
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: II

Godsdienst 2

Frans 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale vorming 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 1

Wiskunde 3

Studie- en taalbegeleiding 1

ICT 1

BEROEPENVELD: KANTOOR-VERKOOP

Computervaardigheden 2

Initiatie in administratie en verkoop 2

BEROEPENVELD: VERZORGING-VOEDING

Personenzorg 2

Zorg voor leef- en woonsituatie 2

Zorg voor voeding 4

TOTAAL 34

KANTOOR-VERKOOP/VERZORGING-VOEDING

1ste graad (B-stroom), 2de leerjaar (beroepsvoorbereidend leerjaar)

Wat?

Je maakt kennis met de basistechnieken van lichaamsverzorging, voedselbereiding en het onderhoud van een leefruimte. Je maakt kennis met 
de basisbegrippen van aan- en verkoop en allerlei administratieve taken. Je leert tienvingerblind typen en je leert tal van andere computer-
vaardigheden.

Voor wie?

Hou je er niet van om grote stukken leerstof te verwerken? Hou je ervan om de handen uit de mouwen te steken? Wil je in een winkel of een 
kantoor werken? Of wil je een receptionist worden? Wil je graag werken in een kinderdagverblijf of werken met bejaarden, met mindervaliden 
of werken als gezinshulp? Dan is de richting BVL Kantoor-Verkoop, Verzorging-Voeding zeker iets voor jou.

Toekomstmogelijkheden?

Als je hierin verder wilt gaan, kies je in het eerste leerjaar van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit logischerwijs voor de studierichting Voe-
ding-Verzorging.

Lessenrooster:

Hasp-O Stadsrand - Diestersteenweg 146 - 3800 Sint-Truiden - 011 68 23 39 - www.hasp-o.be

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 starten in het eerste jaar van de eerste graad in 
september 2019 of later vallen automatisch onder het studie-
aanbod van het nieuwe aanbod.


