
graduaat in het winkelmanagement

Verruim je kennis als leidinggevende 
in de retail
Werk je in de retailsector en wil je je leidinggevende vaardigheden verder ontwikkelen? Wil je meer 
verantwoordelijkheid of doorgroeien naar een functie op managementniveau? Wil je graag je kennis 
en vaardigheden vertaald zien in een hogeschooldiploma? Heb je zin om je te verdiepen in recente 
en uitdagende praktijkopdrachten? Heb je een werkgever die jou wil ondersteunen in je groei? 
Dan kan de graduaatsopleiding winkelmanagement via het incompany-traject jou helpen om de 
volgende stap te zetten.

Je volgt 21 dagen per jaar les samen met werknemers van andere organisaties en leert uit de 
ervarings uitwisseling met hen en met je docenten. Bij jouw werkgever pas je de nieuwe inzichten 
toe in de dagelijkse werking. Je leert bewust terwijl je werkt. Door onze permanente evaluatie-
methode blijven de hoeveelheden leerstof beperkt en krijg je snel feedback over je vorderingen. 
Op die  manier kan je je studie laten aansluiten bij je eigen situatie en je ambities. Het einddoel is 
jou klaar te stomen tot of sterker te maken als leidinggevende. 

Check
 Minstens één jaar ervaring in retail
 Contract van minstens 20 uur per week
 Bedrijfscoach die jou begeleidt

1 2 3

Tweejarige opleiding
Je volgt 21 dagen per jaar les 
op de campus in Kortrijk.

Vlot naar VIVES Kortrijk 
De campus in Kortrijk is vlot 
bereikbaar via het openbaar 
vervoer. De bus brengt je in 
20 minuten van het station 
naar de campus. Er is ook ruime 
parkeergelegenheid voor � ets 
en auto.

LEREN EN 
BLIJVEN WERKEN
Mix van fysieke lessen, 
refl ecties en bedrijfs-
project 

INTENSIEVE
COACHING
Jouw bedrijfscoach en 
de ervaren docenten 
begeleiden je 
doorheen het traject

LEADERSCHIP EN 
MARKETING
Ontwikkelingstraject 
naar leidinggevende 
in retail

Winkelmanagement
via incompany-traject

VIVES CAMPUS KORTRIJK

3

uniek in Vlaanderen
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programmafase 1

opleidingsonderdelen sp

Me & My Skills:

    - Communicatie 5

    - Commercieel handelen 5

Me & The Basics:

    - O� line en online verkopen 5

    - Procesdenken in retail 5

Communicatie Nederlands * 3

Werkplekleren 1: Skills & Basics 7

Me & My Targets:

    - Operationele doelstellingen bepalen 5

    - Marketingcommunicatie 5

Me & My Store:

    - Trends vertalen in retail 5

    - Creëren van klantenbeleving 5

Basic O�  ce Skills * 3

Werkplekleren 2: Targets & Store 7

* wordt online georganiseerd

programmafase 2

opleidingsonderdelen sp

My Team & Project:

    - Projectmatig werken 4

    - Leadership 4

My Team & Goals:

    - Doelgericht analyseren 4

    - Gespreksvaardigheden 4

Communicatie Frans* 3

Werkplekleren 3: Team & Project 11

My HRM & the Law:

    - Sociaal & ondernemingsrecht 4

    - HRM 4

My Retail & Business cases 4

Communicatie Engels* 3

Werkplekleren 4: Retail & Business case 15

opleidingsverantwoordelijke: 
Anja Vanroose
anja.vanroose@vives.be
tel. 0494 56 17 76

Lisa, storemanager bij Jack&Jones
“Er wordt van de hogeschool uit veel rekening 
 gehouden met het evenwicht tussen de opleiding 
en onze job. Hierdoor vind ik het relatief makkelijk 
om alles te combineren. Dankzij de opleiding heb 
ik meer ownership gekregen van mijn winkel. Je leert 
niet alleen om je eigen winkel beter te begrijpen, je 
leert ook de omgeving en de markt op een andere 
manier kennen"

Steff , eerste verkoper bij Colruyt
“Mijn regiomanager zag echt potentieel in mij en 
hee�  mij aangemoedigd om deze stap te zetten. 
De opleiding past perfect bij mijn ambities om door 
te groeien bij Colruyt. Wat je in deze opleiding leert, 
gaat veel verder dan een cursus van enkele dagen. 
We krijgen de tijd om uitvoerig te reflecteren en we 
koppelen steeds terug naar de praktijk." 
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