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1.   WAT LEER JE? 
Wat doet de ‘polyvalent verkoper’?   Je leert: 
 klanten informeren en overtuigen 

 de kassa bedienen  

 rekken aanvullen en onderhouden 

 verkoop administratie bijhouden 

 verkoop- en merchandisingtechnieken toepassen 

 conflicten met klanten correct afhandelen 

 diefstalpreventietechnieken toepassen 

 instaan voor service, na verkoop en klachtenbehandeling 

 een online webshop aanmaken 
Deze zaken leer je door een combinatie van leren op school en 
inoefenen van vaardigheden op werkplek/stageplaats. 

2.   OPLEIDINGSSCHEMA 
De opleiding duurt 1 schooljaar. Nadien behaal je het certificaat 
van ‘polyvalent verkoper’. 
Er is telkens een instapmoment begin september en begin 
februari. 

Volgende modules kunnen in semester 1 gevolgd worden: 

 E-verkoop (40 lestijden) 

 Dienst na verkoop (20 lestijden) 

 Conflicthantering en klachtenbehandeling (40 lestijden) 

 Kassier (40 lestijden) 

 Diefstalpreventie (40 lestijden) 

 Organisatie van de distributie (20 lestijden) 

 Klantencontacten (60 lestijden)  

 



Volgende modules kunnen in semester 2 gevolgd worden: 

 Aanvuller (40 lestijden) 

 Productbehandeling (60 lestijden) 

 Verkooptechnieken (80 lestijden) 

 Werkplekleren (stage)  (80 lestijden) (enkel indien de 
module ‘klantencontacten’ afgewerkt is) 

3.   INSTAPVOORWAARDEN 
 Je bent 18 jaar. 
 Je beschikt over een identiteitskaart of kan een document 

van wettig verblijf voorleggen. 

 Als anderstalige: een attest NT2 niveau 2.4 of hoger 
kunnen voorleggen  

 Voor deze opleiding heb je verder geen voorkennis nodig. 

 Je kan pas starten na het bijwonen van een infosessie en 
een individueel gesprek (intakegesprek) met je 
trajectbegeleider.   

4.   STUDIEBEWIJS 
 Eenmaal de opleiding volledig afgewerkt, behaal je het 

certificaat van ‘Polyvalent verkoper’. 

 Wie ook onze opleiding Aanvullende Algemene Vorming 
volgt, haalt meteen ook zijn diploma secundair onderwijs in 
huis. 

 Ben je al in het bezit van een diploma secundair onderwijs?  
Dan behaal je een tweede diploma.  Hiervoor moet je je 
reeds behaalde diploma bezorgen aan de 
opleidingscoördinator zodat een tweede diploma 
opgemaakt kan worden.    



5.   TEWERKSTELLING 
 Als polyvalent verkoper kan je aan de slag in de zeer brede 

sector van de verkoop (kleinhandel, groothandel, 
warenhuizen, verkoop van wagens, ….). 

 Wil je graag verder studeren?  Dan kan dat ook zonder 
probleem indien je deze opleiding gevolgd hebt.  

6.   HEB JE AL ERVARING OF VOORKENNIS? 
Wanneer je kan aantonen dat je vanuit een al eerder gevolgde 
opleiding en/of werkervaring dat je reeds bepaalde competenties 
(kennis/vaardigheden) hebt verworven, dan kan je een aanvraag 
indienen voor een aangepast traject. 

Via de EVK-procedure kan je een vrijstelling aanvragen op basis 
van een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). In het geval van de 
EVC-procedure kan je vrijstellingen bekomen op basis van Eerder 
Verworven Competenties (EVC).  

Het resultaat van beide procedures is een traject op maat. 

Meer informatie over hoe je de vrijstellingen aanvraagt, kan je via 
de trajectbegeleider verkrijgen.  

7.   HOE EVALUEREN WIJ? 
Het centrum zal de cursisten tijdens de duur van de module 
regelmatig evalueren aan de hand van permanente evaluatie, 
gecombineerd met een afsluitende evaluatie. Deze permanente 
evaluatie wordt gedaan aan de hand van de taken die via het 
afstandsonderwijs gegeven worden.    

De leerkracht bepaalt, rekening houdend met de te beoordelen 

bekwaamheid, de vorm van de opdrachten en meldt aan de 

cursisten via de leerpaden alle nodige informatie over vorm, 

inhoud en beoordelingscriteria.    



8.   HOEVEEL KOST HET? 
 Je betaalt € 1,50 per lestijd aan inschrijvingsgeld met een 

maximum van   € 300 per semester en per opleiding. In 
totaal kost deze opleiding aan inschrijvingsgeld dus € 600. 

 Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage voor 
lesmateriaal en/of het gebruik van het elektronisch 
leerplatform. Dit bedraagt € 22. 

 Onder bepaalde voorwaarden geniet je een (gedeeltelijke) 
vrijstelling van het inschrijvingsgeld. 

 Je betaalt geen inschrijvingsgeld als:    

o Je ingeschreven bent bij het OCMW en een leefloon 
krijgt (of ten laste bent).     

o Je ingeschreven bent bij het OCMW en een inkomen 
via maatschappelijke dienstverlening krijgt (of ten 
laste bent).    

 Je betaalt minder inschrijvingsgeld als:    

o Je een werkloosheidsuitkering krijgt (ook indien je niet 
in aanmerking komt om de opleiding volledig op 
kosten van de VDAB te volgen)    

o Je 66% werkongeschikt bent (of ten laste bent). Dit 
geldt tot 65 jaar.    

  



9. RECHT OP IETS? 
Deze opleiding geeft mogelijk recht op: 

 Vlaams opleidingsverlof: Ja 

 Opleidingscheques: Ja, onder bepaalde voorwaarden. 

 Kmo-portefeuille: Ja 

 Behoud van kinderbijslag: ja (indien deze opleiding 
gecombineerd wordt met de Aanvullende Algemene vorming, 
dan kom je aan de vereiste 17u/week). 

 Vrijstelling van de VDAB om de opleiding te volgen: nee 
(de VDAB kent enkel vrijstellingen om de opleiding te volgen toe 
indien de opleiding via contactonderwijs gevolgd wordt)  

 Premie terugbetaling inschrijvingsgeld: indien je voor 
de eerste keer het diploma secundair onderwijs 
behaalt, kan je het inschrijvingsgeld terug krijgen via 
een premie van de Vlaamse overheid met een 
maximum van € 600 per opleiding per schooljaar. 

(Opgelet: enkel het inschrijvingsgeld wordt teruggestort, de 
premie telt niet voor het betaalde cursusmateriaal) 

10. WANNEER EN HOE LANG? 
 De volledige opleiding duurt 1 schooljaar en bestaat uit 

verschillende modules. 

 Instappen voor deze opleiding kan begin september of 
begin februari. 

 Je bent verplicht aanwezig op alle evaluatiemomenten 
en maakt ook de afstandstaken tegen de 
vooropgestelde deadlines. 

 De kennis van een deel van de modules verwerf je via 
stages/werkplekleren. 



11. PRAKTISCHE INFO 
 Alle vakken worden volledig via afstandsonderwijs 

aangeboden via ons elektronisch leerplatform 
‘Smartschool’ en kunnen enkel gevolgd worden op de 
momenten dat ze ‘ingericht’ worden.   

 Je traject wordt samen met de trajectbegeleider 
opgesteld zodat je een overzicht hebt op wanneer je 
welke modules zal volgen en wanneer je de volledige 
opleiding afgewerkt zal hebben.  

 Locatie waar eindevaluaties afgenomen worden: St. 
Elisabethlaan 6 – 8660 De Panne  

 Inschrijven via: Leen Schepens  
Opleidingscoördinator/trajectbegeleider – 
leen@cervogo.be     

12. CONTACTGEGEVENS 
 cvo Cervo-Go! secretariaat en locatie eindevaluaties 

polyvalent verkoper 

Sint-Elisabethlaan 6, 8660 De Panne 

Tel. 058 41 51 61 

 Opleidingscoördinator en trajectbegeleider 
Tweedekansonderwijs  

Leen Schepens  - leen@cervogo.be 
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