
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.

BUSINESS SUPPORT (KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER)

3de graad (7de jaar)

Wat?

In het derde jaar van de derde graad ‘Business Support’ breng je nog meer aangeleerde skills in de praktijk; je loopt meer en meer stage én je 
runt met je klasgenoten een minionderneming. Na het derde jaar van de derde graad heb je voldoende bedrijfseconomische kennis opgedaan 
om het ‘getuigschrift van de basiskennis van het bedrijfsbeheer’ te behalen. Dit getuigschrift heb je nodig om je te vestigen als zelfstandige. 

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 het derde leerjaar van de derde graad kan je gaan werken als administratief medewerker in een kleine- of middelgrote onderneming of als 
magazijnmedewerker in een groothandel, een productiebedrijf, een distributiecentrum, een veiling of een opslagplaats. Je kan ook verder 
studeren: een Se-n-Se-opleiding (o.a. KMO-administratie, Verkoop en Distributie, Netwerkbeheer,..), een professionele bachelor binnen het 
vakgebied of hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs behoren eventueel tot de mogelijkheden. 

Lessenrooster:

Hasp-O Stadsrand - kasteelstraat 53 - 3800 Sint-Truiden - 011 68 24 63 - www.hasp-o.be

LEERJAAR: III

Godsdienst 2

Duits 1

Engels 2

Frans 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands zakelijke communicatie -

Project Algemene Vakken 4

Basismodule Administratief Medewerker & Keuzemodule Logistiek:

Bedrijfsbeheer 2

Business Support 4

Office -

Logistiek -

Minionderneming 8

Stage 7

Werkplekleren -

TOTAAL 34


