
Veel retailmedewerkers met een mbo-diploma komen er na verloop van 

tijd achter dat ze iets extra’s nodig hebben om zich verder te ontwikkelen 

tot filiaalmanager. Zonder daarvoor een hbo-bacheloropleiding van vier 

jaar te willen doen. Dan is de tweejarige associate degree-opleiding 

Ondernemerschap & Retail Management een ideale uitkomst voor jou en 

je werkgever.

Met deze Ad kun je als ondernemend manager werken bij diverse 

bedrijven in de retailbranche. Dat doe je op creatieve wijze en met een 

commerciële instelling. Denk bijvoorbeeld aan functies als shopmanager, 

vestigingsmanager, bedrijfsleider of een filiaalmanager. Je kunt op 

passende wijze leidinggeven aan organisatieonderdelen en stelt plannen 

op waardoor de verschillende organisatieonderdelen effectiever en 

efficiënter functioneren. 

Je komt volop in aanraking met wat er speelt in de retailbranche: nú 

en in de toekomst. Dat wat je leert tijdens je studie pas je direct toe in 

je werk en je ontwikkelt vaardigheden om optimaal te functioneren in 

deze dynamisch wereld. Dit betekent dat je je verdiept in strategisch 

en commercieel management en dit toepast in je beroepspraktijk. Je 

bestudeert retailconcepten en ontwikkelt kennis en vaardigheden om 

dagelijks een retailorganisatie aan te sturen. Dit doe je op operationeel, 

financieel en leidinggevend niveau.

Wat levert deze 
associate degree je op?

-   Je kunt op passende wijze leidinggeven  

aan organisatieonderdelen;

-   Je bent in staat om gerichte plannen op te 

stellen waardoor organisatieonderdelen 

effectiever en efficiënter functioneren;

-   Je bent (beter) in staat om als 

ondernemend manager functies te 

vervullen bij uiteenlopende bedrijven in  

de retailbranche.

Ontwikkel jezelf 
tot filiaalmanager

Tijdens de
opleiding

Klaar voor 
de toekomst! 

Als medewerker of manager in de retail branche wil je groeien 

in je ondernemende rol, richting filiaalhouder of operationeel 

manager. Omdat je, nu je enige jaren werkzaam bent in de 

retail, iets extra’s nodig hebt om je bedrijf, organisatie óf 

jezelf verder te ontwikkelen. Deze opleiding is ideaal om jouw 

organisatorische en leidinggevende vaardigheden en kennis 

op hbo-niveau te ontwikkelen. Toepassingsgerichtheid voor je 

eigen werkomgeving staat daarbij centraal. 

Ad Ondernemerschap  
& Retail Management



De opleiding is modulair opgebouwd. We gaan uit van de voorkeursroute, 

een andere studieroute is in overleg mogelijk. Elke module sluit je af met 

een beroepsproduct, die meestal bestaat uit 5 studiepunten (EC). Voor jouw 

Ad-diploma heb je 120 EC nodig. Standaard duurt de opleiding twee jaar.  

De opleidingsduur is afhankelijk van jouw werkervaring en/of behaalde EC’s 

binnen opleidingen.

Jaar 1 

-  Leidinggeven in de onderneming;

-  Marketingkansen creëren met businessmodellen;

-  Gastvrijheid maakt het verschil;

-  Waardecreatie door inkoop;

-  Verbeter je professionele communicatie;

-  De Juridische basis;

-  Ontwikkel je onderzoekend vermogen;

-  Analyseren van de markt;

-  Je ondernemende houding;

-  Oog voor kwaliteit;

-  English for professionals.

Jaar 2

-  Ondernemen in de praktijk;

-  Retail operations;

-  Analyseren van vitaliteit en employability in een organisatie;

-  In gesprek over loopbaan en werk;

-  Verbeter de praktijk met onderzoek;

-  Implementeren van verandering;

-  Handelen binnen interculturele diversiteit;

-  Ontwerpen van innovatieve retail concepten.

Voor wie interessant?

Medewerkers in de retail branche of 

startende ondernemers  

Jouw opleiding, jouw tijd

Type opleiding: associate degree

Duur: 2 jaar

Studiebelasting: 20 uur

Locatie(s): Deventer en Enschede

Wat is een Ad?
Een associate degree (Ad) is een tweejarige 

hbo-opleiding die leidt tot een diploma op 

niveau 5 NLQF. 

    Meld je aan! 
Aanmelden voor deze Ad kan via 

saxion.nl/adorm

Vragen?
Heb je vragen over deze Ad? 

            088 – 019 1919

            parttimeschool@saxion.nl

Studeren in deeltijd

Je merkt het aan alles: je wilt verder in je 

carrière. Een stap omhoog, je verbreden of 

verdiepen in je vak. Of je wilt iets heel anders 

gaan doen. Saxion helpt je graag verder! 

Bijvoorbeeld met korte modulen die stapelbaar 

zijn tot een hbo-diploma, met cursussen, 

post-hbo’s en met complete associate degree-, 

bachelor- en masteropleidingen. Zodat jij die 

belangrijke stap in jouw carrière kunt zetten.

Denk na over jouw toekomst,  

pak die kans, maak die keuze, durf!

Kijk voor meer informatie 
op saxion.nl/deeltijd

Inhoudelijke 
opbouw van 
de opleiding


