
Breed opgeleid
niveau 2-opleiding

ETALEREN, 
VORMGEVEN EN 
PRESENTEREN 

Medewerker productpresentatie

Volg je nu een niveau 1-opleiding? 
Ben je nu student vmbo-basis?  
Ben je creatief? 
Kom dan eens vrijblijvend bij ons kijken! 

In deze brede opleiding leer je alles over het inrichten 

van winkels, het maken van etalages en het opzetten van 

presentaties. Daarnaast leer je hoe je presentaties kunt 

versterken door het maken van grafische toepassingen. 

Je leert ook omgaan met de naaimachine zodat je snel 

eenvoudige decoraties kunt maken. Al je ideeën worden 

uitgewerkt in schetsen. Creativiteit staat bij ons voorop!

Wat houdt het beroep in?

Je krijgt een opdracht van een opdrachtgever, deze 

maak je volgens voorbeeld na naar tevredenheid van de 

klant. Je voert ondersteunende werkzaamheden uit voor 

het etaleren en presenteren van producten op verschil-

lende locaties. Dit doe je meestal in samenwerking met 

het presentatieteam en een leidinggevende. Voor dit 

beroep kan het ook zijn dat je meehelpt tijdens evene-

menten, festivals of feesten. Veelal moet je zelf komen 

met creatieve oplossingen en ben je in staat om een 

gesprek te voeren met de klant. 



Meer informatie
Tineke Meter
t.meter@fcroc.nl

De opleiding Medewerker productpresentatie is een 
brede opleiding op niveau 2 voor creatieve jongeren. 
Je maakt tijdens je opleiding kennis met verschillende 
creatieve vakgebieden zoals styling en vormgeving 
(DTP) en krijg je creativiteitslessen. Daarnaast behaal je 
een modeatelierbewijs.

Stage 
In elk jaar van de opleiding loop je minimaal tien 
weken stage. Je stageperiode breng je bijvoorbeeld 
door bij etalage-, styling- of decoratiebedrijven. Of 
bij een winkelbedrijf met een eigen presentatieteam. 
De mogelijkheden zijn zeer divers, afhankelijk van je 
eigen interesses.

Waar kun je werken?
Ook als je klaar bent met de opleiding en je besluit 
om te gaan werken, zijn de mogelijkheden divers. 
Net als bij je stage kun je aan de slag bij stylingbedrij-
ven of winkelketens met hun eigen presentatieteam. 
Ieder bedrijf is verschillend en heeft zijn eigen werk-
zaamheden. Genoeg keus.

Doorstromen
Met deze opleiding heb je de mogelijkheid door te 
stromen naar een niveau-3 opleiding naar keuze.  
In de richting D’Drive kun je doorstromen naar de 
creatieve opleidingen Mode-maatkleding 3, DTP-3 of
Ruimtelijk vormgegever 4.
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