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De afdelingsmanager  
heeft een veelzijdige en  
afwisselende baan waarbij hij 
met name verantwoordelijk  
is voor het aansturen van  
zijn afdeling. 
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Doelgroep
De opleiding Manager Retail is bedoeld voor afdelings
managers en assistentsupermarktmanagers die het 
resultaat van hun afdeling willen vergroten door een  
verbeterde inzet van mensen en middelen.

Toelating
De deelnemer dient te beschikken over het diploma mbo3 
Eerste Verkoper en minimaal twee jaar werkzaam te zijn  
in een supermarkt. Indien de deelnemer dit diploma  
niet heeft, kan hij toegelaten worden op basis van een  
verklaring van de werkgever dat de deelnemer 
functioneert op mbo3niveau. Dit moet aangetoond worden 
met bijvoorbeeld een functiebeschrijving.
Aangezien het om een versnelde opleiding gaat, worden 
ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatings
procedure meegewogen. Er vindt altijd een intakegesprek 
plaats, en in geval van twijfel over toelating kan OVD  
Opleidingen of de werkgever het initiatief nemen tot  
een intaketoets.

Duur
De opleiding Manager Retail is een verkort opleidings
programma en duurt 2 jaar verdeeld over 57 lesdagen.

Groepsgrootte
De opleiding kent een minimale groepsgrootte van  
12 deelnemers en een maximum van 16 deelnemers.

Studiebegeleiding
De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is  
verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele  
opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. 
Hierbij wordt hij ondersteund door de OVD Opleidingen  
docent, die de deelnemer tijdens de opleiding drie keer 
in de winkel bezoekt. Hiermee sluiten theorie en praktijk 
goed op elkaar aan.

Toetsing
Elke kerntaak wordt afgesloten met een toets of een werk
stuk. Daarnaast vindt er toetsing in de praktijk plaats. Bij 

voldoende resultaat voor zowel de theorie als de praktijk 
ontvangt de deelnemer een officieel erkend mbo4-diploma 
Manager Retail en het CBL4-diploma Afdelingsmanager.

Samenwerkingspartner
Voor de uitvoering van deze mboopleiding werkt  
OVD Opleidingen samen met het OC&W erkend  
opleidingsinstituut SVO Vakopleiding Food.

Incompany en open inschrijving
Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm 
van open inschrijving aan. Voor de data en mogelijkheden 
voor de open inschrijving kijk op www.ovdopleidingen.nl

Subsidie Praktijkleren
Voor elke deelnemer die via OVD Opleidingen een 
mboopleiding volgt gericht op het behalen van een 
mbodiploma via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), 
kan de werkgever een subsidie van maximaal € 2.700,-  
per deelnemer per opleidingsjaar ontvangen via de  
subsidieregeling Praktijkleren. Voor meer informatie en 
de voorwaarden verwijzen wij naar https://www.rvo.nl/
subsidiesregelingen/subsidieregelingpraktijkleren 

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Voor een tarief van  
€ 85, per deelnemer (op basis van no cure no pay) regelen 
wij de volledige aanvraag. Voor meer informatie, neem 
contact op met Linda Verberne via 088-0084570 of  
info@ovdopleidingen.nl 

Opleidingstarief per deelnemer (excl. BTW) 
• Opleidingskosten*:  € 1.970,- 
• Lesmateriaal:  € 795,- 
• Wettelijk lesgeld per schooljaar:  € 606,-

*  Extra arrangementskosten (locatiekosten, lunch,  
koffie/thee) bij Open Inschrijving: € 1.950,- p.p.

•  Subsidie Praktijkleren (maximaal): € 5.400,-

 

Dé opleiding om als afdelingsmanager succesvol  
te worden binnen de supermarkt

De afdelingsmanager heeft een veelzijdige en afwisselende baan waarbij hij met name verantwoordelijk is voor 
het aansturen van zijn afdeling. Hij geeft leiding aan de verkoopmedewerkers in de supermarkt. Het halen van de 
afdelingsbegroting is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden. Daarnaast plant hij de werkzaamheden en 
begeleidt hij de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Hij zorgt voor een goede sfeer binnen het team en 
hij is het centrale aanspreekpunt. Met deze boeiende opleiding leert de medewerker zijn kennis en ervaring in te 
zetten voor de aansturing van het team en het optimaliseren van de afdeling.



Door middel van  
praktijkopdrachten die afgestemd 
zijn op de eigen werksituatie,  
wordt een optimale transfer  
gemaakt van de theorie naar  
de praktijk.



Kerntaak 1  
Beheer van goederenstroom en voorraad 

• inventarisatie
• voorraadbeheer
• bestellen
• derving
• inkoop

Kerntaak 2
Coördinatie verkoopactiviteiten 

• verkoop
• leidinggeven
• beslissen
• communicatie
• offertes
• administratie
• calamiteiten

Kerntaak 3
Leidinggeven 

• werkplanning maken
• medewerkers begeleiden en aansturen
• personeelsbeleid uitvoeren

Kerntaak 4
Beleid van de organisatie
 
• afdelingsmanagement
• financieel management
• personeelsmanagement

Nederlands

• luisteren
• lezen
• schrijven
• spreken
• gesprekken voeren 
 
 
Engels

• luisteren
• lezen
• schrijven
• spreken
• gesprekken voeren

Rekenen

• getallen
• verhoudingen
• meten en meetkunde
• verbanden

Loopbaan en burgerschap

•  ontwikkeling van eigen loopbaan  
en burgerschapscompetenties

Keuzedelen, in overleg met de organisatie, o.a.

• CBL Supermarkt
• duurzaamheid
• eetcultuur en eetwensen
• ondernemerschap
• praktijkopleider
• belevingsgericht werken

Werkwijze 
 
Bij alle mboopleidingen zet OVD Opleidingen een breed scala aan moderne werkvormen in. Naast de docenten, die zelf 
allemaal uit de werkpraktijk komen, worden gastdocenten ingezet die bepaalde thema’s kunnen toelichten vanuit hun 
werkpraktijk. Daarnaast wordt, afhankelijk van het niveau en het onderwerp, gebruik gemaakt van digitale ondersteuning 
in de vorm van video, elearning en/of een digitale leeromgeving. Ten slotte heeft ook leren in de praktijk een rol in  
het traject. Door middel van praktijkopdrachten die afgestemd zijn op de eigen werksituatie, wordt een optimale transfer 
gemaakt van de theorie naar de praktijk.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:
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Garant staan voor kwaliteit 
Een opleidingsprogramma starten bij  
OVD Opleidingen is gaan voor de beste  
kwaliteit binnen de retail. Wij geloven dat  
opleidingsproducten een onderdeel zijn van  
een compleet opleidingsprogramma en niet  
op zichzelf staan. Ze zijn ondersteunend aan 
het hogere organisatiedoel. Onze opleidings
producten zijn het proces naar dit hogere  
organisatiedoel. OVD Opleidingen staat  
voor Kwaliteit, Meetbaar resultaat 
en Werken met retailexperts.

Over OVD Opleidingen

OVD Opleidingen is een landelijk opererend opleidingsinstituut, gespecialiseerd in 
opleidingen binnen de Retail, Food en NonFood sector. Wij zijn al 50 jaar expert in 
retailopleidingen voor supermarkten, kledingwinkels, warenhuizen, tuincentra, groot
handels en bouwmarkten. Dit maakt ons dé specialist als het gaat om het ontwikkelen, 
organiseren en uitvoeren van opleidings en trainingsprogramma’s. Daarbij hebben wij 
een duidelijk doel voor ogen: medewerkers op alle functieniveaus helpen hun prestaties 
te verbeteren en het rendement van de organisatie te verhogen. Met een positieve  
energie dragen we onze passie en onze inspiratie graag over en delen we onze kennis.



Informatie en aanmelden
Heeft u interesse of wilt u één of meerdere deelnemers aanmelden, 
neem dan contact op met Silvia van Echtelt of Karin van Dreumel 

via 0880084570 of info@ovdopleidingen

10 pluspunten van mbo-onderwijs via OVD Opleidingen
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1.  Attractieve onderwijsinvulling met werkplekcases en inzet van gastcolleges
 
2. Lesmateriaal afgestemd op de werksituatie van het bedrijf
 
3. Verkort opleidingsprogramma met erkende mbo-diplomering
 
4. Trainers en docenten met retail-praktijkervaring
 
5. Intensieve bpv-begeleiding door coaching op de werkplek
 
6. Volledige ontzorging van HR-afdeling door projectmanager OVD Opleidingen
 
7. Hoger slagingspercentage: 90% versus 60% bij reguliere opleidingen
 
8. Minder uitval tijdens de opleiding door extra begeleiding en monitoring via  
 deelnemersvolgsysteem
 
9. Mogelijkheid tot opzetten van een eigen business mbo academy
 
10. Budgetneutraal en dus geen out of pocket kosten door optimale inzet van subsidies



OVD Opleidingen BV 
Galileïlaan 31 • 6716 BP Ede 
Postbus 331 • 6710 BH Ede
088 008 45 70 
info@ovdopleidingen.nl

slimmer 
verder

ovd-opleidingen.nl


