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Planning 5R 

Geschikte winkels: 

� Een zelfbedieningszaak 
� Supermarkt 

� Delhaize 
� GB 
� Aldi 
� Colruyt 
� Lidl 

� Okay 
� Albert Heijn 
� Smatch 
� Carrefour 
� Spar 

� Zeeman 
� Hema 
� Wibra 
� Action 
� Kruidvat 

Planning : 

� 7u stage per week 

� Stage op donderdag (stage-uren tussen 7.00u-19.00u.) 

� Niet bij familie in de winkel 

� 1e stagedag op donderdag 10 september 2020 

� Blokstage: week na de herfstvakantie (9 november 2020 – 14 november 2020) 

� Blokstage: week na de kerstvakantie (4 januari 2021 – 9 januari 2021) 

Taken onder begeleiding uit te voeren op stage: Basis Retailtaken & Visual Merchandising 

� Egaliseren 

� Aanvullen 

� Kassa bedienen 

� Prijzen van de artikelen 

� Levering controleren en uitpakken 

� Artikelen beveiligen 

� Inpakken 

� Interne artikelpresentatie (kopstuk maken) 

� Decoratieve elementen aanbrengen in de winkel 

� Promotionele acties opbouwen/afbreken 

� … 

Locatie te kiezen uit onderstaande lijst   (andere locaties ALTIJD in overleg) 

o Kortrijk 
o Heule 

o Gullegem 
o Lendelede 

o Harelbeke 
o Kuurne 

o Wevelgem 

Eerste stagewinkel: ………………………………………………………………………   (september – januari) 

� Briefing in het 3e trimester 

� Als je de goedkeuring krijgt van de stage-leraar, kan je je aanvraagformulier stage bezorgen aan je stagewinkel.. 

� Aanvraagformulier geef je af aan de stage-leraar ten laatste op 15 juni 2020 

  



BLOKSTAGE 1: van maandag 9 november 2020 tem 14 november 2020 
BLOKSTAGE 2: van maandag 4 januari 2021 tem 9 januari 2021 

� Je doet 30 u stage in eenzelfde week (tussen 7-19 u) 

� Je mag 8u/dag werken, als je meer dan 6u werkt dan heb je recht op 1u pauze. 

� Je blokstage loopt van maandag t.e.m. zaterdag. 

� Je vult hiervoor een aparte overeenkomst in met de winkelier. 

Tweede stagewinkel: ………………………………………………………………………    (januari – juni) 

� Je deelt je idee voor een tweede winkel mee aan de begeleidende stage-leraar in de week na de 1e blokstage 

� Als je de goedkeuring krijgt van de stage-leraar, krijg je een infobrochure voor de winkelier + een stagecontract 

� Ingevulde bundel en contract afgeven aan de stage-leraar tegen maandag 30 november 2020 

BLOKSTAGE 3: van maandag 8 maart 2021 tem 13 maart 2021 
BLOKSTAGE 4: van maandag 7 juni 2021 tem 12 juni 2021 

 

Niet in orde met idee en/of contract: 4u extra stage in te plannen ! 

 

     

  



Planning 6R 
Geschikte winkels: 

� Semi-zelfbediening 

� Filiaalbedrijf 

� 2 verschillende branches te kiezen uit onderstaande lijst: 

Branche Winkels 

Mode: kleding Veritas, C&A, H&M, JBC, Coolcat, AS Adventure,… 

Mode: schoenen Torfs, Brantano, Bristol, Ken Shoe,… 
Doe-het-zelf Brico, Gamma, Hubo 
ICT & multimedia, elektro Media Markt, Vanden Borre, Krëfel 

Interieur en decoratie, huishoudartikelen Dille en Kamille, Kwantum, Zara Home,… 

Speelgoed Intertoys, Fun, Dreamland 

Voeding Panos, ’t Baguetje,… 

Sportartikelen Decathlon, Sports Direct,… 
Parfumerie ICI Paris XL, Yves Rocher, Bodyshop, Planet Parfum 
Tuincentra AVEVE, Horta 

Boek-en kantoorhandel Press Shop, Standaard Boekhandel, Kwarto, AVA 

Planning: 

� 7u stage per week 

� Stage op donderdag (stage-uren tussen 7.00u-19.00u.) 

� Niet bij familie in de winkel 

� 1e stagedag op donderdag 10 september 2020 

� Blokstage: week na de herfstvakantie (9 november 2020 – 14 november 2020) 

� Blokstage: week na de kerstvakantie (4 januari 2021 – 9 januari 2021) 

Taken zelfstandig uit te voeren op stage: dagdagelijkse Retailtaken & Visual Merchandising 

� Goederen zelfstandig controleren 

� Goederen verkoopklaar maken om vervolgens in de winkel te 

plaatsen 

� Zelfstandig verkopen, adviseren en service verlenen 

� Dienst na verkoop verlenen 

� Telefoon opnemen 

� Diefstalpreventie technieken toepassen 

� Verkoop afhandelen, kassa bedienen 

� Een commercieel aantrekkelijke artikelpresentatie/etalage 

opbouwen 

� Goederen inpakken volgens de huisstijl van de winkel 

Locatie te kiezen uit onderstaande lijst   (andere locaties ALTIJD in overleg) 

o Kortrijk 
o Heule 

o Gullegem 
o Lendelede 

o Harelbeke 
o Kuurne 

o Wevelgem 

  



Eerste stagewinkel: ………………………………………………………………………   (september – januari) 

� Briefing in het 3e trimester 

� Als je de goedkeuring krijgt van de stage-leraar, kan je je aanvraagformulier stage bezorgen aan je stagewinkel.. 

� Aanvraagformulier geef je af aan de stage-leraar ten laatste op 15 juni 2020 

BLOKSTAGE 1: van maandag 9 november 2020 tem 14 november 2020 
BLOKSTAGE 2: van maandag 4 januari 2021 tem 9 januari 2021 

� Je doet 30 u stage in eenzelfde week (tussen 7-19 u) 

� Je mag 8u/dag werken, als je meer dan 6u werkt dan heb je recht op 1u pauze. 

� Je blokstage loopt van maandag t.e.m. zaterdag. 

� Je vult hiervoor een aparte overeenkomst in met de winkelier. 

Tweede stagewinkel: ………………………………………………………………………    (januari – juni) 

� Je deelt je idee voor een tweede winkel mee aan de begeleidende stage-leraar in de week na de 1e blokstage 

� Als je de goedkeuring krijgt van de stage-leraar, krijg je een infobrochure voor de winkelier + een stagecontract 

� Ingevulde bundel en contract afgeven aan de stage-leraar tegen maandag 30 november 2020 

BLOKSTAGE 3: van maandag 8 maart 2021 tem 13 maart 2021 
BLOKSTAGE 4: van maandag 7 juni 2021 tem 12 juni 2021 

 

 

Niet in orde met idee en/of contract: 4u extra stage in te plannen ! 

      
  



Planning 7R 

Geschikte winkels: 

� Bedieningszaak 

� Zelfstandige UITBATER/EIGENAAR 

� Geen filiaalbedrijf. Kies een unieke winkel! 

� Andere branche dan reeds gedaan in het 6de te kiezen uit onderstaande lijst: 

Branche Winkels 

Mode (kleding & schoenen) Impuls, TrendWalk, B-wear, Kadee, Vestiti by Flo,  

Doe-het-zelf Gheysen, … 

ICT & multimedia, elektro Elektro Neyrinck, Wynant, Decuypere,… 

Interieur en decoratie, huishoudartikelen Ad Hoc, Vander Vennet,.. 

Speelgoed Kristalijn,… 

Voeding Bakker, slager, groentewinkel, broodjeszaak, … 

Sportartikelen Sportline,… 
Parfumerie Place Vendôme, … 
Tuincentra Omniflor, Floralux,… 

Boek-en kantoorhandel Theoria, IB-office,… 

Reglement: 

� 7u stage op donderdag  (stage-uren tussen 7u-19u) 
� Je staat alleen in een winkel 

Taken zelfstandig uit te voeren op stage: dagdagelijkse Retailtaken & Visual Merchandising + 
inzicht verwerven in de filosofie, huisstijl en aanpak van de winkel 

� Goederen zelfstandig controleren 

� Goederen verkoopklaar maken om vervolgens in de winkel te 

plaatsen 

� Zelfstandig verkopen, adviseren en service verlenen 

� Dienst na verkoop verlenen 

� Telefoon opnemen 

� Diefstalpreventie technieken toepassen 

� Voorraad controleren, opvolgen en bestellingen plaatsen 

� Verkoop afhandelen, kassa bedienen 

� Een commercieel aantrekkelijke artikelpresentatie/etalage 

opbouwen 

� Goederen inpakken volgens de huisstijl van de winkel 

� Mee nadenken over promotionele acties 

� Meedenken en beslissen tijdens overlegmomenten 

� Inzicht verwerven in het winkelconcept van een zelfstandige zaak

Locatie te kiezen uit onderstaande lijst   (andere locaties ALTIJD in overleg) 

o Kortrijk 
o Heule 

o Gullegem 
o Lendelede 

o Harelbeke 
o Kuurne 

o Wevelgem 

  



Stagewinkel: ………………………………………………………………………    (september – januari) 

� Briefing in het 3e trimester 

� Als je de goedkeuring krijgt van de stage-leraar, kan je je aanvraagformulier stage bezorgen aan je stagewinkel.. 

� Aanvraagformulier geef je af aan de stage-leraar ten laatste op 15 juni 2020 

BLOKSTAGE 1: van maandag 9 november 2020 tem 14 november 2020 
BLOKSTAGE 2: van maandag 4 januari 2021 tem 9 januari 2021 

� Je doet 30 u stage in eenzelfde week (tussen 7-19 u) 

� Je mag 8u/dag werken, als je meer dan 6u werkt dan heb je recht op 1u pauze. 

� Je blokstage loopt van maandag t.e.m. zaterdag. 

� Je vult hiervoor een aparte overeenkomst in met de winkelier. 

BLOKSTAGE 3: van maandag 8 maart 2021 tem 13 maart 2021 

 

Meeloopstage van maandag 7 juni 2021 tem 12 juni 2021 

1 Doel van de stage: 

Kennismaken en inzicht verwerven in de taken van een aankomend assistent-filiaalverantwoordelijke, 

winkelverantwoordelijke, departements- of rayonverantwoordelijke 

Inzicht krijgen in verschillende winkelformules/winkelconcepten. 

Leren denken vanuit de retail en de consument. 

2 Organisatie van de stage: 

� 1 week meeloopstage of observatiestage van 30 uren 

� 30 uren zijn vrij door de begeleider te kiezen, max 8 u/dag, recht op pauze van 1 u als je meer dan 6 u/dag presteert 

� Je blokstage loopt van maandag t.e.m. zaterdag tussen 7 – 19 u. 

� Bij voorkeur op de dagen dat begeleider aanwezig is 

� Je vult hiervoor een aparte overeenkomst in met de winkelier. 

3 Stagewinkel, waar observatiestage doorgaat 

� Filiaalwinkel (waar je in 6R stage gedaan hebt) 

� Zelfstandig uitgebate (grote) detailhandel , andere dan waar je nu stage doet 

� Kiezen van een stagewinkel is steeds in overleg met de stagebegeleidster. 

Niet in orde met idee en/of contract: 4u extra stage in te plannen ! 

    


