
Onthaal en recreatie

2de graad - A*

Wat?

Onthaal en recreatie is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met onthaalsituaties in diverse 
contexten, waarbij ze leren hoe bezoekers te onthalen en de nodige informatie te verstrekken. Ze leren de onthaalruimte inrichten en ver-
werven inzicht in het belang van klantvriendelijkheid. Ze gaan dieper in op de recreatieve context waarbij ze met diverse doelgroepen leren 
omgaan voor het begeleiden van allerlei activiteiten. Ze besteden daarbij aandacht aan de nodige voorbereidingen en de vereiste apparatuur.

Voor wie?

De leerlingen Onthaal en recreatie zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via 
concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer au-
tonoom te functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Motorische vaardigheden 
helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen en activiteiten te ondersteunen. Ze zijn sterk taalgevoelig en gaan graag in inter-
actie met bezoekers en klanten. Ze zijn zeer sociaal vaardig en zijn bereid om zich te verdiepen in verschillende moderne talen zodat ze zich 
er vlot in kunnen uitdrukken. Ze verdiepen zich in het onthalen en begeleiden van mensen. Ze zijn graag actief bezig met diverse praktische 
opdrachten waarbij ze ondersteunend werken voor recreatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Wat na de tweede graad?

De studierichting is inhoudelijk verwant met de studierichting Onthaal en recreatie in de 3de graad van Hasp-O.

Lessentabel:

LEERJAAR: I II

Algemene vorming 13 13

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Mavo 3 3

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 1 1

Richtingsspecifieke vorming 19 19

Frans 4 4

Engels 3 3

Onthaal en recreatie 12 12

TOTAAL 32 32
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*Legende:
D: doorstroomfinaliteit
D/A: dubbele finaliteit
A: arbeidsmarktfinaliteit


