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Beste leerling
Je hebt deze brochure in handen omdat je op 
het punt staat een nieuwe weg in te slaan in je 
studieleven. Wij helpen je graag bij het kiezen 
van de juiste studierichting.

Schuilt er in jou een modeontwerper, een 
commercieel talent of een informaticus? Ambieer 
je een carrière in de public relations of wil je 
eerder aan de slag als office assistant? 
Blader gerust verder en ontdek hoe onze school 
kan helpen bij het verwezenlijken van jouw 
droom.

Welkom

Wij hopen alvast je binnenkort te mogen verwelkomen!
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In het modeonderwijs ligt de klemtoon op de 
praktische vorming, op het ontwikkelen van 
gevoel voor stijl en commerciële feeling. Hou je 
van mode, ben je praktisch en handig ingesteld, 
wil je leren ontwerpen en je eigen kledij 
maken, wil je je creativiteit botvieren via het 
presenteren en etaleren van je werkstukken, 
heb je interesse om mode te verkopen? 
Dan is onze modestudierichting beslist 
iets voor jou!

Bouw aan je toekomst

KIES VOOR HET HANDELS- OF MODEONDERWIJS!
Onze school biedt modern en kwaliteitsvol handels- en modeonderwijs aan.

Het handelsonderwijs omvat een brede waaier aan studierichtingen, elk met eigen accenten. Wil je leren 
werken met computers en professionele software, wil je klanten service bieden, heb je belangstelling voor de 
bedrijfswereld in al zijn facetten, ben je benieuwd naar de wereld van aankoop en verkoop?

In de studierichting Communicatie en media krijg je een opleiding tot communicatiemedewerker. Ben 
je dynamisch, vlot, sociaal, taalvaardig? Wil je kennis maken met alle aspecten van public relations en 
evenementenorganisatie? Twijfel niet en ga voor Communicatie en media.

Maak kennis met de vele mogelijkheden en wellicht 
leg je hier de basis voor een boeiende loopbaan.
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• een sterke bedrijfseconomische en commerciële opleiding;
• een grondige informaticagerichte vorming door gebruik van professionele softwarepakketten;
• een degelijk talenonderwijs met nadruk op het zakelijk-communicatieve aspect;
• Content and Language Integrated Learning (CLIL), waarbij bepaalde lessen in een vreemde 
 taal (Engels of Frans) onderwezen worden;
• een training in probleemoplossend denken;
• een praktijkgerichte aanpak via kantoorsimulaties, leerondernemingen, miniondernemingen, 
 werkplekleren en kwaliteitsvolle stages;
• buitenlandse stages.

• het fijn en nauwkeurig leren werken;
• het stimuleren van je creativiteit;
• een praktijkgerichte aanpak via werkplekleren en kwaliteitsvolle stages;
• het uitbaten van een retouchewinkel op school;
• het professioneel toepassen van CAD/CAM en andere nieuwe technieken;
• het gebruik van het pakket Illustrator om modellen te tekenen;
• het ontwikkelen van gevoel voor stijl;
• het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden als verko(o)p(st)er;
• bedrijfsbezoeken en het uitvoeren van bedrijfsopdrachten.

ONS HANDELSONDERWIJS BIEDT ONS MODEONDERWIJS IS STERK IN
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• vakoverschrijdende projecten zoals de geïntegreerde proef, met nadruk op attitudes en sociale 
 vaardigheden;
• groei naar verantwoordelijkheidszin en naar volwassenheid in het kader van ons opvoedingsproject;
• een intense samenwerking met bedrijven;
• ICT-integratie in elk vak;
• het gebruik van het digitaal leerplatform Smartschool als communicatiemiddel tussen leerkrachten, 
 leerlingen en ouders;
• het begeleid zelfstandig leren in een ruim openleercentrum;
• een algemeen en specifiek taalbeleid;
• een goede voorbereiding op het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt;
• een up-to-date, professioneel en gemotiveerd lerarenkorps;
• een sterke leerlingenbegeleiding;
• een milieu- en energiebewuste school;
• inspraak via de leerlingenraad;
• leerrijke en culturele uitstappen;
• teambuilding via onthaalactiviteiten en klassendagen;
• de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen;
• een fantastische studiereis in het zesde jaar.

ALLE LEERLINGEN GENIETEN VAN
In dit digitale tijdperk willen wij met onze handels- en 
modeschool een krachtige leeromgeving aanbieden voor onze 
leerlingen. Elke leerling beschikt over een persoonlijke laptop 
die de ganse schoolcarrière meegaat met de leerling. We 
werken hiervoor met een formule huur/koopcontract. 

Er zijn verschillende redenen waarom we ervoor kiezen om 
laptops te integreren in onze werking. De leerplannen in een 
handels- en modeschool worden afgestemd om de behoefte 
op de arbeidsmarkt op te vangen. Zo vraagt men ICT-integratie 
in elk vak. Men vraagt kennis van specifieke softwarepakketten 
voor tekstverwerking en rekenblad (bv. Office), creatieve 
software (bv. Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, …), 
boekhoudpakketten (bv. BOB, Fvisem, …). Ook moeten onze 
leerlingen mediawijs worden zodat ze kritisch leren omgaan 
met internet, sociale media, apps, …

Daarnaast willen we gelijke onderwijskansen bieden voor 
iedereen. Door de laptop zullen leerlingen zowel op school 
als thuis kunnen leren en werken. Leerlingen hebben alle 
softwarepakketten ook thuis zodat ze zaken kunnen inoefenen. 
Leerlingen hebben de laptop dagelijks bij op school zodat 
ICT in elke les, indien gewenst, geïntegreerd kan worden. 
Daarnaast kunnen ze zelfstandiger werken en leervormen 
gebruiken die aansluiten bij hun leerstijl. Ze kunnen zelf 
informatie opzoeken, multimedia-inhoud gebruiken, … Zo 
zijn ze optimaal voorbereid op hun latere functioneren in de 
informatiemaatschappij.

LAPTOPS

De infobrochure over de laptops kan u 
vinden op de website van de school.
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  CLIL = Content and Language Integrated Learning

Concreet betekent het dat de school vakken mag aanbieden in het Frans of Engels. Zo zou 
je dus bijvoorbeeld geschiedenis in het Frans of het vak office in het Engels kunnen volgen. 
Misschien spring je nu niet meteen een gat in de lucht bij dit nieuws, maar laat het eens even 
bezinken. Onderzoek heeft immers al aangetoond dat “CLIL-leerlingen” niet alleen een grotere 
taalbeheersing en meer spreekdurf aan de dag leggen, maar ook de inhoud van dat vak beter 
verwerken. De vreemde taal dwingt je als het ware om na te denken waarover de leerstof gaat 
en leidt net daarom tot diepere inzichten.

Zowel taalzwakke als taalvaardige leerlingen halen dus hun voordeel uit dit systeem. 

CLIL is een nieuwe trend in ons onderwijs dat jou heel wat voordelen biedt!

CLIL

Volgende vakken worden in CLIL-onderwijs aangeboden hier op school:
• Retail in het Engels in het vierde jaar Office-Retail voor twee lesuren.
• Retail in het Engels in het vijfde jaar Office-Retail en Retail voor twee lesuren (indien de hele klas hiervoor kiest).
• Office management in het Engels in het vijfde jaar Office management en communicatie 
 voor twee lesuren (indien de hele klas hiervoor kiest).
• Esthetica in het Frans in het vijfde jaar Marketing en ondernemen, 
 Office management en communicatie en Communicatie en media.
We bieden deze vakken natuurlijk ook nog in het Nederlands aan. Jij kiest!

Wij zijn ervan overtuigd dat jij hiervan zowel op korte als lange termijn de vruchten zult plukken.
Vergeet niet dat ook in het hoger onderwijs je talen altijd van pas zullen komen en dat ook daar heel wat vakken in 
een vreemde taal worden gedoceerd.
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Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs. Dankzij dit programma biedt de 
school de kans aan 28 leerlingen uit al onze eindjaren om drie weken stage te lopen in een bedrijf in Engeland, 
Frankrijk, Ierland of Spanje.

Vanuit het verleden weten we dat een internationale stage voor de leerlingen een enorme boost geeft 
aan hun zelfvertrouwen en dat het vele deuren opent op het vlak van hogere studies en beroepsleven. 
Naast de vakkennis die zij opdoen in een internationale context zijn er ook een heel aantal vaardigheden 
en attitudes die we in dit project sterk aan bod laten komen. Vermelden we bijvoorbeeld: zelfstandigheid, 
communicatievaardigheden, samenwerkingsbereidheid, zelfredzaamheid, probleemoplossend denken, maar 
ook de bewustwording van het Europees burgerschap en zoveel meer.

Tijdens het schooljaar word je intensief op je buitenlandse stage voorbereid. Zo zijn er een 6-tal infosessies na 
school waarin je bijvoorbeeld een basis woordje Spaans wordt aangeleerd of waarin je kennismaakt met de 
Britse gewoontes. Daarnaast vindt er ook een teambuildingactiviteit plaats met alle leerlingen en begeleiders 
die samen op avontuur gaan.

De stage zelf loop je in een plaatselijke onderneming, met de plaatselijke taal als voertaal. Een echt taalbad dus! 
De keuze van het stagebedrijf gebeurt volledig op jouw maat. Je hoeft niet binnen je studierichting te blijven, je 
kiest zelf het type bedrijf waarin je graag je stage wil doen.

Meer informatie kan je vinden op de website van de school.
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Beweeg en word bewogen

We respecteren het milieu door actief mee te 
werken aan het milieubeleid op school.
Onze werkgroep IMPACT organiseert tal van 
activiteiten omtrent milieubewustmaking. 
Deze werkgroep mag al verschillende jaren de 
groene vlag hijsen!
Dit is het internationale keurmerk voor 
duurzame scholen.

MILIEUBEWUST

We willen in onze school tussen alle betrokkenen 
verbondenheid nastreven.
We organiseren klassendagen en 
onthaalactiviteiten, proactieve klasgesprekken en 
zoveel meer.

VERBONDEN

We stimuleren zelfstandigheid en een 
goede studiemethode door een individuele 
begeleiding.

LEERVAARDIG

Als school hebben we aandacht voor een 
gezonde geest in een gezond lichaam. Dit doen 
we door het weren van suikerhoudende dranken 
op school, het organiseren van middagsport, 
sport na school en tal van andere activiteiten.

GEZOND

We bevorderen overleg en 
verantwoordelijkheidsbesef in allerlei 
werkgroepen en leerlingenraden. 
Zo zorgen we voor een eerlijke balans tussen 
samenlevingscode en inspraak.

DEMOCRATISCH
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Studieaanbod 4de tot 7de jaar

Business Support Logistics
Retailmanagement en 
visual merchandising

Modespecialisatie en 
trendstudie

Accountancy en IT IT en netwerken
Marketing en
ondernemen

Office management en 
communicatie

Communicatie en media

S S

Office en retail 
Office en logistiek

Retail en logistiek 
Retail en visual merchandising

Moderealisatie en 
verkoop

2de jaar a-stroom 2de jaar b-stroom

2DE JAAR 2DE JAAR

5DE & 6DE JAAR

STUDIEAANBOD 3DE JAAR ZIE BROCHURE VERNIEUWDE TWEEDE GRAAD

5DE & 6DE JAAR

SPECIALISATIEJAAR

S    STEM-studierichtingen

TSO BSO

Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie Taal en communicatie Organisatie en logistiek Onthaal en recreatie
Moderealisatie en 
textielverzorging

Dubbele finaliteit (D/A)3DE JAAR 3DE JAAR Finaliteit arbeidsmarkt (A)

Ondernemen en IT Ondernemen en communicatie

S
Office en retail

Moderealisatie en 
Modepresentatie

4DE JAAR 4DE JAAR

Finaliteit doorstroom domeingebonden (D)
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Alle opties van het 2de jaar (Grieks-Latijn, Latijn, Moderne wetenschappen, 
Handel, Sociale en technische vorming) geven toegang tot vier studierichtingen in de 2de graad:

 - Ondernemen en IT -
 - Ondernemen en communicatie -
 - Office en retail -
 - Moderealisatie en -presentatie -

Het beroepsvoorbereidend leerjaar geeft toegang tot 
twee studierichtingen in de 2de graad:

 - Office en retail -
 - Moderealisatie en -presentatie -

OVERGANG VAN HET 2DE NAAR HET 3DE JAAR
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Je wilt je weg vinden in een computergestuurde handelswereld, je hebt belangstelling voor de bedrijfswereld in 
al zijn aspecten, je geeft de voorkeur aan zakelijk taalgebruik en je wenst een brede algemene vorming. 

4de jaar
godsdienst 2

Nederlands 4
Frans 4

Engels 3
bedrijfseconomie 6

informatica 3
wiskunde 4

geschiedenis 1
aardrijkskunde 1

natuurwetenschappen 2
lichamelijke opvoeding 2

aantal lesuren 32

- Ondernemen en IT -
De eerste viool wordt hier gespeeld door bedrijfseconomie. Je bestudeert de verschillende afdelingen van een 
bedrijf met alle bijhorende administratieve documenten. 
Je verwerkt deze documenten via een dubbele boekhouding.
Je leert verkoopgesprekken voeren en je krijgt veel verkooptechnieken onder de knie via een grote marketing- 
en verkoopoefening. Door veelvuldige contacten met bedrijven in en rond Lier in het kader van ons 
peterschapsproject, wordt de leerstof een stuk realistischer.

Ondernemen en IT bereidt je niet enkel voor op de studierichting ‘Marketing en ondernemen’, maar ook op 
‘Accountancy en IT’ en ‘IT en netwerken’ door een stevige bijdrage wiskunde.

Informatica is op toepassingen afgestemd, zoals tekstverwerking, elektronisch rekenblad, gegevensbeheer en 
presentatiesoftware. Naast dit alles maak je kennis met algoritmen en de basisstructuren van programmeren.

De overige vakken, waaronder een ruime bijdrage van de talen, staan mee borg voor je algemene ontwikkeling.

2DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

In de derde graad is Accountancy en IT, IT en netwerken of 
Marketing en ondernemen de normale voortzetting. Wil 
je echter de overgang wagen naar Office management en 
communicatie dan is er een inhaalbeweging nodig voor Frans, 
Engels en Duits.
Voor Communicatie en media zal je Duits moeten bijwerken.

En daarna?
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Als je van talen houdt, als je graag leest en schrijft, dan is Ondernemen en communicatie dé studierichting voor 
jou: de enige studierichting met gemiddeld 14 lesuren moderne talen per week!

4de jaar
godsdienst 2

Nederlands 4
Frans 5

Engels 4
Duits 1

bedrijfseconomie 3
informatica 3

wiskunde 3
geschiedenis 1

cultuur en communicatie 1
aardrijkskunde 1

natuurwetenschappen 2
lichamelijke opvoeding 2

aantal lesuren 32

- Ondernemen en communicatie -
De talen, met een uitgebreider programma dan in Ondernemen en IT en met het nieuwe vak Duits in het 
derde jaar, bereiden je voor op een talenloopbaan in de bedrijfswereld. Praktische taalvaardigheid en vlotte 
communicatie zijn bijzonder belangrijk.

Informatica is op toepassingen afgestemd. Het gebruik van de computer passen we toe in tekstverwerking, 
elektronisch rekenblad, gegevensbeheer en presentatiesoftware.

Bedrijfseconomie bepaalt mee het handelskarakter van deze studierichting.

De overige vakken staan mee borg voor een degelijke algemene vorming.

2DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

Met Ondernemen en communicatie mik je op twee 
studierichtingen in de derde graad:
Office management en communicatie of Communicatie en 
media.
Wil je echter de overgang wagen naar Marketing en 
ondernemen of Accountancy en IT, 
dan is er een inhaalbeweging nodig voor wiskunde en 
bedrijfseconomie. 

En daarna?
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Je wilt later graag op een kantoor werken of je ziet jezelf als winkelbediende. Je werkt graag met de computer, 
je bent ordelijk en je werkt nauwkeurig. Omgaan met mensen vind je belangrijk.

4de jaar
godsdienst 2

lichamelijke opvoeding 2
project algemene vakken 6

Engels 3
Frans 4

Nederlands 
communicatieve vaardigheden 3

office, retail 
(inclusief werkplekleren) 14

aantal lesuren 34

- Office en retail -
Je maakt kennis met de administratie en de retail (verkoop). Je leert op een zeer praktijkgerichte manier en 
onder begeleiding:

• administratieve taken uitvoeren, zoals telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, 
handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding;

• vlot met de computer werken: opmaken van documenten in een professionele lay-out, opstellen van 
een rekenblad, adresgegevens invoeren in een databank, een eenvoudige presentatie klaarmaken en het 
bewerken van multimediamateriaal;

• goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken;

• verkopen en service verlenen.

Je leert de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in Nederlands, Frans en Engels.
Vele vaardigheden kan je oefenen buiten de school op de werkvloer.

2DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

In de tweede graad krijg je een brede vorming. Hierdoor kan je 
kiezen voor zowel de derde graad Office (kantoor) als de derde 
graad Retail (verkoop).

In de derde graad Office krijg je de basismodule ‘Office’ en kies 
je nog één van de volgende modules: logistiek of retail.
In de derde graad Retail volg je de lessen van de basismodule 
‘Retail’ en kies je één van de volgende modules: logistiek of 
visual merchandising.

En daarna?
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- Ondernemen en IT - leidt normaal naar

- Accountancy en IT -
een boekhoudkundig-administratieve opleiding voor leerlingen met aanleg voor wiskunde, informatica 
en boekhouden

- IT en netwerken -
een opleiding met een sterke specialisatie in toegepaste informatica en een ruime algemene vorming

- Marketing en ondernemen -
een polyvalente studierichting in de 3e graad met een uitgesproken commerciële vorming

- Ondernemen en communicatie - leidt normaal naar 

- Office management en communicatie -
een studierichting voor leerlingen met bijzondere aanleg en interesse voor (vreemde) talen en 
secretariaatswerk

- Communicatie en media -
voor sociale, vlotte en organisatorisch vaardige leerlingen

OVERGANG VAN HET 4DE NAAR HET 5DE JAAR
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Je komt bij voorkeur uit 4 Ondernemen en IT. Is dat niet zo, dan is wellicht zowel de boekhoudkundige vorming 
als de informaticakennis onvoldoende en wordt van jou een extra inspanning gevraagd om de eventuele 
achterstand weg te werken. Je krijgt hiervoor de nodige informatie bij de inschrijving.

Heb je een goede wiskundige basis en aanleg voor logisch en analytisch denken, dan is Accountancy en IT 
beslist iets voor jou.

Accountancy 
en IT

IT en 
netwerken

Marketing 
en ondernemen

5de j. 6de j. 5de j. 6de j. 5de j. 6de j.
godsdienst 2 2 2 2 2 2

Nederlands 3 3 3 3 4 4
Frans 3 3 3 3 4 4

Engels 3 3 3 3 3 3
Duits - - - - 2 2

geschiedenis 1 1 1 1 1 1
esthetica 1 1 1 1 1 1
wiskunde 4 4 4 4 3 3

aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1
toegepaste informatica 5 5 11 9 - -

stage - - - 2 - -
bedrijfseconomie 8 8 - - 10 10

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
ondernemend project - - 2 2 - -

aantal lesuren 34 34 34 34 34 34

- Accountancy en IT -
Zoals de naam van de studierichting doet vermoeden, steunt de opleiding Accountancy en IT op twee pijlers: 
bedrijfseconomie en toegepaste informatica.

In bedrijfseconomie komen allerlei aspecten van het beleid van een onderneming aan bod. De klemtoon ligt bij 
de gevolgen hiervan op boekhoudkundig vlak.

Toegepaste informatica omvat zowel het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen 
(inclusief programmeren) als het ontwikkelen van databanken met gebruiksvriendelijke (web)toepassingen.

In de talen wordt ruime aandacht besteed aan de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context. 

Daarnaast speelt ook wiskunde een belangrijke rol.

3DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele 
bacheloropleiding ligt binnen de mogelijkheden. Na je 
opleiding Accountancy en IT kan je ook dadelijk gaan werken 
als boekhoudkundige bediende. Je kan ook kiezen voor een 
korte Se-n-Se-opleiding. Hierdoor verhoog je je kans op 
tewerkstelling.

En daarna?

S    STEM-studierichting
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Je komt uit 4 Ondernemen en IT of legt een goede oriënteringsproef informatica af bij het begin van het 
schooljaar.

Je hebt een uitgesproken belangstelling voor informatica, zowel hardware als software.

Je bezit een stevige wiskundige basis en kan logisch redeneren.

- IT en netwerken -
Je wordt opgeleid om computersystemen en netwerken op te zetten, te onderhouden en uit te breiden. 
De klemtoon ligt op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, het begeleiden van pc-gebruikers en het 
beheersen van de informatieverwerking.

Grote gehelen elektronica worden geïntegreerd in de lessen informatica. Dit is een belangrijke meerwaarde 
voor je verdere studies.

Naast het verwerven van specifieke vakkennis gaat er veel tijd naar het verwerven van functionele talenkennis 
en naar de algemene vorming binnen het handelsonderwijs.

3DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs.
Een professionele bacheloropleiding ligt binnen de 
mogelijkheden.
Wil je liever onmiddellijk aan de slag, dan vind je een job als 
(hulp)systeembeheerder en/of helpdeskmedewerker. Je kan 
ook kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. Hierdoor verhoog 
je je kans op tewerkstelling.

En daarna?

Accountancy 
en IT

IT en 
netwerken

Marketing 
en ondernemen

5de j. 6de j. 5de j. 6de j. 5de j. 6de j.
godsdienst 2 2 2 2 2 2

Nederlands 3 3 3 3 4 4
Frans 3 3 3 3 4 4

Engels 3 3 3 3 3 3
Duits - - - - 2 2

geschiedenis 1 1 1 1 1 1
esthetica 1 1 1 1 1 1
wiskunde 4 4 4 4 3 3

aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1
toegepaste informatica 5 5 11 9 - -

stage - - - 2 - -
bedrijfseconomie 8 8 - - 10 10

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
ondernemend project - - 2 2 - -

aantal lesuren 34 34 34 34 34 34

S    STEM-studierichting
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Als je voor Marketing en ondernemen kiest, moet je de basis van de bedrijfsgerichte vorming bezitten, zowel op 
commercieel, boekhoudkundig als wiskundig vlak.

Ook een degelijke informaticavorming is noodzakelijk. 

- Marketing en ondernemen -
Je kiest voor een studierichting waarin de klemtoon ligt op een commerciële vorming.

De bedrijfseconomische vorming bestaat uit drie onderdelen: een commercieel, een administratief en 
een bedrijfsgericht gedeelte. Er wordt aandacht besteed aan marketing, aan- en verkopen op nationaal en 
internationaal niveau, het afhandelen van administratie, het voeren van een boekhouding en het ondernemen. 
Deze onderdelen worden niet alleen theoretisch behandeld, maar ook praktisch door het oprichten van een 
minionderneming en bedrijfsbezoeken.

De talen worden onderwezen vanuit een bedrijfseconomische invalshoek.

3DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele 
bacheloropleiding ligt binnen de mogelijkheden.
Wil je echter liever onmiddellijk aan de slag, dan vind je een 
baan als administratief commercieel medewerker.
Je kan ook kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. 
Hierdoor verhoog je je kans op tewerkstelling.

En daarna?

Accountancy 
en IT

IT en 
netwerken

Marketing 
en ondernemen

5de j. 6de j. 5de j. 6de j. 5de j. 6de j.
godsdienst 2 2 2 2 2 2

Nederlands 3 3 3 3 4 4
Frans 3 3 3 3 4 4

Engels 3 3 3 3 3 3
Duits - - - - 2 2

geschiedenis 1 1 1 1 1 1
esthetica 1 1 1 1 1 1
wiskunde 4 4 4 4 3 3

aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
natuurwetenschappen 1 1 1 1 1 1
toegepaste informatica 5 5 11 9 - -

stage - - - 2 - -
bedrijfseconomie 8 8 - - 10 10

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
ondernemend project - - 2 2 - -

aantal lesuren 34 34 34 34 34 34
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Je komt uit 4 Ondernemen en communicatie en kiest deze richting als je aanleg hebt voor talen.

Je houdt van gevarieerd secretariaatswerk met veel contact binnen en buiten het bedrijf of de organisatie.

5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2

Nederlands 3 3

zakelijke communicatie
Nederlans 2 2

Frans 5 5
Engels 4 4

Duits 3 3
geschiedenis 1 1

esthetica 1 1
wiskunde 2 2

aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2

office management 6 5
recht 1 2

aantal lesuren 34 34

- Office management en communicatie -
Bij de talen ligt de klemtoon op het zakelijk taalgebruik in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

In het vak office management gaat veel aandacht naar bedrijfsadministratie, organisatie van het secretariaat 
en veel gebruikte computerpakketten. De ICT-vaardigheden van een hedendaagse ‘office assistant’ worden 
ingeoefend.

In het vak recht maak je kennis met het burgerlijk recht, sociale wetgeving en fiscaal recht.

In het zesde jaar ga je twee weken op Franstalige stage in een bedrijf of organisatie.

3DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

Je wordt voorbereid op het hoger onderwijs. Een professionele 
bacheloropleiding ligt binnen de mogelijkheden.
Wil je liever meteen aan het werk, dan kan dit als ‘office 
assistant’.
Je kan ook kiezen voor een korte Se-n-Se-opleiding. 
Hierdoor verhoog je je kans op tewerkstelling.

En daarna?
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Je komt uit 4 Ondernemen en communicatie of je bent bereid om bij te werken voor vakken als Duits en 
informatica.

Je bent sterk geïnteresseerd in communicatie. Van nature ben je vlot, flexibel en correct in de omgang met 
mensen.

5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2

Nederlands 3 3
Frans 4 4

Engels 3 3
Duits 2 2

geschiedenis 1 1
esthetica 1 1
wiskunde 2 2

natuurwetenschappen / 
aardrijkskunde 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2
toegepaste economie 2 2

public relations 
evenementenorganisatie 

gesprekstechnieken 
groepscommunicatie 
media en actualiteit 

multimedia 
psychologie

11 11

stages - 2

aantal lesuren 34 36

- Communicatie en media -
Na twee jaar Communicatie en media kent communicatie geen geheimen meer voor je.

Je leert efficiënt communiceren aan diverse doelgroepen.

Je oefent de basistechnieken van fotobewerking, audio- en videomontage, het opmaken van teksten, affiches, 
uitnodigingen en brochures, het maken van een website,...

Je leert hoe je evenementen organiseert.

Je maakt kennis met alle aspecten van public relations en media.

Je traint je mondelinge en sociale communicatievaardigheden.

3DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

Je wordt voorbereid op een professionele bacheloropleiding.
Leerlingen die afstuderen kiezen vooral voor de 
opleidingen communicatie, leerkracht lager onderwijs 
kleuteronderwijs, orthopedagogie, toegepaste psychologie of 
evenementenorganisatie.

Kies je onmiddellijk voor de arbeidsmarkt, dan vind je een job 
als onthaal- en/of pr-medewerker, maar je kan ook terecht in 
de sociale sector.

En daarna?
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Na de tweede graad Office en retail kies je voor een gespecialiseerde opleiding waarbij je een basismodule kiest 
(administratief medewerker of retailmedewerker), aanvullend met een keuzemodule volgens eigen interesse en 
mogelijkheden. Er is keuze tussen:

- Office en logistiek -
- Office en retail -
- Retail en logistiek -
- Retail en visual merchandising -

- Office en retail -

2DE GRAAD

3DE GRAAD

basismodule

keuzemodule

3DE GRAAD

- Office en retail -

Retail medewerker Logistiek medewerker Visual merchandising

- Office - - Retail -

Administratief medewerker Retail medewerker
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Je volgt de basismodule Office. 
Je hebt daarnaast de keuze tussen de module logistiek of de module retail.

Je hebt interesse voor het beroep van administratief medewerker met een gedrevenheid voor 
ICT-vaardigheden.

Je wilt je verder bekwamen in het zakelijk gebruik van Nederlands, Frans en Engels om te komen tot een vlotte 
beheersing van deze talen.

Je weet dat ordelijk en nauwkeurig werken uitermate belangrijk is.

Als je ook belangstelling hebt voor het beroep van logistiek medewerker, dan is de module logistiek zeker iets 
voor jou.

Wens je liever met klanten, leveranciers en bezoekers om te gaan, dan voel je wellicht meer voor het beroep 
van retailmedewerker en is de module retail een uitstekende keuze.

- Office en logistiek -
- Office en retail - Basismodule Office

In de basismodule ‘Office’ leer je in de kantoorklas en in het stagebedrijf de taken van een administratief 
medewerker op een praktijkgerichte wijze.

Je voert zelfstandig ondersteunende secretariële taken uit, zoals het onthaal, je houdt een elektronische agenda 
bij, je biedt ondersteuning voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen.

Je krijgt een diepgaande ICT-vorming. Je leert documenten opmaken, presentaties maken, cijfergegevens 
verwerken, gegevensbanken aanmaken en gebruiken.

Je voert zelfstandig boekhoudkundige taken uit, zoals het verwerken van commerciële en financiële 
documenten met een professioneel boekhoudpakket.

5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 4 4

Engels 2 2
Frans 3 2

Nederlands 
zakelijke communicatie 2 -

basismodule

administratief medewerker: office 12 13
keuzemodule

logistiek medewerker

of 7 9
verkoopmedewerker (retail)

(inclusief stage, minimum) (4) (7)

aantal lesuren 34 34

3DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?
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• zelfstandig goederen ontvangen en verwerken voor in 
de winkel;

• zelfstandig verkopen, advies en service verlenen aan 
de klant.

• zelfstandig goederen ontvangen en opslaan in een 
magazijn, je leert hierbij interne transportmiddelen 
bedienen;

• zelfstandig goederen verzendklaar maken in een 
magazijn;

• zelfstandig de ontvangen en verzonden goederen 
registreren in de voorraadadministratie.

Na de derde graad Office en logistiek of Office en retail behaal 
je het getuigschrift van de derde graad bso.

Je kan meteen gaan werken als administratief medewerker.  
Afhankelijk van de gevolgde keuzemodule kan je ook een job 
als magazijnmedewerker of verkoopmedewerker uitoefenen.

Maar, we raden je aan een specialisatiejaar te volgen. De 
studierichting 7 Business Support is een logisch vervolg. 
Koos je de keuzemodule logistiek dan ligt 7 Logistics zeker 
ook binnen je mogelijkheden. Wanneer je de keuzemodule 
retail hebt gevolgd, dan is 7 Retailmanagement en visual 
merchandising voor jou een prima specialisatiejaar.

Na het specialisatiejaar behaal je het diploma secundair 
onderwijs én ben je nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt 
als administratief medewerker, logistiek medewerker of 
retailmedewerker.

En daarna?

Je leertJe leert

KEUZEMODULE RETAILKEUZEMODULE LOGISTIEK

In alle modules gaat heel wat aandacht naar de kennismaking met specifieke softwarepakketten.
Een praktische en goede ICT-kennis is in elke administratieve job erg belangrijk.

Eén van de grote troeven is de sterk praktijkgerichte vorming door een goed ingerichte kantoorklas en de 
talrijke stages.
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Je volgt de basismodule Retail. 
Je hebt daarnaast de keuze tussen de module logistiek of de module visual merchandising.

Je bent communicatief en vlot in de omgang met andere mensen.

Je bent flexibel en bereid om een breed gamma van verkooptaken uit te voeren.

Je wilt je verder bekwamen in het zakelijk gebruik van Nederlands, Frans en Engels.

Als je ook belangstelling hebt voor het beroep van logistiek medewerker, dan is de module logistiek zeker iets 
voor jou.

Ben je heel creatief en wens je je verder te bekwamen in het presenteren van de goederen, dan kies je best de 
module visual merchandising.

- Retail en logistiek -
- Retail en visual merchandising - Basismodule Retail

In de basismodule ‘Retail’ leer je in de retailklas en op de winkelvloer (stagebedrijf) de taken van een 
retailmedewerker op praktijkgerichte wijze.

Je neemt zelfstandig goederen in ontvangst, je slaat deze op in het magazijn en vult de winkel aan.
Je verzorgt de presentatie van de goederen in de winkel.

Je leert zelfstandig verkopen, de klant adviseren en service verlenen. Je onthaalt de klant in de winkel, je 
bedient de kassa.

Attitudes en vaardigheden zijn heel belangrijk: enthousiasme, vriendelijkheid, vlotte stijl, commerciële zin, 
creativiteit, stiptheid en betrouwbaarheid.

5de jaar 6de jaar
godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 4 4

Engels 2 2
Frans 2 2

Nederlands 
zakelijke communicatie 2 -

basismodule

verkoopmedewerker: retail 13 14
keuzemodule

logistiek medewerker

of 7 8
visual merchandising

(inclusief stage, minimum) (4) (7)

aantal lesuren 34 34

3DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?
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• zelfstandig een presentatie ontwikkelen. Met behulp 
van software ontwikkel je een presentatieschets. Je 
ontwerpt hierbij de nodige decoratieve elementen. Je 
hebt aandacht voor kleur en stijl;

• zelfstandig een presentatie in de winkel of in de 
etalage te maken.

• zelfstandig goederen ontvangen en opslaan in een 
magazijn. Je leert hierbij interne transportmiddelen 
bedienen;

• zelfstandig goederen verzendklaar maken in een 
magazijn;

• zelfstandig de ontvangen en verzonden goederen 
registreren in de voorraadadministratie.

Na de derde graad Retail en logistiek of Retail en visual 
merchandising behaal je het getuigschrift van de derde graad 
bso.

Je kan meteen naar de arbeidsmarkt en werken als 
retailmedewerker. Afhankelijk van de gevolgde keuzemodule 
kan je ook een job als magazijnmedewerker of medewerker 
visual merchandising beoefenen. Maar, we raden je 
aan een specialisatiejaar te volgen. De studierichting 
Retailmanagement en visual merchandising is een logisch 
vervolg. Koos je de keuzemodule logistiek dan ligt 7 Logistics 
zeker ook binnen je mogelijkheden.

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair 
onderwijs én ben je nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt 
als retailmedewerker of logistiek medewerker.

En daarna?

Je leertJe leert

KEUZEMODULE VISUAL MERCHANDISINGKEUZEMODULE LOGISTIEK

In alle modules gaat heel wat aandacht naar de kennismaking met specifieke softwarepakketten.
Hiervoor maak je gebruik van een ver doorgedreven ICT-kennis.
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Je komt uit de derde graad Office en retail of Office en logistiek.

Je hebt interesse voor het beroep van polyvalent bediende in een bedrijf, gemeente of een organisatie.

Je bent klantgericht en wil later een job waar contact met mensen in binnen- en buitenland belangrijk is. 
Vreemde talen wil je graag gebruiken.

Je zoekt een opleiding waar je veel ervaring kan opdoen tijdens praktijksessies op school en tijdens de 
bedrijfsstage.

Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen.

7de jaar
lichamelijke opvoeding 2

godsdienst 2
maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2
Frans 3

Engels 3
business support

klantgericht handelen 3
ICT 6

stage 8
ondernemend project 2

aantal lesuren 33

- Business Support -
Je wordt opgeleid om klantencontacten te onderhouden (balieverkoop, helpdesk, showroom, beurzen, 
e-business).

Je leert de administratieve opvolging van klanten, leveranciers en voorraden met behulp van ERP-software.

Je leert werken met diverse informaticatoepassingen zoals Photoshop, Illustrator, InDesign, …  

Je verwerft een praktische kennis van Nederlands, Engels en Frans.

Je gaat een dag per week op stage in een bedrijf of organisatie en je krijgt er een variatie aan taken.

SPECIALISATIEJAREN

Voor wie?

Wat leer je?

Na Business Support behaal je het diploma van secundair 
onderwijs en heb je een waaier van mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt als polyvalent bediende in een bedrijf, gemeente 
of een organisatie.
 
Je kan daarnaast eveneens verder studeren in onder meer een 
Se-n-Se-studierichting uit het studiegebied Handel (tso).

En daarna?
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Je komt uit de derde graad Office en retail, Office en logistiek of Retail en logistiek.

Je wilt je verder specialiseren als logistiek medewerker. 

Je zoekt een opleiding waar je veel ervaring kan opdoen tijdens praktijksessies op school en binnen een bedrijf.

7de jaar
lichamelijke opvoeding 2

godsdienst 2
maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2
Frans 3

Engels 3
logistics

logistiek 5
werkplekleren 4

stage 8
ondernemend project 2

aantal lesuren 33

- Logistics -
Je verwerft een praktische kennis van Nederlands, Engels en Frans.

Tijdens workshops op school krijg je meer inzicht in het logistiek proces. Eén dag per week krijg je les op de 
werkvloer in een logistiek bedrijf om hier specifieke kennis te verwerven en nieuwe technieken aan te leren 
(werkplekleren). Je gaat eveneens een dag per week op stage.

Je krijgt met behulp van ERP/WMS software inzicht in magazijn- en voorraadbeheer.

Je leert de sociale en communicatieve vaardigheden die je nodig hebt om in een team te werken en om een 
team aan te sturen. 

Je volgt tijdens het jaar een aantal opleidingen en je kan hiervoor een apart certificaat bekomen (bestuurder 
interne transportmiddelen, VCA (veiligheid)-opleiding, bedrijfseerstehulp).

SPECIALISATIEJAREN

Voor wie?

Wat leer je?

Na Logistics behaal je het diploma van secundair onderwijs 
en heb je een waaier van mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
als logistiek medewerker. Door de brede vorming kan je 
in het bedrijf snel doorgroeien tot teamleider, de eerste 
leidinggevende functie op de werkvloer. Je kan daarnaast 
eventueel verder studeren in onder meer een Se-n-Se-
studierichting uit het studiegebied Handel (tso).

En daarna?
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Je komt uit de derde graad Office en retail, Retail en visual merchandising of Retail en logistiek.

Je hebt interesse voor het beroep van zelfstandig detailhandelaar, retailmedewerker of assistent 
filiaalverantwoordelijke.

Je bent geïnteresseerd in het zelfstandig ondernemerschap.

7de jaar
lichamelijke opvoeding 2

godsdienst 2
maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2
Frans 3

Engels 3

retailmanagement en 
visual merchandising

visual merchandising 3
retailmanagement 9

stage 9

aantal lesuren 35

- Retailmanagement en visual merchandising -
Je verwerft een praktische kennis van Nederlands, Engels en Frans.

Je leert alles wat je moet weten om als kleine ondernemer te starten.
Zowel het administratief, financieel als het commercieel luik komt hierbij aan bod. Je leert werken met het 
kassa- en boekhoudpakket Winfakt en je zet een webshop op.

Je leert wat de taken van een departements- of rayonverantwoordelijke precies inhouden. Je bedenkt 
commerciële- en marketingacties en je werkt je ideeën uit met behulp van visual merchandising.

Je leert de sociale en communicatieve vaardigheden die je nodig hebt om in een team te werken en om een 
team aan te sturen.

Je gaat een dag per week op stage bij een zelfstandige winkelier. Op die manier krijg je meer inzicht in 
winkelbeheer, verkoop en etaleren. Daarnaast loop je twee weken stage als assistent filiaalverantwoordelijke.

Samen met je klasgenoten richt je een echte kleinhandelszaak 
op en ga je die onderneming ook runnen. Hiervoor wordt een 
ondernemingsplan opgesteld en een marktonderzoek gevoerd. 
Vanaf het moment van de opening beheer je zelfstandig de 
winkel en doorloop je de verschillende stappen van het 
zelfstandig ondernemerschap.

SPECIALISATIEJAREN

Voor wie?

Wat leer je?

Na Retailmanagement en visual merchandising behaal 
je het diploma van secundair onderwijs en heb je een 
waaier van mogelijkheden op de arbeidsmarkt als assistent 
filiaalverantwoordelijke of als retailmedewerker. Je kan je 
eveneens vestigen als zelfstandig detailhandelaar. Je kan 
daarnaast eventueel verder studeren in onder meer een 
Se-n-Se-studierichting uit het studiegebied Handel (tso).

En daarna?
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SAMENWERKING MET EXTERNE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES
 
Onze modeafdeling werkt al jaren mee aan projecten onder 
leiding van Elvira van Bavinckhove (zaakvoerster van ‘Theatrale 
Elvira’). Zij ontwerpt en realiseert kostuums voor theater, 
evenementen, film en revues. Onze leerlingen werkten 
mee aan de kledij voor ‘De Passie’ en de Ommegang in Lier, 
creëerden kledingstukken voor het bekende Scalakinderkoor 
en maakten in 2019 heel wat nieuwe kostuums voor Tweelicht 
& Zoon. Onze modeafdeling sprong in de bres voor dit 
theatergezelschap van collega Johan De Paepe nadat het zwaar 
getroffen werd door een brand.

Foto’s van de verschillende projecten kan je terugvinden op de 
website van de school.

Onze modeleerlingen genieten het voorrecht om mee te werken aan 
talrijke waardevolle projecten. Op die manier krijgen ze een ruime kijk op 
alle facetten van de mode en de jobs die hiermee gepaard gaan.

Projecten van onze afdeling Mode
POP-UP “RETOUCHE”WINKEL
Elk jaar opent 7 Mode een pop-up “retouche” 
winkel. Hiervoor bedenken ze het concept, een 
naam en huisstijl en ontwikkelen de nodige 
administratieve documenten. Leerlingen 
ontvangen er klanten, geven retoucheadvies en 
verwerken de retouches heel nauwkeurig.

WERKPLEKLEREN
Al in het vijfde jaar trekken de leerlingen samen 
met de leerkracht naar de werkvloer om in een 
realistische omgeving een aantal vaardigheden 
te leren. 

STAGE
In het vijfde, zesde en zevende jaar gaan 
de leerlingen op stage in een mode en/of 
retouchezaak. Er wordt van hen verwacht 
dat ze zelfstandig taken uitvoeren en zich zo 
voorbereiden op een toekomstige job. 
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Je houdt van mode en je bent handig en praktisch ingesteld. Je wil na je opleiding aan de slag als modeverkoper, 
visual merchandiser, als retoucheuse, als medewerker in een modebedrijf of bij ontwerpers.

4de jaar
godsdienst 2

project algemene vakken 6
Frans 2

Engels 2
mode 11

commerciële presentatie 
en lifestyle 6

plastische opvoeding 2
toegepaste informatica 1
lichamelijke opvoeding 2

aantal lesuren 34

- Moderealisatie en -presentatie -
In Mode leer je niet alleen het ontwerpen en maken van kledingstukken. 
Je leert ook werken met de juiste kleuren en vormen, verschillende materialen en technieken. Bovendien krijg 
je een basisopleiding in interieurvormgeving.
Je ontwerpt bv. gordijnen, een dekbedovertrek of knuffels en leert de ontwerpen technisch perfect uitvoeren.

In het vak commerciële presentatie en lifestyle (cpl) krijg je een brede vorming waarbij je kennis verwerft over 
de mode- en interieursector.
We gaan actief aan de slag met creatieve opdrachten. 
Je ontwikkelt een eigen visie op mode en je leert communicatieve vaardigheden en passende assertiviteit 
naar klanten toe. Eveneens zal je binnen de context van mode en lifestyle leren om mondeling en visueel te 
presenteren.

Vakken zoals plastische opvoeding, Engels en Frans zijn volledig afgestemd op je modeopleiding. De algemene 
vakken staan dicht bij het leven en verruimen je blik op de wereld.

STUDIERICHTING MODE 2DE GRAAD

Voor wie?

Wat leer je?

Het vijfde en zesde jaar Moderealisatie en -verkoop en het 
zevende jaar Modespecialisatie en trendstudie bieden een 
meer gespecialiseerde opleiding.
Na het 7e specialisatiejaar behaal je het diploma secundair 
onderwijs.
Het werkplekleren in vijf en de stage in vijf, zes en zeven is de 
springplank naar een interessante job.

En daarna?
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Je hebt interesse voor mode en lifestyle in het algemeen en je volgt de modetrends.

Je wil graag op een constructieve en respectvolle manier omgaan met mensen.

Je bent bereid om zowel zelfstandig aan het werk te gaan als samen te werken in een team.

Je wil met klanten communiceren en modeartikelen verkopen.

Je kan fijn en nauwkeurig werken.

Je wil met nieuwe technieken leren werken en die toepassen in eigen of te retoucheren realisaties.

Je bent bereid om je digitale vaardigheden voortdurend verder te ontwikkelen.

5de jaar 6de jaar
lichamelijke opvoeding 2 2

godsdienst 2 2
project algemene vakken 4 4

Engels 2 2
Frans 2 2

mode 
(inclusief stage)

8 
(2)

6

retouche 6 6

commerciële presentatie 
en lifestyle 8 6

stage - 4

aantal lesuren 34 34

- Moderealisatie en -verkoop -
In het vak commerciële presentatie en lifestyle krijg je een brede vorming met gevoel voor lifestyle, esthetiek, 
commerciële gerichtheid en kennis van de mode- en interieursector.
Binnen het vak leer je op een geïntegreerde manier modetekenen, verkoopkunde, artikelenkennis en etalage.

In het vak mode wordt verder gewerkt aan de vaardigheden en attitudes die reeds in de tweede graad aan bod 
kwamen. Je gebruikt actuele computerprogramma’s om technieken op te zoeken, technische fiches te lezen en 
eventueel aan te passen. Alles wordt verwerkt volgens de geldende modetrends.

Je leert diverse technieken om complexer wordende retouches efficiënt uit te voeren.
Je voert zelfstandig uitdagende opdrachten uit, steeds rekening houdend met het esthetische en de gangbare 
trends. Het vak retouche geeft ook duurzaamheid een plaats, dit via recycling, upcycling en restyling.

Vanaf het vijfde jaar ga je op werkplekleren en op stage in een modeketen.
In het zesde jaar ga je een dag per week op stage bij een mode- interieur- of retouchezaak.

Voor wie?

Wat leer je?

Na de derde graad Moderealisatie en -verkoop behaal je het 
getuigschrift van de derde graad bso. Je kan gaan werken als 
modeverko(o)p(st)er of als retoucheuse, maar we raden je aan 
om het specialisatiejaar Modespecialisatie en trendstudie te 
volgen.
Na het specialisatiejaar behaal je het diploma secundair 
onderwijs.

En daarna?

STUDIERICHTING MODE 3DE GRAAD
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Je komt uit de derde graad Moderealisatie en -verkoop.

Je vindt mode boeiend, je bent modebewust en volgt de modetrends.

Je vindt het een uitdaging om steeds de beste oplossing te zoeken bij de retouche van een specifieke opdracht.

Je hebt een fijne motoriek en je kan nauwkeurig werken.

Je streeft een hoog tempo en een hoge graad van zelfstandigheid na.

Er wordt een stage ingericht in kader van 
de specifieke vakken: mode, retoucheren 
en commercieel communiceren.

- Modespecialisatie en trendstudie -
Dit specialisatiejaar zorgt ervoor dat je daarna zelfstandig kan functioneren in een retouchebedrijf of een eigen 
zaak. Je vakkennis wordt nog verder uitgediept. Je bestudeert de modetrends en modische aspecten.

Een groot aantal doelen richten zich naar de vereiste vaardigheden voor de retoucheerder: kleding aanpassen 
op een persoon, styling, communicatie met de opdrachtgever, visual merchandising voor een zaak, ICT-
vaardigheden en commercieel/economische basiskennis voor een eigen zaak. Veel aandacht zal gaan naar de 
creatieve, oplossingsgerichte vaardigheden die noodzakelijk zijn voor dit beroep.

Je krijgt de kans om stage te lopen in specifieke modezaken en/of modebedrijven, onder meer als 
retoucheerder of als assistent of medewerker in een modebedrijf. Ook doe je mee aan allerlei projecten uit de 
modesector.

Dit verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt waar de vraag naar gespecialiseerde, goed opgeleide en 
gemotiveerde medewerkers toeneemt.

In het vak Ondernemend project zal je heel wat 
competenties verwerven die nodig zijn om een eigen 
zaak te starten. Samen met je klasgenoten richt je een 
pop-up retouchezaak op en ga je die ook runnen.

Na het specialisatiejaar behaal je het diploma secundair 
onderwijs. Je bent voorbereid als modeassistent in 
bedrijven of bij ontwerpers, of als retoucheuse. Ook buiten 
de modesector werft men je graag aan, omdat je fijn en 
nauwkeurig leerde werken.

7de jaar
lichamelijke opvoeding 2

godsdienst 2
project algemene vakken 4

Engels 2
Frans 2

modespecialisatie en 
trendstudie

mode 10
commercieel communiceren 4

modetekenen 2
retoucheren 4

ondernemend project 2

aantal lesuren 34

Voor wie?

Wat leer je?

En daarna?

STUDIERICHTING MODE SPECIALISTIEJAAR
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Dagindeling Centrum voor leerlingenbegeleiding

Toegang
‘s Morgens kom je de school binnen langs de poort aan de 
K. Davidlaan 15 of via het onthaal aan de Mechelsestraat 29.

Fietsers rijden via de K. Davidlaan 15 rechtstreeks de fietsenkelder 
binnen. Deze ruime, overdekte fietsenstalling herbergt alle fietsen 
van de leerlingen van Campus Sint-Ursula.

Leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer, ook 
voetgangers, kunnen de school binnenkomen via de Mechelsestraat 29.

Leerlingen, ouders of school kunnen bij het CLB terecht met vragen en zorgen rond:

Leren en studeren
Als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is: ontwikkelingsproblemen, lezen, schrijven, 
rekenen, werkhouding…

Onderwijsloopbaan
Ouders en leerlingen wegwijs maken in de brede waaier van studiemogelijkheden.

Gezondheidszorg
Opvolgen van groei en ontwikkeling, medische onderzoeken, aanbod van inentingen, advies of 
begeleiding rond gezondheid.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Als jongeren zich niet goed voelen in hun vel: pesten, echtscheiding, rouwverwerking, sociale 
vaardigheden, spijbelen…

elke werkdag geopend 
van 9.00 tot 12.30 uur

van 13.00 tot 16.00 uur
op maandag tot 19.00 uur

Kardinaal Mercierplein 13 - 2500 Lier
tel. 03 480 80 18
fax 03 488 25 91
lier@clb-ami2.be

ONZE CONTACTPERSONEN
• Ingrid Wouters
• Hilde Lauriks
• Griet Mertens

We verwachten je om 8.25 uur.

De lessen starten om 8.30 uur.
Pauze: 10.10 uur tot 10.25 uur.

Middagpauze: 12.05 uur tot 12.55 uur.

De lessen starten terug om 13.00 uur.
Pauze: 14.40 uur tot 14.55 uur.

Een lesdag met 7 lesuren eindigt om 15.45 uur.

Een lesdag met 8 lesuren eindigt om 16.35 uur

VOORMIDDAG

MIDDAG

NAMIDDAG
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We naderen het einde van deze brochure, maar we hebben nog een stevige uitsmijter voor jou in petto. 
Onze school organiseert om de twee jaar het project ‘Sint-Ursula fietst’. Vooral de fietstocht naar Alpe 
D’Huez spreekt tot de verbeelding, maar het zou wat kort door de bocht zijn om dat project daarop vast te 
pinnen! Deelnemende leerlingen van de derde graad werken immers ook een schooljaar lang rond de Noord-
Zuidverbinding. Via kennisgeving en sensibilisering zamelen ze geld in ten voordele van CooP-Africa, een 
organisatie die fietsen schenkt aan Oegandese jongeren die (te) ver van hun school wonen.

‘Sint-Ursula fietst’ draait niet alleen om het leren over de wereld, maar om het beleven van de wereld. 
‘Sint-Ursula fietst’ is een exponent van wat onderwijs moet zijn: leren en daarmee aan de slag gaan. Leren leven 
en leren door te leven. Proeven, ruiken, zweten, voelen, betrekken, onderdompelen en afstanden overbruggen 
met wat je leert.

Daarom stapt geen enkele leerling of leerkracht vrijblijvend mee in dit project. Elke deelnemer trekt zich het 
lot aan van leerlingen in Oeganda en engageert zich om zoveel mogelijk Oegandese leerlingen in het zadel te 
helpen. Dit kan door op elf dagen 1200km mee te fietsen naar Alpe d’Huez of door deel te nemen aan een 
inleefreis naar Oeganda of Kenia. Op deze manier wordt elke deelnemer een ambassadeur van Coop-Africa.

Kruip die fiets op, daag jezelf uit, grijp kansen en zorg er tegelijk voor dat anderen de ruimte krijgen om dat ook 
te doen. Het maakt niet uit of dat in België, Frankrijk, Kenia of Oeganda is. Een fiets maakt een verschil!

SINT-URSULA FIETST

www.sintursulafietst.be
www.coop-africa.org
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Enkel op afspraak.

Meer informatie: campussintursula.be/opendag/sui/inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN
BELEIDSTEAM  Directeur:  De heer S. Vanderbist 
      tel. school: 03 491 92 10 
      stefaan.vanderbist@campussintursula.be

   Beleidsmedewerker: Mevrouw E. Wouters 
      tel. school: 03 491 92 10 
      ellen.wouters@campussintursula.be

ADRES   Postadres:  Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 Lier 
      tel. school: 03 491 92 10 
      instituut@campussintursula.be 
 
      sui.campussintursula.be 
      Facebook: Sint-Ursula-instituut 
      Instagram: campussintursula 
 
   Toegang en onthaal: Mechelsestraat 29 - 2500 Lier

INTERNAAT   Onze leerlingen kunnen op internaat in SAL Internaat 
   Antwerpsestraat 121 - 2500 Lier 
   03 491 97 96, internaat@sal.be

INLICHTINGEN
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Find us on

Kanunnik Davidlaan 15 - 2500 LIER 
sui.campussintursula.be
instituut@campussintursula.be 
03 491 92 10
KOR Lier vzw - Kapucijnenvest 10 - 2500 Lier - 0458 34 22 32 - RPR Antw. Afd. Mechelen - secretariaat@korlier.be


