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Jouw toekomst staat centraal

 Certificaat of Diploma secundair onderwijs

Inhoud van de modules

Praktisch

Contact

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

OP EN TOP VERKOPER!
Heb je een hart voor klantenservice en een neus voor zaken? Dan ben jij helemaal geknipt 
voor een baan in de verkoop. Tijdens de opleiding Polyvalent Verkoper leer je alles van 
omgaan met klanten tot producten verkopen via e-commerce. Met de bagage van deze 
opleiding ga je goed voorbereid aan de slag!

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik HIER:

LEER EN 
BELEEF

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJSwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper


STARTEN
Crescendo CVO biedt verschillende modules op maat aan. Ben je beginner en wil je alle 
kneepjes van het vak leren? Volg dan de volledige opleiding en behaal het certificaat 
Polyvalent verkoper. Heb je al een hoop ervaring in de verkoop en wil je bijblijven met de 
nieuwe trends? Volg dan de module die het beste bij jou past. Met dat deelcertificaat sta je 
in een oogwenk mijlen verder.

DOORGROEIEN
De opleiding Polyvalent verkoper is een uitstekende keuze als je wil doorgroeien naar 
operationeel manager of strategisch manager. Deze opleiding is een echte must voor de 
commerciële professional.

CARRIÈREMOGELIJKHEDEN
Als polyvalent verkoper kan je terecht in alle soorten winkels: supermarkten, boetieks 
en webshops. Wil je je vestigen als zelfstandige? Dan raden we je aan om een cursus 
Ondernemerschap te volgen.

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL
CERTIFICAAT 
OF DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

CERTIFICAAT
 ¥ Elke module kan apart gevolgd worden. Slaag je voor een module, dan krijg je hiervan 
een deelcertificaat. 

 ¥ Heb je alle modules met succes gevolgd, dan krijg je het certificaat ‘Polyvalent verkoper'.

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
 ¥ In combinatie met een certificaat aanvullende algemene vorming leidt deze opleiding 
tot een diploma secundair onderwijs na een jaar studie!



INHOUD VAN DE MODULES

KLANTENCONTACTEN
Wat leer je?

 ¥ met klanten omgaan 
 ¥ aandacht hebben voor het eigen uiterlijk en de eigen kledij
 ¥ een eerste en tweede moderne vreemde taal hanteren (minimum op een niveau A1 
van het Europees Referentiekader voor Talen) 

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist

AANVULLER
Wat leer je?

 ¥ rekken aanvullen en onderhouden
 ¥ prijsaanduidingen controleren
 ¥ klanten helpen met informatieve vragen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

KASSIER
Wat leer je?

 ¥ de kassa opstarten, bedienen en afsluiten 
 ¥ de kassaomgeving onderhouden
 ¥ producten inpakken 

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist

CONFLICTHANTERING EN KLACHTENBEHANDELING
Wat leer je?

 ¥ correct communiceren met klanten
 ¥ conflicten met klanten vermijden
 ¥ correct omgaan met conflicten en klachten correct behandelen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper/uurrooster-en-prijs


INHOUD VAN DE MODULES

DIEFSTALPREVENTIE
Wat leer je?

 ¥ diverse technieken hanteren om diefstal te voorkomen
 ¥ verdachte klanten detecteren
 ¥ op een correcte manier ingrijpen 

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist

DIENST NA VERKOOP
Wat leer je?

 ¥ dienst na verkoop verzekeren
Voorkennis

 ¥ geen voorkennis vereist

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

ORGANISATIE VAN DE DISTRIBUTIE
Wat leer je?

 ¥ de structuur van de distributiesector en met de verschillende settings waarin een 
verkoper kan tewerkgesteld worden kennen.

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist

PRODUCTBEHANDELING
Wat leer je?

 ¥ geleverde artikelen controleren, opslaan en/of uitstallen
 ¥ producten tegen diefstal beveiligen
 ¥ de verschillende stappen administratief correct verwerken
 ¥ meewerken aan het opmaken van de inventaris

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper/uurrooster-en-prijs


INHOUD VAN DE MODULES

E-VERKOOP
Wat leer je?

 ¥ als verkoper optreden in een omgeving van e-commerce 
Voorkennis

 ¥ geen voorkennis vereist

VERKOOPTECHNIEKEN
Wat leer je?

 ¥ de nodige communicatieve en verkooptechnische vaardigheden om klanten te 
informeren en tot kopen aan te zetten

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist

WERKPLEKLEREN
Tijdens de module leer je in de vorm van een stage:

 ¥ de eerder verworven competenties omzetten in de praktijk
Voorkennis

 ¥ de deelcertificaten van de modules Klantencontacten behaald hebben

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH

De opleiding Polyvalent verkoper wordt in Mechelen en Halle aangeboden. De opleiding 
bestaat kan uit elf modules die je afzonderlijk of  in pakket kan volgen met een totale 
studieduur van één jaar.
Sommige lesmomenten volg je in de vorm van afstandsonderwijs: je maakt je taken thuis 
en krijgt dan feedback.

MODULE LESTIJDEN

Aanvuller 40

Conflicthantering en klachtenbehandeling 40

Diefstalpreventie 40

Dienst na verkoop 20

E-verkoop 40

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

modules
11

jaartraject

dag- en avond- 
onderwijsHalle  
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logistiek

MODULE LESTIJDEN

Kassier 40

Klantencontacten 60

Organisatie van de distributie 20

Productbehandeling 60

Verkooptechnieken 80

Werkplekleren 80

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/inschrijven
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper/uurrooster-en-prijs
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper/uurrooster-en-prijs


LESLAATS DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
+32 15 43 22 02
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CAMPUS GLTT HALLE
Auguste Demaeghtlaan 40
1500 Halle
+32 2 362 03 39 
info.gltthalle@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CONTACT

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!
Klik HIER voor meer informatie.

www.crescendo-cvo.be

TOERISME

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM GERUST EEN KIJKJE:
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https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme
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https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
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