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WAAR IK VOOR KIES!
In het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) blijft 
de theorie beperkt en ligt de nadruk op praktijk. Je 
brengt dus vele uren per week in het praktijklokaal 
door. Toch moet je ook algemene vakken studeren.
Je maakt uitgebreid kennis met de wereld van
administratie en verkoop. Je komt meer te weten over 
reclame, facturen, betaalmiddelen, aan- en verkoop, 
omzet, kosten en winst. Je leert hoe een kantoor 
werkt en wat daarvoor allemaal nodig is.
In de handel en op kantoor is de computer
onmisbaar. Daarom leer je tienvingerblind typen en 
werken met bestanden. Computervaardigheden zoals 
internetten en e-mailen komen natuurlijk ook aan bod.
Kantoor en verkoop kies je samen met het
beroepenveld Verzorging-voeding.

BEN IK EEN LEERLING VOOR BVL
BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP?
Het beroepsvoorbereidend leerjaar is voor jou de 
geschikte richting:
- als je uit 1B komt;
- als je niet geslaagd bent in 1A;
- als je echt moeilijkheden had met de leervakken in 

1A.
Je hebt interesse in de wereld van de handel en 
in het leven op kantoor. Je werkt ook graag en 
nauwkeurig met cijfers. Je vindt talen leuk en bent 
ook geboeid door de computer waarmee je precies en 
verantwoord wil leren werken.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA BVL 
BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP
Het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je voor 
op een studierichting in het Beroeps Secundair 
Onderwijs (BSO). 
Wie uit ‘Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding’
komt, kiest in het BSO voor een van de
volgende studierichtingen:
- Haarzorg,
- Office & Retail Assistant,
- Verzorging-voeding.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Plastische opvoeding 2

Wiskunde 3

Beroepenveld Kantoor en verkoop

Beroepenveld 
Verzorging-voeding 7

ICT- en klaviervaardigheden 2

Initiatie in administratie, 
retail, logistiek 2

TOTAAL 32

Middenschool

BVL BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Paal


