
OUD AANBOD Hasp-O

RETAIL & LOGISTICAL ASSISTANT (VERKOOP)

3de graad 

Wat?

Deze studierichting is voor jonge mensen die kiezen voor een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met stages. In 5RLA en 6RLA zijn er stages 
in retail én logistiek. In 7RVM zijn er stages in winkelbeheer. Als je slaagt in 7RVM behaal je het diploma van het secundair onderwijs én het 
“Attest bedrijfs- beheer” (met distributieattest).  

Voor wie?

Je hebt belangstelling om te verkopen en je bent vlot in het leggen van contacten. Je bent enthousiast en vriendelijk in de omgang met an-
deren. Je hebt ook een goed doorzettingsvermogen en zin voor creativiteit. 

Toekomstmogelijkheden?

Na 7RVM (diplomajaar) heeft men een mogelijkheid om nog verder te studeren. De meeste leerlingen komen onmiddellijk op de arbeidsmarkt 
terecht als verkoper of gerant. De retail en logistieke sector bieden heel wat kansen op tewerkstelling met een reële kans om op te klimmen 
op de werkvloer. Men kan zich ook vestigen als zelfstandig handelaar. 

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

Godsdienst 2 2

Boekhouden 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

L.O. 2 2

MAVO 2 2

Nederlands 2 2

Nederlands zak. comm. 2 2

Retailmedewerker: 11 10

Retail 4 1

Stage retail 2 4

Informatieverwerking 3 3

Logistiek 2 2

Logistiek (uitbreiding): 6 8

Logistiek 4 4

TOTAAL 32 33

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.
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