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PRO Emmen
Aan het examen kunnen kosten zijn verbonden, die
mogelijk in rekening worden gebracht bij de
ouders/verzorgers. U wordt hierover geïnformeerd
door de vakdocent.

Deze cursuswijzer is
gemaakt om informatie te
geven, aan ouders en
leerlingen, over de
verschillende branchegerichte cursussen die op
onze school worden
aangeboden.

Werken in de schoolwinkel

In deze cursuswijzer lees je
informatie over:
• De cursus
• Het vakkenpakket
• Wat er van je wordt
verwacht

Cursuswijzer
Bij deze cursus werk je aan theoretische kennis en
praktische vaardigheden voor het werken in een
winkel. De cursus duurt 1 tot 2 jaar.
Je werkt aan 9 modules waarin je ook examen kan doen
op school.
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Vakkenpakket
•
•
•
•
•

Je krijgt theorie: Wat doe jij in de winkel.
Je krijgt praktijk detail/kassatraining.
Je krijgt het vak Schoonmaak.
Naast de praktijkvakken krijg je ook algemene theorie.
Je loopt minimaal 2 dagen per week stage in een
winkel.

Wat doe je in de (school)winkel?
§
§
§
§

Het vullen van vakken en prijzen van artikelen.
Het winkelklaar maken van goederen, verwerken van
afval en presenteren van artikelen.
Het helpen en goed omgaan met klanten.
Het werken met geld en de kassa.

De 9 modules van deze cursus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werken met de kassa
In- en ompakken
Vakken vullen
Controleren van artikelen
Prijzen van artikelen
Artikel presentatie aanvullen
Omgaan met klanten
Het verwerken van afval en emballage
Helpen bij de goederenontvangst.

Belangrijk bij deze cursus

Deze opleiding doe je in het 4e en/of 5e leerjaar. Na deze opleiding
is het soms mogelijk om de brancheopleiding Assistent
winkelmedewerker te doen.
• Je vindt werken met klanten leuk.
• Je kunt goed samenwerken en overleggen.
• Werken met de kassa lijkt je leuk.
• Je bent geïnteresseerd in winkels.
• Je helpt af en toe mee in de schoolwinkel.

