
hebben met:

•	 goederenstromen
•	 logistieke	processen
•	 commerciële	processen
•	 financiële	processen
•	 marketing	en	presentatie
•	 bedrijfseconomie
•	 leidinggeven
•	 verkopen

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Als Manager Retail werk je in een uitdagende branche waar je veel in contact komt met mensen. Je 
hebt een leidinggevende én uitvoerende rol. Je bent verantwoordelijk voor alles in en om het filiaal. 
Daarbij houd je je aan het beleid dat het hoofdkantoor heeft gesteld. Jouw taken hebben te maken met 
het bewaken van voorraden, het presenteren van goederen, omzetten bewaken en het aansturen van 
personeel. Je voert je taken zelfstandig uit en je neemt zelf beslissingen.

retAil

Manager Retail niveau 4 - BOL/BBL

retAil

Ondernemer Retail niveau 4 - BOL/BBL

GTL HK

GTL HK

Waar kun je gaan werken?
•	 een	filiaal	dat	deel	uitmaakt	van	een	winkelketen
•	 een	kleinere	onderneming	met	enkele	vestigingen

Kies je voor BOL of BBL?
Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op 
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. 
Bij de BBL-opleiding begin je in het eerste jaar in de BOL-
leerweg. Lees hier meer over op blz. 15.

Extra informatie
Op basis van je behaalde resultaten, inzet, werkhouding 
en gedrag bepalen we of je deze niveau 4 opleiding aan 
kunt of uitstroomt naar Verkoopspecialist niveau 3.

Lijkt het je leuk om een eigen bedrijf te starten in de retailbranche? Dan is de opleiding Ondernemer 
Retail iets voor jou! Als Ondernemer maak je je eigen ondernemingsplan werkelijkheid. Je zorgt ervoor 
dat alles in en om je onderneming goed geregeld is: van het assortiment en de inrichting tot het 
personeel en de financiën. Je bouwt je klantenkring op en onderhoudt deze relaties. Op die manier 
versterk je de positie van je merk op de markt en kun je je omzetdoelen behalen. Tenslotte begeleid, 
stimuleer en motiveer je je medewerkers.

Tijdens de opleiding krijg je theorie- en praktijklessen, 
presentaties, evaluatie- en panelgesprekken. Wat je leert op 
school, breng je in de praktijk op je leerwerkplek. Je krijgt 
opdrachten die te maken hebben met:

•	 professionele	uitstraling
•	 ondernemingsplannen
•	 ondernemen
•	 commercieel	beleid
•	 marketing	&	communicatie
•	 websites/webshops	beheren
•	 personeelsbeleid

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
Met de mbo-opleiding Ondernemer Retail kun je je eigen 
winkel beginnen of gaan werken bij een winkel of retailbedrijf.

Kies je voor BOL of BBL?
Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op 
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. 
Bij de BBL-opleiding begin je in het eerste jaar in de BOL-
leerweg. Lees hier meer over op blz. 15.

Werken met echte opdrachtgevers
Via het Praktijklab van ROC Rivor ga je werken voor 
echte opdrachtgevers in de regio Rivierenland. 
Bijvoorbeeld met een geautomatiseerd inkoopbeleid.
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Kijk voor het actuele opleidingsaanbod en meer informatie op www.rocrivor.nl

Social Media

Wil je op de hoogte blijven van 
nieuws, projecten en events?  
Dan kun je ROC Rivor volgen via 
social media:  

facebook.com/jouwrocrivor

instagram.com/roc_rivor

youtube.com/rocrivor

linkedin.com/school/roc-rivor

twitter.com/rocrivor

Contact

Heb je een algemene vraag?
Neem dan telefonisch contact 
op via 0344-656200 of mail 
naar info@rocrivor.nl.
Je kunt ook gebruik maken van 
het contactformulier onderaan 
de website.
 
Wij zijn bereikbaar van ma t/m 
vrij van 08.00 tot 16.30 uur 
(feestdagen uitgezonderd).
 
Algemeen postadres:
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel

Heb je een vraag over een 
opleiding of cursus?
Op www.rocrivor.nl vind je 
onderaan elke opleidingspagina 
een knop waarmee je direct 
aan een docent je vragen kunt 
stellen.

 

Locaties

Tiel
• Bachstraat 1 (hoofdlocatie)
 4003 KZ Tiel

•	 Beethovenstraat 22
 4003 KX Tiel

•		 Franklinstraat 1
 4004 JK Tiel

•		Gijsbert Stoutweg 11
 4005 LE Tiel

•	 Voor de Kijkuit 5
 4001 HG Tiel

Geldermalsen
•		Oudenhof 3
 4191 NW Geldermalsen

•		 Poppenbouwing 3b
 4191 NZ Geldermalsen

Open dagen

Benieuwd naar onze locaties, 
de sfeer in de school en de 
opleidingen? Kom dan langs op 
een van onze Open Dagen in Tiel 
en Geldermalsen en maak kennis 
met ROC Rivor!

Open Dag
• Donderdag 26 november 2020
 18.00 - 20.30 uur
• Donderdag 11 maart 2021
 18.00 - 20.30 uur

Informatieavond 
• Donderdag 24 juni 2021
• 18.30 - 20.30 uur

Meld je vooraf aan via  
www.rocrivor.nl/opendag. 

Meelopen
Wil je een goed beeld krijgen van 
een opleiding en hoe het is om 
bij ROC Rivor op school te zitten? 
Kom dan een dagje bij een van 
onze mbo-opleidingen meelopen. 
Dit kan van oktober 2020 t/m mei 
2021. Aanmelden hiervoor via  
www.rocrivor.nl/meelopen.

https://www.facebook.com/jouwrocrivor
https://www.instagram.com/roc_rivor/
https://www.youtube.com/user/ROCRIVOR
https://www.linkedin.com/school/roc-rivor/
https://twitter.com/rocrivor
mailto:info%40rocrivor.nl?subject=
https://www.rocrivor.nl
https://www.rocrivor.nl/opendag
https://www.rocrivor.nl/meelopen

