
OUD AANBOD Hasp-O

OFFICE & RETAIL ASSISTANT (KANTOOR-VERKOOP)

2de graad 

Wat?

De studierichting Office & Retail assistant biedt een vorming aan waarmee je in de derde graad zowel terecht kunt in de richting Retail & Lo-
gistical assistant, als in de richting Kantoor. Je ontwikkelt je competenties in de administratie en in de retail, zowel door een theoretische als 
door een praktische vorming. Sterker dan in andere studierichtingen van het BSO is de studie van Nederlands, Frans en Engels hier belangrijk. 
In de loop van het jaar ga je “werkplekleren”: je werkt dan twee dagen onder leiding van je leraren en toetst je kennis aan de praktijk. 

Voor wie?

Als je interesse hebt voor verkoop, graag omgaat met mensen, creatief bent en doorzettingsvermogen hebt, ben je welkom in deze richting. 

Toekomstmogelijkheden?

Als je interesse hebt voor verkoop, kan je in de derde graad de richting Retail & Logistical Assistant volgen. Door je opleiding in de tweede graad 
heb je echter ook de mogelijkheid om in de derde graad de richting Kantoor te kiezen. 

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

Godsdienst 2 2

Engels 3 3

Frans 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 2 2

Ned. Zak. Communicatie 2 2

Wiskunde 2 2

Office & Retail

Administratie (C1) 4 3

Boekhouding (C2) 3 3

Logistiek (C3) 4 4

Retail (C4) 2 3

TOTAAL 32 32

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.
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