12 jaar

STEPHANE

18 jaar
FIJN DAT we jou 6 jaar mochten meenemen, STEPHANE!

Ontdek zijn verhaal
in het secundair…

BROCHURE 2022 - 2023
VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD

Studieaanbod 2de graad
Domein
Economie en organisatie

Finaliteit doorstroom domeingebonden

Dubbele finaliteit

Finaliteit arbeidsmarkt

Bedrijfswetenschappen

Bedrijf en organisatie

Organisatie en logistiek

Domein
Taal en cultuur

Taal en communicatie

Toerisme

Domein
Maatschappij en welzijn

1ste graad

2

Onthaal en recreatie

Moderealisatie en textielverzorging

2de jaar a-stroom

2de jaar a-stroom

2de jaar b-stroom
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2DE GRAAD domein ECONOMIE EN ORGANISATIE
- Bedrijfswetenschappen -

Wat leer je?

Domein en finaliteit?
Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting met als finaliteit
domeingebonden doorstroom. Dat betekent dat je wordt voorbereid op een
specifieke selectie van academische en professionele bachelors, in dit geval binnen
het domein Economie en organisatie.

Voor wie?
Je komt uit het tweede leerjaar A. Je hebt een goede wiskundige basis en werkt graag
met cijfers. Je vindt het een uitdaging om complexere vraagstukken uit te pluizen
en problemen op te lossen. Je kijkt ernaar uit om meer te leren over economische
concepten en het reilen en zeilen binnen bedrijven. Werken met de computer ligt jou
ook wel.

4

3de jaar

4de jaar

godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
economie
wiskunde
geschiedenis
aardrijkskunde
natuurwetenschappen
lichamelijke opvoeding
MEAV*
programmeren
groeiuur
coachuur

2
4
3
2
6
4
1
1
3
2
1
1
1
1

2
4
3
2
6
4
1
1
3
2
1
2
1

aantal lesuren

32

32

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

De studierichting combineert een
brede algemene vorming met een
verdiepte basisvorming wiskunde en
een uitgebreid pakket economie. In het
onderdeel algemene economie maak je
kennis met de consument en producent
en hun relatie tot de economische
wereld, de marktwerking en de rol van
de overheid, internationale handel en
economische relaties, … Het onderdeel
bedrijfseconomie spitst zich toe op
de werking van ondernemingen en
organisaties. Daar komen zaken aan
bod zoals de ondernemingsvorm, de
boekhouding, het marketingbeleid en
de berekening en interpretatie van
financiële ratio’s.

En daarna?
In de derde graad is de studierichting Bedrijfswetenschappen de meest logische
vervolgopleiding. Aangezien je in de tweede graad ook het vak programmeren
aangeboden krijgt, ligt de studierichting Informatica- en communicatiewetenschappen
eveneens binnen de mogelijkheden.
Na de derde graad ga je normaal gezien verder studeren. Na de studierichting
Bedrijfswetenschappen kan je aan de universiteit gaan voor studierichtingen zoals
Handelswetenschappen en Business Administration. Ga je liever naar de hogeschool,
dan liggen Accountancy-fiscaliteit, Marketing, Internationaal ondernemen … zeker
binnen je mogelijkheden.
Koos je in de derde graad voor Informatica- en communicatiewetenschappen, dan
kan je nadien bijvoorbeeld Informatica wetenschappen of Industriële wetenschappen
en technologie studeren aan de universiteit. Ga je liever naar de hogeschool,
dan kan je gaan voor studierichtingen zoals Digital design and development,
Informatiemanagement en multimedia, Toegepaste informatica ...
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2DE GRAAD domein ECONOMIE EN ORGANISATIE
- Bedrijf en organisatie -

Wat leer je?

Domein en finaliteit?
Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele
finaliteit. Dat betekent dat theoretische inzichten en concepten worden aangereikt
om ze nadien om te zetten in de praktijk en zo concrete uitdagingen effectief
aan te pakken. Op die manier word je voorbereid op een specifieke selectie van
professionele bachelors en de arbeidsmarkt, in dit geval binnen het domein Economie
en organisatie.

Voor wie?

In het onderdeel algemene economie leer je meer over de consument en
producent en hun relatie tot de economische wereld. Het onderdeel toegepaste
bedrijfseconomie is dan weer gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je kan
gebruiken om mee te draaien in de afdelingen boekhouding, financiën, administratie
en personeel van een onderneming. Dit alles gebeurt vanuit concrete voorbeelden
waarbij de verworven kennis en inzichten worden toegepast in de praktijk.
Je leert op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren,
adviseren en begeleiden. Je maakt tevens kennis met de logistieke flow binnen
een onderneming en de verschillende transportmiddelen. Bij het uitvoeren van
opdrachten leer je om verschillende digitale tools op een efficiënte manier te
gebruiken.

Je komt uit het tweede leerjaar A. Je bent commercieel aangelegd en ook
administratie of boekhouding schrikken jou niet af. Je leert graag meer over het reilen
en zeilen van een bedrijf en bent nieuwsgierig naar de verschillende afdelingen en
hun activiteiten. Met verschillende digitale toepassingen werken op de computer ligt
jou ook wel.
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3de jaar

4de jaar

godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
wiskunde
geschiedenis
aardrijkskunde
natuurwetenschappen
lichamelijke opvoeding
MEAV*
bedrijfseconomie
groeiuur
coachuur

2
4
3
3
3
1
1
2
2
1
8
1
1

2
4
3
3
3
1
1
1
2
9
2
1

aantal lesuren

32

32

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

En daarna?
In de derde graad zijn Bedrijfsorganisatie, Commerciële organisatie en Internationale
handel en logistiek de drie meest logische vervolgopleidingen.
Na de derde graad kan je voortstuderen aan de hogeschool. Logische studierichtingen
zijn dan Marketing, KMO-management, Internationaal ondernemen… Indien je
niet wil verder studeren, kan je ook meteen aan de slag gaan in een commerciële,
boekhoudkundige of administratieve afdeling van een bedrijf of organisatie.
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2DE GRAAD domein ECONOMIE EN ORGANISATIE
- Organisatie en logistiek -

Wat leer je?

Domein en finaliteit?
Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte
finaliteit. Dat betekent dat je de nodige beroepskwalificaties verwerft die nodig zijn
om na je zesde jaar vlot mee te kunnen op de arbeidsmarkt, in dit geval voor een job
binnen het domein Economie en organisatie.

Voor wie?

Je ontwikkelt op een praktijkgerichte manier je sociale vaardigheden zodat je
efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk kan omgaan met bezoekers of klanten
tijdens onthaal- of verkoopactiviteiten. Je leert de basisvaardigheden voor een vlotte
communicatie in Nederlands, Frans en Engels.
Als onthaalmedewerker leer je administratieve taken uitvoeren zoals het onthalen,
registreren en informeren van bezoekers, het verwerken van (elektronische) post, het
verwerken en beheren van gegevens en (digitale) documenten, het ondersteunen van
interne vergaderingen en activiteiten,…
Als verkoopmedewerker leer je activiteiten uitvoeren in een winkelomgeving zoals
artikels voorbereiden en presenteren, de klant ondersteunen tijdens de verkoop, het
verzorgen van offline en online communicatie met de klant…

Je komt uit het tweede leerjaar A of B. Je wil graag meer leren over de onthaal-,
verkoop- en logistieke activiteiten in een onderneming. Je bent ordelijk en
nauwkeurig en werkt graag met de computer.

Als logistiek medewerker leer je activiteiten
uitvoeren rond ontvangst, controle en
opslag van goederen, ontdek je de functies
en organisatie in een magazijn,…
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3de jaar

4de jaar

godsdienst
wiskunde
natuurwetenschappen
maatschappelijke vorming
organisatie en logistiek
lichamelijke opvoeding
LabOR*
Nederlands
Engels
Frans
groeiuur

2
1
1
3
12
2
11

2
1
1
3
12
2

aantal lesuren

32

4
3
3
1
32

* Tijdens LabOR bekijken we samen met jou jouw taalvaardigheid voor de drie talen (Nederlands, Frans en
Engels). Op basis daarvan kan jij elke week kiezen hoeveel tijd je aan een bepaald vak spendeert. Daarnaast
bekijken we ook waar de nood aan remediëring of verdieping ligt. We vertrekken dus vanuit jouw talenten
en groeikansen.

Aangezien de goederen-, documenten- en
informatiestroom in bedrijven meestal
digitaal verlopen, is het belangrijk dat je
vlot met de computer kan werken.
Binnen een afgebakende en veilige
leeromgeving leer je stap voor stap meer
zelfstandig te functioneren zodat je in
staat bent concrete uitdagingen zelf aan te
pakken.

En daarna?
In de derde graad kan je kiezen voor de studierichtingen Logistiek of Organisatie,
onthaal en sales.
Na de derde graad ben je voorbereid op een job in de logistieke keten van een
organisatie, op kantoor, op het onthaal of in de verkoopafdeling.

9

2DE GRAAD domein TAAL EN CULTUUR
- Taal en communicatie -

Wat leer je?

Domein en finaliteit?
Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele
finaliteit. Dat betekent dat theoretische inzichten en concepten worden aangereikt
om ze nadien om te zetten in de praktijk en zo concrete uitdagingen effectief
aan te pakken. Op die manier word je voorbereid op een specifieke selectie van
professionele bachelors en de arbeidsmarkt, in dit geval binnen het domein Taal en
cultuur.

Je leert je vlot en gepast uit te drukken in Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je
ontdekt de verschillende soorten, vormen en effecten van communicatie en leert
te reflecteren op je eigen communicatiestijl en die van anderen. De vaardigheid
om auditieve, visuele en audiovisuele communicatieproducten uit te werken komt
eveneens aan bod. Je leert hoe je communicatieprojecten van bedrijven kan plannen,
organiseren en ondersteunen, rekening houdend met het communicatiebeleid van
het bedrijf. Bewust en deskundig omgaan met media is eveneens een belangrijk
onderdeel van de opleiding, net zoals het geven van presentaties.

Voor wie?
Je komt uit het tweede leerjaar A. Je bent sociaalvaardig en hebt een sterk taalgevoel.
Je beleeft plezier aan lezen, luisteren, schrijven en spelen met taal. Je durft het
woord nemen, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt interesse in media en bent
nieuwsgierig naar andere culturen. Het uitwerken van communicatieplannen voor
bedrijven lijkt jou wel leuk.
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3de jaar

4de jaar

godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Duits
wiskunde
geschiedenis
aardrijkskunde
natuurwetenschappen
lichamelijke opvoeding
MEAV*
public relations
groeiuur
coachuur

2
5
4
3
1
3
1
1
2
2
1
5
1
1

2
5
4
3
2
3
1
1
1
2
5
2
1

aantal lesuren

32

32

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

En daarna?
In de derde graad is Taal en communicatie de meest logische vervolgopleiding.
Na de derde graad kan je voortstuderen aan de hogeschool. Logische studierichtingen
zijn dan Communicatiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business,
Office management,… Indien je niet wil verder studeren, kan je ook meteen aan de
slag in een communicatieve functie.
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2DE GRAAD domein TAAL EN CULTUUR
- Toerisme -

Wat leer je?

Domein en finaliteit?
Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dat
betekent dat theoretische inzichten en concepten worden aangereikt om ze nadien
om te zetten in de praktijk en zo concrete uitdagingen effectief aan te pakken. Op die
manier word je voorbereid op een specifieke selectie van professionele bachelors en
de arbeidsmarkt, in dit geval binnen het domein Taal en cultuur.

Je studierichting loodst je de wereld van het toerisme binnen: zowel in het binnenals in het buitenland maak je kennis met een brede waaier aan activiteiten, plaatsen
en organisaties die gericht zijn op dienstverlening voor toeristen. Je leert hoe je
bezoekers op evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen kan informeren.
Je ontdekt toeristische plaatsen, dichtbij en veraf. Je verwerft de competentie om
toeristen te begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies. Je wordt
opgeleid in het organiseren van een uitstap voor een bepaalde doelgroep en in de
praktische en administratieve voorbereiding ervan. Kortom, in de richting Toerisme
leer je het brede toeristisch-recreatieve werkveld grondig kennen.

Voor wie?
Je komt uit het tweede leerjaar A. Je bent sociaalvaardig en hebt een sterk taalgevoel.
Je bent nieuwsgierig naar de brede sector van evenementen, beurzen, toerisme en
recreatie. Je wil graag leren om interculturele en communicatieve vaardigheden toe
te passen in verschillende moderne talen om mensen te informeren en te begeleiden.
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3de jaar

4de jaar

godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Duits
wiskunde
geschiedenis
aardrijkskunde
natuurwetenschappen
lichamelijke opvoeding
MEAV*
toerisme
groeiuur
coachuur

2
4
4
3
1
3
1
1
2
2
1
6
1
1

2
4
3
3
2
3
1
1
1
2
8
1
1

aantal lesuren

32

32

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

En daarna?
In de derde graad is Toerisme de meest logische vervolgopleiding.
Na de derde graad kan je voortstuderen aan de hogeschool. Logische studierichtingen
zijn dan Hotelmanagement, Media en Entertainment business, Toerisme en
recreatiemanagement,… Indien je niet wil verder studeren, kan je ook meteen aan de
slag in de toeristische sector.
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2DE GRAAD domein TAAL EN CULTUUR
- Onthaal en recreatie -

Wat leer je?

Domein en finaliteit?
Onthaal en recreatie is een praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte
finaliteit. Dat betekent dat je de nodige beroepskwalificaties verwerft die nodig zijn
om na je zesde jaar vlot mee te kunnen op de arbeidsmarkt, in dit geval voor een job
binnen het domein Taal en cultuur.

Voor wie?
Je komt uit het tweede leerjaar A of B. Je bent sociaal aangelegd en komt graag in
contact met bezoekers en klanten. Je bent graag bezig met taal en wil je vlot leren
uitdrukken in Nederlands, Frans en Engels. Je houdt ervan om mensen te onthalen en
te begeleiden. Je bent graag actief bezig met ondersteunende taken voor recreatieve
activiteiten die georganiseerd worden voor verschillende doelgroepen. Je ziet het
zitten om je handen uit de mouwen te steken en bent best handig.
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3de jaar

4de jaar

godsdienst
wiskunde
natuurwetenschappen
maatschappelijke vorming
onthaal en recreatie
lichamelijke opvoeding
LabOR*
Nederlands
Engels
Frans
groeiuur

2
1
1
3
12
2
11

2
1
1
3
12
2

aantal lesuren

32

4
3
3
1
32

* Tijdens LabOR bekijken we samen met jou jouw taalvaardigheid voor de drie talen (Nederlands, Frans en
Engels). Op basis daarvan kan jij elke week kiezen hoeveel tijd je aan een bepaald vak spendeert. Daarnaast
bekijken we ook waar de nood aan remediëring of verdieping ligt. We vertrekken dus vanuit jouw talenten
en groeikansen.

In Onthaal en recreatie ligt de focus op het begeleiden van een brede variatie
van vrijetijdsactiviteiten. Je maakt kennis met de vaardigheden om bezoekers te
verwelkomen, registreren en informeren. Om dit te kunnen, is het belangrijk dat
je leert communiceren, argumenteren en samenwerken. Je ontdekt hoe je een
onthaalruimte kan inrichten en ondervindt het belang van klantvriendelijkheid.
Je doet ervaring op met diverse doelgroepen en leert hen te begeleiden bij allerlei
activiteiten. Je zorgt daarbij voor de nodige voorbereidingen en het klaarzetten,
aansluiten, testen en onderhouden van de vereiste apparatuur.
Binnen een afgebakende en veilige leeromgeving leer je stap voor stap meer
zelfstandig te functioneren zodat je in staat bent concrete uitdagingen zelf aan te
pakken.

En daarna?
In de derde graad is Onthaal en recreatie de logische vervolgopleiding.
Na de derde graad ben je voorbereid op een job aan het onthaal van een organisatie
of een job in de recreatieve sector.
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2DE GRAAD domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
- Moderealisatie en
textielverzorging -

Wat leer je?
Je krijgt de technische vaardigheden aangeleerd om werkstukken zoals kleding
en interieurartikelen in diverse soepele materialen te maken. Je leert eenvoudige
retouches uitvoeren. Je ontdekt gaandeweg de vele mogelijkheden van materialen en
afwerkingen.

Domein en finaliteit?
Moderealisatie en textielverzorging is een praktische studierichting in de
arbeidsmarktgerichte finaliteit. Dat betekent dat je de nodige beroepskwalificaties
verwerft die nodig zijn om na je zesde jaar vlot mee te kunnen op de arbeidsmarkt, in
dit geval voor een job binnen het domein Maatschappij en welzijn.

Voor wie?
Je bent geboeid door de modesector en houdt ervan om met een naaimachine
kleding en accessoires te maken. Je kijkt ernaar uit om verschillende
afwerkingstechnieken te leren kennen en bent bereid om daarvoor je motorische
vaardigheden te verfijnen. Je bent enthousiast om je communicatieve en commerciële
vaardigheden verder te ontwikkelen zodat je in staat bent om modeartikelen te
verkopen.

godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
wiskunde
natuurwetenschappen
maatschappelijke vorming
lichamelijke opvoeding
plastische opvoeding
moderealisatie
CPL*
mode
groeiuur
aantal lesuren
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* Commerciële presentatie en lifestyle

3de jaar

4de jaar

2
3
2
1
1
1
3
2
2

2
3
2
1
1
1
3
2
2

17

17

34

34

Je bestudeert de actuele modetrends en leert zo het grote aanbod aan stijlen en
artikelen kennen, waarmee je nadien aan de slag kan gaan in diverse presentaties. Je
doet ervaring op met verschillende winkelconcepten en e-commerce. Je maakt ook
kennis met een aantal aspecten van textielverzorging zoals wassen en strijken.
Binnen een afgebakende en veilige leeromgeving leer je stap voor stap meer
zelfstandig te functioneren zodat je in staat bent concrete uitdagingen zelf aan te
pakken.

En daarna?
In de derde graad is de studierichting Moderealisatie de logische vervolgopleiding.
Na de derde graad ben je klaar voor een job in de confectiesector, de retouche of de
modeverkoop.
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Mijn notities
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Ontdek hun verhalen
in het secundair…

Find us on
Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 LIER
sui.campussintursula.be
instituut@campussintursula.be
03 491 92 10
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen HeLi vzw - Nooitrust 4 - 2390 Malle - BE0448.528.592
www.kobavzw.be - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen

