
Verkopen & 
Ondernemen 



Waar gaan we het over hebben? 
• Hoe zit het mbo in elkaar? 
• Welke eigenschappen zijn in dit domein belangrijk? 
• Waar kan je gaan werken?  
• Hoe kom je meer te weten? 

 



Op het mbo kun je kiezen uit BOL of BBL:  
• BOL: je bent meestal op school, maar volgt 

ook stages en praktijkopdrachten. 

• BBL: meestal werk je vier dagen bij een 
bedrijf en 
ga je één dag per week naar school. 



Het mbo heeft 4 leerniveaus:  
• Niveau 1: entreeopleiding / opleiding voor assisterend werk. 

• Niveau 2: je leert uitvoerende werkzaamheden goed uit te 
voeren. 

• Niveau 3: je leert meer zelfstandige taken goed uit te voeren. 

• Niveau 4: je leert zelfstandig te werken en mensen aan te 
sturen. 

• Na niveau 4 kan je naar het hbo.  



De kracht van een goede verkoper 
Commercieel / lef / spontaan / 
winnaarsmentaliteit / overtuigend / 
ondernemend / doelgericht / netwerker / 
communicatief / representatief  

 



- Retail  

- Business-to-business 

- Internationaal bedrijf 

- Eigen bedrijf 

 

Waar kun je gaan werken?  



Retail   
Je werkt in een (online) winkel  

Je klanten zijn de mensen die je (online) 
winkel bezoeken 

Je helpt ze aan de juiste producten 

Je koopt in en beheert voorraden  

Of je geeft leiding aan personeel 

 



Business-to-business 
Je klanten zijn andere bedrijven 

Je werkt op een commerciële of logistieke 
afdeling 

Je hebt contacten met de klanten 

Je maakt offertes 

Je doet marktonderzoek en maakt plannen 

 



Import en export 

Engelstalige of anderstalige communicatie 
wereldwijd 

 

Internationaal bedrijf 



• Een verkoper verkoopt een product of dienst. 

• Een ondernemer heeft zijn eigen bedrijf. 

• Een ondernemer is niet in loondienst en loopt 
financieel risico. 

 

Verkopen & Ondernemen:  

Wat is het verschil?  



Welke beroepen kom je tegen?  



Winkel 
(Eerste) verkoper / (filiaal) manager / 
ondernemer 

Je bent klantvriendelijk / grote kans op werk als 
verkoper  

 



Verkoopmedewerker slagerij, vis en vers /  
verkoopspecialist slagerij 

Je hebt passie voor voeding / je bent creatief en 
klantvriendelijk 

 

 

 

Slagerij / visspeciaalzaak / 
supermarkt 



Optiekzaak 
Opticien  

Je bent klantvriendelijk / je hebt oog voor detail /  
je hebt interesse in oogzorg, mode en techniek 

 



Interieurzaak 
Interieuradviseur 

Je houdt van inrichten, design en 
trends / je bent klantvriendelijk en 
creatief 

 



Salon 
Salonmanager 

 



Pedicuresalon 
(Medisch) pedicure 

Je gaat graag met mensen om / je 
werkt hygienisch / je voelt je 
verantwoordelijk 
 



 

Horeca 
horecaondernemer / -manager,  
ondernemend horecavakman,  
manager party / event / businesscatering,  
leidinggevende bakkerij,  
zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw,  
bedrijfsleider fastservice 



Verkoopmanager mobiliteitsbranche 

Je bent gek van auto’s / je bent 
klantvriendelijk 

Dealer / autogarage 



Kantoor 
(junior) accountmanager / commercieel 
medewerker / medewerker call centre / 
vestigingsmanager / assistent-manager 
internationale handel   

Je bent klantvriendelijk / je werkt graag met 
computers en mensen / grote kans op werk als 
junior accountmanager  

 



Logistiek teamleider / manager  
Je werkt vaak onregelmatig / je bent 
nauwkeurig  
 

Magazijn / logistiek bedrijf 



 
 

Modeproducent 
(internationaal) productmanager 
fashion 

Je houdt van mode / je bent goed in 
talen / je bent klantvriendelijk 



(Marketing) communicatie medewerker / 
evenementenorganisator 

Je bent creatief / je werkt graag samen / je houdt van 
organiseren 

Communicatiebureau / evenementen organisator 



Eigen klusbedrijf 
Vakman-ondernemer 

Je bent klantvriendelijk / je 
bent ondernemend en handig 



 

 

 

 

Hovenier / bloemist 

Je bent creatief en ondernemend /  
je bent klantvriendelijk / je houdt 
van bloemen en planten 

 

 

 

Eigen groenbedrijf 



Je kunt Verkopen & Ondernemen 
studeren bij:  



• Bezoek onze stands en praat met studenten / docenten.  

• Praat met familie, vrienden, buren, etc. 

• Proef de sfeer van de school tijdens een open dag. 

• Bekijk (filmpjes van) de opleiding(en) op onze websites. 

• Geef je op voor meeloopdagen.  

 

Hoe kom je meer te weten?   


