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Kiezen voor
Je bent jong, zit vol energie en bent enthousiast 
om de bedrijfswereld te ontdekken. Je hebt 
gehoord over de studierichting Kantoor. Maar, 
zou dit iets voor jou zijn? 
 

Ja, als...
 - je geïnteresseerd bent in de werking van de 

onderneming, de administratie, de wereld van 
retail; je ordelijk bent; nauwgezet, correct, 
stipt en eerlijk bent;

 - je organisatietalent, discipline, interesse voor 
algemene kennis, een positieve ingesteldheid 
hebt;

 - je er steeds verzorgd wil uitzien;
 - je weet dat de school geen eindpunt is maar 

het begin van een leerrijke weg in de verdere 
ontwikkeling van computervaardigheden en 
talenkennis;

 - je in teamverband kunt werken, maar ook zelf 
initatief kunt nemen;

 - je graag telefoneert, klasseert en van 
administratie en administratieve taken houdt;

 - je van klantencontacten en verkopen houdt.

Kantoor



Enkele begrippen zijn nu nog wat vaag, maar je hebt 
nog heel wat tijd om eraan te werken en je bij te  
schaven. 

Ben je daartoe bereid? Dan zal de richting Kantoor je 
zeker aanspreken!

Om na te gaan of je de richting aanvangt met de  
nodige motivatie en de vereiste vaardigheden, is er 
een kennismakingsgesprek met de pedagogisch  
directeur.

Tijdens dit gesprek wordt gepolst naar je voorkennis. 
Afhankelijk van de richting waaruit je uitstroomt zal 
je naderhand een richtinggevende proef voor Frans, 
Engels, Administratie of Zakelijke communicatie - 
Nederlands moeten maken. 

Naargelang je vooropleiding zal de klassenraad op 
basis hiervan een advies uitspreken of je al dan niet 
kan instromen of er een remediërinstraject voor een 
bepaald vak dient opgestart te worden.

Instromen in Kantoor
Je leert de theorie op een praktijkgerichte manier 
toepassen.

Je leert in de kantoorklas telefoneren, post en 
mails behandelen, vlot typen, handelsdocumenten 
verwerken en klasseren, facturen verwerken in de 
boekhouding.

Je leert in de verkoopklas goederen verkoopklaar 
maken voor de winkel, presenteren in schappen, 
klanten onthalen en informeren, telefoneren, 
eenvoudige inpaktechnieken toepassen en etalages 
maken.

Je leert zowel in de kantoor- als in de verkoopklas 
vlot met de computer werken: invoer en opmaak 
van teksten (tekstverwerking), invoer en opmaak 
van cijfers (rekenblad), invoer en opmaak van 
adresgegevens (databank), de aanmaak en opmaak 
van eenvoudige presentaties en het aanpassen van 
multimediaal materiaal.

Je leert de basisvaardigheden voor een vlotte 
communicatie in het Nederlands, Frans en Engels.

De richting Kantoor
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Ervaring opdoen in de 
praktijk

In het vijfde jaar train je eerst jouw technische 
skills in een virtueel bedrijf binnen de 
schoolmuren. Je zal samen met je klasgenoten 
een bedrijf runnen waarbij je producten aan 
echte klanten zal verkopen in een virtuele 
omgeving. Naast het directe klantencontact 
verzorg je ook de administratie van offerte 
tot eindfactuur. Dit project brengt je dichter 
bij het echte bedrijfsleven en zorgt ervoor 
dat de slaagkansen op de stage en de latere 
arbeidsmarkt worden vergroot.
 
In het zesde jaar ga je 1,5 dag op stage. Je doet 
hierbij een halve dag ervaring op in een winkel 
voor de retailstage. Daarnaast ga je ook één dag 
per week op officestage. De school helpt je met 
het zoeken naar de geschikte stageplaatsen.
 
De stageleerkracht en de stagementor in het 
bedrijf helpen je met je eerste stappen in de 
bedrijfswereld. 

In de lessen wordt met het Microsoft 
Office-pakket gewerkt. (Word, Excel, 
Access, PowerPoint, Publisher) 
We gebruiken ook het vertrouwde 
besturingssysteem Windows.

Als professioneel boekhoudpakket 
leren we werken met BOB 50. Als je 
nieuw bent in het 7de jaar moet je een 
inloopsessie volgen om vlot met het 
pakket te leren werken.

Goed om te 
weten!

ervaring opdoen in de praktijk goed om te weten!



Organisatie en logistiek
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* Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt er gestart met 
de nieuwe leerplannen voor het eerste leerjaar van de 
tweede graad.
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Vanaf september 2019 spreekt men over graduaatsopleidingen 
in plaats van over HBO5-opleidingen. Graduaatsopleidingen 
behoren tot het hoger beroepsonderwijsonderwijs (HBO5) en zijn 
erg praktijkgericht. Ze bereiden voor op een welbepaald beroep 
en richten zich op de arbeidsmarkt.

Ze zijn minder theoretisch dan (professionele) 
bacheloropleidingen. Graduaten zijn sterk gericht op 
werkplekleren: het aanleren en toepassen van competenties in 
reële werksituaties. De theorie staat altijd in functie van de praktijk.

Qua niveau situeert de graduaatsopleiding zich tussen het 
secundair onderwijs (niveau 4) en bacheloropleiding (niveau 6) in.  
Binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur krijgen ze niveau 5.  Voor 
de volledige lijst van de graduaatsopleidingen verwijzen we je 
graag naar de site van de onderwijskiezer.

Wie zich in de loop van de derde graad BSO heeft getraind in het 
verwerken van theoretische leerstof kan, mits een aangepaste 
keuze naar het hoger onderwijs. 

Je kunt steeds in het CLB terecht voor meer informatie. 
 
Raadpleeg zeker de website: www.onderwijskiezer.be.

Na de derde graad
Na de 3de graad (6de jaar) behaal je het getuigschrift 
van de derde graad bso.

Specialisatiejaar
We raden je aan om door te stromen naar een 
specialisatiejaar zoals Business Support bso. Deze 
opleiding kan je volgen op onze school.

Na specialisatiejaar
Na het specialisatiejaar haal je het diploma secundair 
onderwijs én ben je nog beter voorbereid om te gaan 
werken maar...

Je kunt de opleiding secundair na secundair (Se-n-Se) 
aanvatten. Voor de meest volledige lijst verwijzen we je 
graag door naar de site van de onderwijskiezer.

Er zijn ook nog interessante opleidingsmogelijkheden:
 - in het volwassenenonderwijs;
 - bij Syntra;
 - bij de VDAB;
 - bij defensie;
 - bij politie ...

Wat na Kantoor?
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