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Graduaat in het 
winkelmanagement
De opleiding “Graduaat in het winkelmanagement” situeert zich op het niveau 
hoger beroepsonderwijs en heeft een omvang van 120 studiepunten.  
De opleiding is gebaseerd op de erkende onderwijskwalificatie “Graduaat in het 
winkelmanagement” die samengesteld is uit de erkende beroepskwalificaties  
“Winkelmanager klein of middelgroot verkooppunt” en 
“Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt”.
http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/kwalificatiedatabank/
 
De opleiding bestaat uit acht modules. Elke module omvat één of meerdere 
domeinspecifieke leerresultaten die afgeleid zijn van de activiteiten en de 
descriptorelementen kennis en vaardigheden van de onderwijskwalificatie 
“Graduaat in het winkelmanagement”. De descriptorelementen context, autonomie 
en verantwoordelijkheid gelden als algemeen kader voor de volledige opleiding.

- De opleiding leidt tot het diploma van gegradueerde in het winkelmanagement.
- Elke module wordt bekrachtigd met een modulebewijs.

- Geen wettelijke externe certificaten vereist.   

  omschrijving 
opleiding

  

  certificering

  wettelijk externe 
certificering
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domeinspecifieke leerresultaten volgnummer en code 
van de activiteiten 
in de beroepskwalificatie

Beroepskwalificatie 
Winkelmanager 
klein of middel-
groot verkooppunt 

Beroepskwalificatie 
Departements-
verantwoordelijke 
groot verkooppunt

1 De gegradueerde in het winkelmanagement adviseert en informeert klanten over producten en 
verkoopt ze.

BA9 - Id18912

2 De gegradueerde in het winkelmanagement bepaalt verkoopdoelstellingen en een commerciële en 
marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel, en stelt 
deze bij wanneer nodig.

SA1 - Id18014 BA1 - Id3882 
SA1 - Id23684

3 De gegradueerde in het winkelmanagement behandelt klachtendossiers en stelt oplossingen voor. SA2 - 18164

4 De gegradueerde in het winkelmanagement organiseert promotie-acties voor de klanten. SA3 - Id18081 BA8 - Id18081

5 De gegradueerde in het winkelmanagement organiseert zelfstandig een verkoopeenheid en deelt 
deze in, rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Hij respecteert 
de openingstijden en stelt een realistische planning en uurroosters op, conform de handelswetgeving 
en overige vigerende regelgeving.

BA1 - Id24869
BA2 - Id21798

BA1 - Id3882

6 De gegradueerde in het winkelmanagement neemt de verantwoordelijkheid op voor het beheer van 
de afdelingen en voor de ordelijkheid en netheid van de winkel, zonder daarbij hinder te veroorzaken 
voor klanten.

BA5 - Id16732 BA4 - Id17655
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7 De gegradueerde in het winkelmanagement controleert en registreert leveringen. Hij ontvangt 
producten en slaat deze op of plaatst ze in afdelingen.

BA4 - Id17107

8 De gegradueerde in het winkelmanagement volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt de 
nodige bestellingen.

BA3 - Id18152 BA6- Id18161

9 De gegradueerde in het winkelmanagement bedient het kassa- en registratiesysteem, controleert de 
correctheid van inkomsten en uitgaven en maakt waar nodig BTW-bonnen en facturen volgens de 
wettelijke normen.

BA6 - Id18110

10 De gegradueerde in het winkelmanagement realiseert de administratieve en boekhoudkundige 
opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van 
het verkooppunt. Hij gebruikt daartoe de nodige software. Hij neemt initiatieven om knelpunten op 
te lossen.

BA7 - Id18138
BA8 - Id6675

BA9 - Id17538

11 De gegradueerde in het winkelmanagement communiceert met klanten, leveranciers, personeel en 
andere stakeholdes in het Nederlands, en mondeling in het Frans en het Engels. 

kennis kennis

12 De gegradueerde in het winkelmanagement selecteert leveranciers, dienstverleners of aannemers, 
onderhoudt contacten, onderhandelt over contractvoorwaarden en controleert producten en 
diensten.

SA2 - Id18136

13 De gegradueerde in het winkelmanagement coördineert en superviseert de activiteiten van een 
team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, 
personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.

SA4 - Id18425 
SA5 - Id18000

BA2 - Id2438 
BA5 - Id22994
BA3 - Id2438

14 De gegradueerde in het winkelmanagement beheert personeelszaken, inclusief aanwervingen, 
vervangingen, coaching, feedback en vorming van werknemers en stagiairs, conform de sociale 
wetgeving en overige vigerende regelgeving.

SA6 - Id18069 BA7 - Id18069
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