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Onthaal en Recreatie
2e graad
ARBEIDSMARKT

HET GEZICHT VAN DE
ORGANISATIE
In het 3e jaar Onthaal en Recreatie leer je
bezoekers ontvangen, informatie verstrekken, de onthaalruimte inrichten, de vereiste
apparatuur controleren en bedienen …
Daarnaast zet je de eerste stappen in de
recreatieve sector en leer je hoe diverse
groepen te begeleiden bij allerlei activiteiten.
Communicatie en sociale vaardigheden, een
gezonde dosis energie en klantvriendelijkheid zijn de kernbegrippen voor deze
praktische studierichting.
VAKKEN
ALGEMENE VORMING
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
- MAVO theorie
- Artistieke vorming
Natuurwetenschappen
Wiskunde
TALENVORMING
Nederlands
Frans
Engels
SPECIFIEKE VORMING
Onthaal en recreatie
- Onthaal
- Recreatie
- Audio en video
Animatie en beweging
TOTAAL

3e

4e

2
2

2
2

2
1
1
1

2
1
1
1

4
3
3

4
3
3

6
5
1
1
32

6
5
1
1
32

Zilverstraat 26
8000 Brugge

Een oud-leerlinge aan het woord:

“De verworven talenkennis kwam mij heel goed van pas en
aan de leerkrachten houd ik de beste herinneringen over. Ze waren precies
een tweede mama of papa die altijd voor je klaar stonden, zowel in de goede
als minder goede momenten. Naast lesgeven gaven ze je ook de ethische
waarden van het dagelijkse leven mee. Na school zijn ze misschien je leerkrachten niet meer, maar wel nog je vrienden bij wie je altijd terechtkunt.”
LISA PRICK
ANIMATOR VACANSOLEIL & INSTRUCTRICE SURFCLUB

In deze opleiding leer je op een interactieve en creatieve manier omgaan met diverse
doelgroepen en culturen. Je hebt interesse in recreatie, onthaal, animatie en
toerisme. Activiteiten plannen, uitvoeren en begeleiden vormen een belangrijk
aspect. In de taallessen leer je hoe op een correcte manier te communiceren.
Publiek enthousiasmeren, gasten onthalen … het hoort er allemaal
bij. Zorgvuldig en duurzaam omgaan met apparatuur
leer je hier al doende.

Wie kan starten met deze richting?
Een aanrader voor wie na de eerste graad op zoek is
naar een meer praktische studierichting waarin doeopdrachten centraal staan. Al doende leren. Graag
actief bezig zijn met opdrachten, projecten … Ben jij
een sociale en communicatieve speler met een
grote interesse in de boeiende wereld van recreatie
en onthaal? Dan is deze richting iets voor jou.
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De pijlers van deze richting
 Talen
De talen Nederlands, Frans en Engels worden
vooral praktisch aangepakt. Vakjargon binnen het
veld Onthaal en Recreatie wordt in de kijker
geplaatst. Dialogen en toepassingen worden
gespijsd met concrete praktijkvoorbeelden.
Communicatieve aspecten treden op de
voorgrond en worden ingeoefend met
gesimuleerde praktijksituaties en voorbeelden.
Zich verstaanbaar maken in de moderne vreemde
talen. Op gepaste wijze leren communiceren.
 Sociale vorming
Leren omgaan met verschillende types
bezoekers. Met enthousiasme recreanten weten
te onthalen en te informeren. Correct leren
handelen volgens de sfeer en situatie.
 Culturele vorming
Gepast leren onthalen binnen een culturele
context. Leren plannen van diverse
mogelijkheden en activiteiten binnen een
concrete culturele situatie.
 Technische vorming
Op een gepaste manier leren omgaan met
apparatuur. Veiligheid leren bewaken,
basisonderhoud van infrastructuur en materialen
leren uitvoeren.
 Richtingspecifiek
 Onthaal
Je leert hoe een onthaalruimte aan te kleden,
waarop je moet letten, welke informatie je
meegeeft aan klanten, hoe je klanten verwelkomt, hoe je een balie inricht ...
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 Recreatie
Het recreatieve aspect binnen een concrete
situatie wordt praktisch benaderd.
 Animatie en beweging
Een uitbreiding van de lessen lichamelijke
opvoeding maar toch met de klemtoon op
praktisch omgaan met gasten. Hoe
organiseer je bijvoorbeeld een les gym,
EHBO, yoga, zwemmen … Het aanleren
van bewegingstechnieken.
 Maatschappelijke vorming
Vanuit actuele situaties de inhoud
praktisch verwerken. Thema’s worden
aangebracht en uitgewerkt.
 Audio en video
Apparatuur checken, waarop moet je
letten als een muziekinstallatie voor
een optreden/show/… aangesloten wordt? Praktisch de
aanwezige basisinfrastructuur
leren controleren.
 Praktijk
Via eenvoudig gesimuleerde situaties worden alle tools aangeleerd. In de nabije
schoolomgeving worden praktijkvoorbeelden uitgewerkt, ervaren en
ingeoefend.

Wat na de 2e graad Onthaal en Recreatie?
Je stroomt automatisch door naar de 3e graad Onthaal en Recreatie. Hier worden nog
meer projecten in de verf gezet. Actief organiseren en begeleiden van een specifieke
doelgroep rond sport, spel, animatie, onthaal, voorlezen … Hier komen reële situaties
in een professionele context aan bod. In de 2e graad vertrekken we vanuit eenvoudige
soms gesimuleerde situaties met het oog op de 3e graad.
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