
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Manager retail 

 
Duurzaamheid in het beroep D 
Door dit keuzedeel word je je ervan bewust wat duurzaamheid inhoudt. Je leert wat je daar zelf aan 
kunt doen en hoe een bedrijf duurzamer kan worden. 

Oriëntatie op ondernemerschap 
Denk je dat ondernemen iets voor jou is? Dan kun je dat testen binnen dit keuzedeel. Je onderzoekt 
wat zelfstandig ondernemen inhoudt, verkent de markt waarin je je zou willen begeven en brengt in 
kaart wat er allemaal voor nodig is om een eigen bedrijf te starten. 

Voorbereiding hbo 
Als je erover denkt om na je mbo-opleiding naar het hbo te gaan, maar je weet nog niet precies naar 
welke opleiding, dan is dit een keuzedeel waar je veel aan kunt hebben. Je verkent op het hbo welke 
opleidingen er voor jou mogelijk zijn en omdat je ook een aantal colleges volgt, ervaar je hoe het 
voelt om aan het hbo te studeren. 

Mode geschikt voor niveau 3 en 4 

Dit keuzedeel heeft meerwaarde voor wie in de modebranche wil werken. In overleg met de branche 

is gekeken wat je nu en in de toekomst in de modebranche moet kennen en kunnen.  

In het keuzedeel komen modespecifieke vakkennis, vaardigheden en werkzaamheden aan de orde 

om in de modedetailhandel te kunnen werken. Er wordt onder andere ingegaan op de visual 

merchandising, het geven van een stylingadvies, het voorbereiden van vermaakwerkzaamheden en 

het zien van kansen en deze vertaald naar de modeonderneming. Het keuzedeel vergroot je kansen 

op de arbeidsmarkt. 

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 
Het keuzedeel biedt je de handvatten om een bijdrage te leveren aan de inrichting van een 
kwaliteitszorgsysteem, je leert daartoe basiskennis rond kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden. 
Daarnaast leer je hoe te handelen bij EHBO en BHV. 
Er zijn niet altijd standaardoplossingen voorhanden om een knelpunt op te heffen; je leert daarom 
om creatief en oplossingsgericht te denken wanneer het gaat om kwaliteitszorg en 
arbeidsomstandigheden. Als bij een knelpunt moet worden afgeweken van de procedures, moet je 
dit onderbouwd kunnen uitleggen. 

Online marketing en het toepassen van e-commerce 

Door het volgen van dit keuzedeel ben je in staat om aanvullend op bijvoorbeeld een bedrijfsformule 

of een winkelconcept online marketingactiviteiten te bedenken, uit te voeren en te onderhouden 

voor het opzetten en drijven van een webwinkel. Door het keuzedeel volg je de actuele vereisten op 

het gebied van online marketingactiviteiten. Dit vergroot je kans op werk. 

 


