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• Business Administration & 
Control Specialist 
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Specialist

• Marketing & Communication 
Specialist
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• Allround Assistant Business 
Services
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Hospitality
• Retailmedewerker
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• Ondernemer Handel
• Retail manager

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.

Business Services
Heb jij wat met cijfers en vind je het leuk om achter de 
computer te werken? Wil je het visitekaartje van een bedrijf of 
instelling zijn en hou je van dingen regelen? Kies dan voor één 
van de Business Services-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.

Handel
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.

Leisure & Hospitality
Ben je spontaan, gastvrij en houd je ervan om de klant, gast
of medewerker een welkom gevoel te geven? Loop je voorop 
bij groepsactiviteiten? Zit organiseren je in het bloed? Volg dan 
een opleiding in de Leisure & Hospitality!

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
Business Services
Business Administration & Control Specialist 4 BOL 3 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Legal, Insurance & HR Services Specialist 4 BOL 3 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Marketing & Communication Specialist 4 BOL 3 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Office & Management Support Specialist 4 BOL 3 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Allround Assistant Business Services 3 BOL 2 - 3 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Commercieel
Commercieel Medewerker 3 BOL 2 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
(Junior) Accountmanager 4 BOL/BBL 3 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Leisure & Hospitality
Zelfstandig Medewerker Leisure & Hospitality 3 BOL 2 jaar 1e jaar €650,- (indicatie)
Leidinggevende Leisure & Hospitality 4 BOL 3 jaar 1e jaar €650,- (indicatie)
Handel
Retailmedewerker 2 BOL/BBL 2 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Retailspecialist 3 BOL/BBL 2 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Ondernemer Handel 4 BOL/BBL 3 jaar 1e jaar €300,- (indicatie)
Retail manager 4 BOL 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. 
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

K

B

•

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
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opleiding!

Houten Castellum
Houten

Zaltbommel

Leerdam

Arkel

Beesd

Elst

Tiel 
Passewaaij

Hemmen-
Dodewaard

Zetten-
Andelst

Kesteren
Opheusden

Culemborg

Gorinchem

Geldermalsen

15 min

6 min6 min

12 m
in

11 min

11 min

9 m
in

7 min

6 m
in

Tiel



EconomiE En ondErnEmEn EconomiE En ondErnEmEn4 5

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

•	 financiële	administratie/boekhouding	bijhouden
•	 omgaan	met	Office	programma’s	(WORD,	EXACT,	Microsoft	

Access etc.)
•	 analyse	en	statistiek
•	 plannen	en	organiseren
•	 vergaderen	en	alles	wat	daarbij	komt	kijken
•	 agendabeheer
•	 ondernemerschap
•	 (online)	marketing,	communicatie	en	PR
•	 adviesgesprekken
•	 sales
•	 marktonderzoek
•	 projectmatig	werken	(scrum)

Na afronding van de mbo-opleiding Business Administration & 
Control Specialist kun je gaan werken of een vervolgopleiding 
aan het hbo volgen.

Waar kun je gaan werken?
•	 middel-	en	kleine	bedrijven	(MKB)
•	 grote	bedrijven,	instellingen	of	gemeentes.	

Je kunt ook (project)ondersteunend werk doen voor ZZP-ers 
en verenigingen/stichtingen.

Als Business Administration & Control Specialist werk je op de administratieafdeling van een 
bedrijf of instelling. Je werkt voornamelijk met andere interne afdelingen samen. Communicatie 
gaat een steeds belangrijkere rol spelen in jouw werk. De nadruk lag vroeger op het juist 
uitvoeren van de boekhouding. Tegenwoordig verschuift de focus steeds meer naar het geven 
van (on)gevraagd advies en informatie over de cijfers van het bedrijf. 

Business services  |  niveau 4  | BOL

Business Administration  
& Control Specialist
voorheen: Bedrijfsadministrateur en junior assistent accountant

GTL HKBusiness Services
Het cluster Business Services bestaat uit vier niveau 4 opleidingen die veel overeenkomsten met elkaar hebben. 
Dit geeft jou als student gedurende de opleiding de mogelijkheid nog van opleiding of om van richting te 
veranderen. Je opgedane kennis en tussentijds behaalde resultaten neem je mee naar de uiteindelijk, door jouw 
gekozen uitstroomrichting. Degenen die niveau 4 niet aankunnen of hun opleiding niet willen afronden op  
niveau 4, kunnen een diploma behalen op niveau 3. 

In het eerste schooljaar start je met een breed aanbod aan vakken op niveau 4. Je maakt kennis met alle 
beroepen binnen het cluster Business Services. In de volgende studiejaren krijg je vakspecifieke lessen van de 
vier opleidingen op niveau 4. De docenten gaan samen met jou bekijken welke uitstroomrichting het beste bij jou 
past om in af te studeren. 

Alle opleidingen worden in het 
Nederlands gegeven. 

‘Goede begeleiding 
en veel 
zelfstandigheid’ 
“Je wordt goed begeleid 
door de docenten tijdens 
de opleiding. Ik vind deze 
begeleiding prettig en 
het motiveert mij om de 
moeilijke opdrachten 

zelfstandig uit te voeren.” 
Casper, student Bedrijfsadministrateur 3e jaars
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Business services  |  niveau 4  | BOL

Legal, Insurance & HR Service 
Specialist

Tijdens de opleiding leer je door middel van theorielessen, 
projecten en simulaties die de praktijk realistisch nabootsen. 
Je loopt tijdens de opleiding 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
•	 social	media
•	 sales
•	 marktonderzoek
•	 vormgeving
•	 analyse	en	statistiek
•	 ondernemerschap
•	 projectmatig	werken	(scrum)

Na afronding van de opleiding kun je gaan werken. Wil je 
doorstuderen? Hbo-opleidingen die goed aansluiten zijn: 
Communicatie, Communicatiesystemen, Journalistiek en 
Voorlichting, Commerciële Economie, Small Business en Retail 
Management en International Business and Languages.

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

bedrijf of organisatie
•	 bij	een	marketing	en/of	communicatiebureau

Als Marketing & Communication Specialist 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 
en behoeften 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 als Marketing & Communication Specialist belangrijk dat je 
relaties goed onderhoudt.Tijdens de opleiding krijg je zowel theorie- als 

praktijkopdrachten. Daarnaast word je goed voorbereid op de 
praktijk tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf. Op school 
krijg je vakken over: 

•	 algemene-	en	commerciële	economie
•	 wet-	en	rechtskennis
•	 marketing,	HRM	en	Juridische	vakken
•	 office	vaardigheden	en	omgaan	met	office	programma’s
•	 projectmatig	werken	(scrum)

Na afronding van deze opleiding kun je gaan werken. Wil je 
doorstuderen op het hbo? Opleidingen die goed aansluiten zijn 
HBO Rechten en Human Resource Management (HRM).

Waar kun je gaan werken?
•	 bij	de	overheid	en	semioverheid
•	 bij	commerciële	bedrijven
•	 bij	instellingen

Een Legal, Insurance & HR Specialist houdt zich bezig met contracten, wetten en regels, regelingen en 
procedures. Deze functie werd vroeger ook wel (mbo) Juridisch Medewerker genoemd.. Je kunt werken bij een 
overheidsorganisatie of in een commerciële organisatie. Bij beide typen organisaties moet je inzicht hebben 
in bedrijfsprocessen en procesmatig kunnen werken. Je moet je strikt houden aan neutraliteit en je hebt 
een absolute geheimhoudingsplicht. Je bent je bewust van vertrouwelijkheid van de informatie waar je mee 
omgaat. Je bent onderzoekend van aard, proactief, flexibel, assertief en communicatief vaardig. Je maakt je de 
veranderingen in wet- en regelgeving snel eigen en handelt daarnaar. Je werkt met zowel interne als externe 
contacten en bereidt adviezen voor in opdracht van een collega/leidinggevende of opdrachtgever.

Business services  |  niveau 4  | BOL

Marketing & Communication 
Specialist
voorheen: medewerker marketing & communicatie

GTL HK

GTL HK

‘Heldere en 
volledige uitleg door 
docenten’ 
“Alles wordt duidelijk en 
volledig uitgelegd door 
de docenten tijdens de 
lessen. De opleiding 
zelf voldoet aan mijn 
verwachtingen. Ik ben 

zeer tevreden.” 
Esther, student Junior Assistent 

Accountmanager  3e jaars
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Je krijgt tijdens je opleiding zowel theorie- als praktijk-
opdrachten. We bepalen aan de hand van je resultaten of je 
niveau 4 aankan of dat je doorgaat op niveau 3. Je loopt twee 
keer stage bij een erkend leerbedrijf 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 deze opleiding  kun je gaan werken of een vervolgopleiding 
op niveau 4 volgen. De opleidingen Business Administration 
& Control Specialist, Marketing & Communication Specialist 
en Office & Management Support Specialist sluiten goed aan.

Als Allround Assistant Business Services ondersteun je professionals in de zakelijke dienstverlening om hun werk 
optimaal te doen. Je bent ondernemend, servicegericht, nieuwsgierig, integer en proactief, een echte aanpakker. 
Het is jouw doel om collega’s en klanten te ontzorgen. Je werkt op het snijvlak van klantcontact, marketing, HR, 
administratie, facilitair, financiële- en/of juridische diensten. Je hebt kennis van bedrijfsprocessen en wet- en 
regelgeving. Vaak is je werk uitvoerend of organiserend en soms ook controlerend. 

De opleiding duurt 3 jaar. Gedurende deze 3 jaar krijg je zowel 
theorie- als praktijkopdrachten. 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	(scrum)
•	 vergaderen	en	alles	wat	daarbij	komt	kijken
•	 voorlichtings-en	promotiemateriaal	ontwikkelen
•	 allerlei	financieel-administratieve	taken	uitvoeren
•	 met	Office-programma’s	omgaan

Na afronding van de opleiding kun je gaan werken. Je kunt 
met dit diploma aan de slag als executive assistant, personal 
assistant (PA), office manager en directiesecretaresse. Je 
kunt ook doorstuderen. Hbo-opleidingen die goed aansluiten 
zijn International Office Management, Facility Management, 
International Business Languages en Toerisme en 
Communicatie, Economie en Recht.

Als Office & Management Support Specialist ondersteun je een manager of directeur en neem je zijn/haar werk 
uit handen. Jij bent de ruggengraat van het bedrijf. Je kan goed leidinggeven en je zorgt ervoor dat projecten 
succesvol verlopen. Als Office & Management Support Specialist 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 veel gebruik van slimme computerprogramma’s.

Business services  |  niveau 4  | BOL

Office & Management Support 
Specialist
voorheen: management assistant

GTL HK

Waar kun je gaan werken?
Na het afronden van deze opleiding kun je werken bij alle 
denkbare organisaties en instellingen.

Business services  |  niveau 3  | BOL

Allround Assistant Business Services  
voorheen: office assistant en financieel administratief medewerker

‘Veel stages gevolgd’ 
“Voor mijn opleiding 
Management Assistent 
loop ik voor de tweede 
keer stage bij ProRail in 
Utrecht. Ik loop het hele 
jaar drie dagen stage 
en zit twee dagen op 
school. Dit bevalt mij 

goed”.
Rosanne, student Management Assistent 3e jaars 

‘Leren en werken is een prachtige 
combinatie’ 
“Ik loop vier dagen stage bij Van Der Valk 
International in Tiel en zit 1 dag op school. Leren 
en werken vind ik een prachtige combinatie, dat 
stimuleert mij om mezelf beter te ontwikkelen in mijn 
werk”. 
Mariëlla, student Financieel Administratief 
Medewerker 2e jaars

GTL HK

Waar kun je gaan werken?
•	 in	midden-	en	kleine	bedrijven	(MKB)
•	 in	grote	bedrijven,	instellingen	of	gemeentes.	
Je kunt ook (project)ondersteunend werk doen voor ZZP-ers 
en verenigingen.
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commercieel  |  niveau 3  | BOL

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:
•	 Projectmatig	werken	(scrum).

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de 
niveau 4 opleiding (Junior) Accountmanager of Marketing & 
Communication Specialist. 

11

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
•	 projectmatig	werken	(scrum)
•	 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  |  niveau 4  | BOL/BBL

(Junior) Accountmanager 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.

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.
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leisure & hospitality |  niveau 3  | BOL

Zelfstandig Medewerker  
Leisure & Hospitality

De opleiding is een actieve opleiding waar de praktijk 
voorop staat. Je gaat vanaf het begin van de opleiding 
aan de slag voor echte opdrachtgevers in de regio. Naast 
activiteitenbegeleider en evenementenorganisator, ben je als 
eerste aanspreekpersoon het visitekaartje van het bedrijf waar 
je voor werkt. Je ontvangt de gasten, checkt ze in en voorziet 
ze van verdere informatie. 

Als Zelfstandig Medewerker Leisure & Hospitality ben je het eerste aanspreekpunt voor gasten bij het uitvoeren 
van activiteiten en evenementen. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding ervan. Regelmatig 
ben je ook te vinden achter de (incheck)balie. Je maakt reserveringen, organiseert evenementen, begeleidt 
activiteiten en je vermaakt gasten. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Vind je het leuk om in het buitenland 
te werken? Met je diploma Leisure & Hospitality kun je ook internationaal aan de slag, zowel in het toerisme als in 
zakelijke dienstverlening. 

GTLK

Veel mogelijkheden
Door de vele mogelijkheden en werkgelegenheid is de 
recreatiesector een speerpunt in Rivierenland en daar 
pluk jij (letterlijk) de vruchten van!

Volg deze opleiding via 
Instagram! 
@leisurerocrivor

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een niveau 4 opleiding. Een opleiding die 
goed aansluit is Leidinggevende Leisure & Hospitality. 

Waar kun je gaan werken?
•	 vakantieparken	en	campings
•	 hotels
•	 evenementenbureaus
•	 bedrijfsleven	(zakelijke	dienstverlening)
•	 outdoorbedrijven
•	 sportcentra	

leisure & hospitality |  niveau 4  | BOL

Leidinggevende   
Leisure & Hospitality

De opleiding Leidinggevende Leisure & Hospitality begint 
breed. In de eerste twee jaar ben je bezig de fijne kneepjes 
van de diverse werkzaamheden in Leisure & Hospitality te 
leren. In leerjaar 3 ga je je specialiseren in het leidinggeven 
en aansturen van een team. Je gaat aan de slag met 
theorielessen, praktijkopdrachten en simulaties die de 
praktijk realistisch nabootsen. Je werkt veel samen met de 
recreatiesector in de regio, waardoor je tijdens je opleiding 
een goed netwerk opbouwt. 

•	 activiteitenbegeleiding
•	 evenementenorganisatie
•	 klantcontact
•	 leidinggeven
•	 marketing	&	communicatie
•	 personeel	&	organisatie
•	 bedrijfseconomie	

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar 
een hbo-opleiding naar keuze. 

Waar kun je gaan werken?
•	 vakantieparken	en	campings
•	 hotels
•	 evenementenbureaus
•	 bedrijfsleven	(zakelijke	dienstverlening)
•	 outdoorbedrijven
•	 sportcentra	

Als Leidinggevende Leisure & Hospitality stuur je een team in de recreatiesector aan. Jij zorgt dat jouw team 
de gasten op een positieve manier ontvangt en entertaint. Jij hebt een aansturende en coachende rol en houdt 
rekening met doelstellingen van het bedrijf. Naast je verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van 
collega’s en gasten, draag je ook zorg voor de financiën, de marketing en personeelszaken. 

Ik ga deze opleiding volgen!
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!

GTL HK

‘Kansen om te leren 
en te groeien’ 
“De opleiding leisure & 
hospitality zit vol met 
kansen en geweldige 
ervaringen. Mijn 
docenten maken altijd 
tijd voor mij en bieden 
mij de persoonlijke 

begeleiding die ik nodig heb. Ook 
als ambassadeur bij ROC Rivor veranderde 

mijn kijk op het leven. Ik heb heel veel over mezelf 
geleerd, en ik zie veel situaties nu als een kans om 
te leren en te groeien.” 
Mèjoe, student Leidinggevende Leisure & Hospitality 
3e jaars.
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retail |  niveau 2 en 3  | BBL

Jouw route naar succes in de Retail! 
Ontdek onze vernieuwde voorbereidende BBL-opleidingen

GTLB K H

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 het eerste half jaar ga je 3 dagen naar school en loop je 2 dagen stage. We 
helpen je bij het vinden van een geschikte stageplek. In het 2de half jaar ga je 2 dagen naar school en 3 dagen 
stage lopen. 
In het tweede jaar mag je zelf kiezen of je verder gaat met de BOL- of BBL-leerweg. Bij de BOL-leerweg ga je naar 
school en loop je stage. Bij de BBL-leerweg ga je 4 dagen werken en 1 dag naar school. Afhankelijk van je niveau 
duurt je opleiding 2 of 3 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	en	de	overgang	van	het	vmbo	
naar het mbo is minder groot.

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

Vanaf het tweede jaar (BBL) ontvang je salaris.

Welke leerroute?
Tijdens een kennismakingsgesprek bepalen we samen welke 
leerroute je gaat volgen. Hierbij kijken we uiteraard naar jouw 
voorkeur en wensen.

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.

Onze vernieuwde BBL-opleidingen
•	Retailmedewerker	-	niveau	2/3
•	Retailspecialist	-	niveau	3

Heb je een basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-
basis) gevolgd op het voorgezet onderwijs en wil je 
gaan werken in de Retail, dan heb je de keuze uit 2 
leerroutes:
•	 Je	volgt	de	nieuwe	leerroute	(BOL-BBL)	specifiek	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).

VOOROPLEIDING LEERJAAR 1 LEERJAAR 2
 START NIVEAu 3 
      

1e half jaar 2e half jaar

Basis 3 dagen 
leren op 
school
2 dagen 
stage 
bij een 
leerbedrijf

2 dagen 
leren op 
school
3 dagen 
stage 
bij een 
leerbedrijf

•	 Keuze	uit	
BOL en BBL

•	 Niveau	2	
of 3, op 
basis van je 
prestaties

Kader
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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 Retailspecialist.

Als Retailmedewerker 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 Retailmedewerker horen, zijn: 
verkoopgesprekken voeren, contact onderhouden met klanten, (online) bestellingen verwerken 
en de kassa bedienen.

retail |  niveau 2 en 3  | BOL/BBL

Retailmedewerker
voorheen: verkoper

GTLB K

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. De BOL-
variant van Retailmedewerker valt onder het profiel MBO2 
Dienstverlening. 

De Retailspecialist 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 Ondernemer Handel 
of Retail Manager.

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 |  niveau 3  | BOL/BBL

Retailspecialist
voorheen: verkoopspecialist

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 Retail Manager 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 |  niveau 4  | BOL

Retail Manager
voorheen: manager retail

retail |  niveau 4  | BOL/BBL

Ondernemer Handel niveau 4 - BOL/BBL

voorheen: ondernemer retail

GTL HK

GTL HK

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

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op 
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. 

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 Retailspecialist niveau 3.

Lijkt het je leuk om een eigen bedrijf te starten in de retailbranche? Dan is de opleiding Ondernemer 
Handel 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 Handel 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

•		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 25 november 2021
 18.00 - 20.30 uur
• Donderdag 24 februari 2022
 18.00 - 20.30 uur

Informatieavond 
• Donderdag 23 juni 2022
• 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 2021 t/m mei 
2022. Aanmelden hiervoor via  
www.rocrivor.nl/meelopen.


