
OUD AANBOD Hasp-O

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.

OFFICE & RETAIL ASSISTANT (KANTOOR-VERKOOP) (+ VOETBAL)

2de graad 

Wat?

Je maakt kennis met de administratie en de retail (verkoop). Je leert onder begeleiding ondersteunende administratieve activiteiten uitvoeren, 
ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren, goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken, verkopen en service 
verlenen. Je leert dit op een zeer praktijkgerichte manier in een kantoorklas, in een winkelklas en in een echt bedrijf buiten de school. 
Je leert in de kantoorklas telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen 
verwerken in de boekhouding. Je leert in de verkoopklas goederen verkoopklaar maken voor de winkel, presenteren in rekken, klanten ontha-
len en informeren, telefoneren en eenvoudige inpaktechnieken. Tijdens het schooljaar oefen je deze vaardigheden in een echte winkel buiten 
de school. 

Voor wie?

Je wilt vooral leren door te doen. Je hebt oog voor een correcte en stipte uitvoering van opdrachten en je wilt graag zelfstandig opdrachten 
uitvoeren. Je werkt graag met documenten en je hebt een klantgerichte houding. Je hebt aanleg voor praktisch en zakelijk Nederlands, Frans 
en Engels . 

Toekomstmogelijkheden?

Na de tweede graad stroom je door naar de derde graad Office & Logistal Assistant (Kantoor), waar je observatie- en praktische stages zal doen 
in bedrijven van je keuze. In het tweede jaar van de derde graad is er de geïntegreerde proef (GIP), in het 7e jaar is er de mini-onderneming 
om je verder te specialiseren en arbeidsklaar te maken. 

Lessenrooster:
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LEERJAAR: I II

Godsdienst 2 2

Engels 3 3

Frans 5 5

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 6 6

Office & Retail 12 12

Nederlands Communicatieve Vaardigheden 2 2

Voetbal 2 2

TOTAAL 34 34


