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Onthaal en Public Relations 

[Communicatie en Media] 

3e graad 
DOORSTROOM - ARBEIDSMARKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSERTIEF EN ACTIEF 

COMMUNICEREN 

Onthaal en Public Relations (Communicatie 
en Media) is een richting voor wie geboeid is 

door media, actualiteit, communicatie, 

(vreemde) talen en toegepaste economie. Na 

deze richting heb je een stevige basis om 
verder te studeren, maar je kan ook direct 

aan de slag.  
 

 

VAKKEN 5e 6e 

ALGEMENE VORMING   

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 1 1 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Wiskunde 2 2 

Natuurwetenschappen  1 

TALENVORMING   

Nederlands 3 3 

Frans 4 4 

Engels 3 3 

Duits 2 2 

SPECIFIEKE VORMING   

Toegepaste economie 2 2 

Communicatie en Media 

- Media en Actua 

- Communicatie 

- Communicatie van de organisatie 

- ICT 

 

3 

3 

3 

2 

 

2 

3 

3 

2 

Stages 1 2 

TOTAAL 34 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oud-leerlinge aan het woord:  

“Ik volgde de richting OPR. De gesprekstechnieken en psychologie die 

tijdens verschillende lessen werden aangereikt, kwamen in de lessen in het 

hoger onderwijs aan bod. Ook het aspect stage waarmee we binnen OPR 

vaak geconfronteerd werden, betrof een grote meerwaarde voor mijn 

persoonlijke sociale ontwikkeling en assertiviteit ...” 

BO VANNIEUWENHUYSE 

BACHELOR SOCIAAL WERK, JUSTITIEASSISTENT BIJ GERECHT VEURNE 

Deze studierichting is gericht op communicatie in de brede zin van het woord. Vanuit 

verschillende invalshoeken bestuderen we de communicatie van individu of groep en 

passen die toe in de praktijk en op verschillende modellen. De communicatie van 

organisaties leer je van a tot z kennen o.m. door projectmatig te werken. 

Zo werk je in ICT rond digitale vormgeving van teksten, 

folders en brochures. Google Drive en Office-pak-

ketten zullen voor jou geen geheimen meer hebben 

en presenteren zal jouw tweede natuur worden.  

Wie kan starten met deze richting? 

De richting is gepast voor wie uit de 2e graad 

Toerisme komt of uit Handel-Talen of straks in de 

nieuwe structuur uit de richting Taal & 

Communicatie. Natuurlijk kan je ook vanuit ver-

schillende andere aso- en tso-richtingen instromen. 

 

Communicatie 

Marketing & 

maatschappij 

Actualiteit en Media 

Vreemde talen 



 

1e graad 

  

1 
Moderne Ondernemen of 

Moderne IT 

2 

Economie & Organisatie 
[basisoptie Economie en 

Organisatie met keuzevak IT of 

Toerisme] 
  

2e graad 

D doorstroming 

3-4 Bedrijfswetenschappen 

D/A dubbele finaliteit 

3-4 Bedrijf & Organisatie 

3-4 Taal & Communicatie 

3-4 Toerisme 

A arbeidsmarkt 

3-4 Organisatie & Logistiek 

3-4 Onthaal & Recreatie 
 

 

3e graad 

tso doorstromingsgericht 

5-6 Accountancy & IT 

5-6 Marketing & Ondernemen 

5-6 Netwerken & IT 

5-6 
Office Management & 

Communicatie 

5-6 Toerisme 

5-6 Communicatie & Media 

bso tewerkstellingsgericht 

5-6 Office 

5-6 Retail 

5-6 Onthaal & Recreatie 
  

specialisatie 
bso tewerkstellingsgericht 

7 Business Support 

7 Retailmanagement 

7 
Gespecialiseerd 

Recreatiemedewerker 
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De pijlers van deze richting 

Deze richting bestaat uit één algemene pijler die 

gelijk loopt met de algemene vakken in veel andere 

tso-richtingen op onze school. Er zijn verder drie 

belangrijke pijlers voor deze richting. 

 De talen Nederlands, Frans, Engels en Duits waar 

de nadruk ligt op degelijke kennis van taalschat, 

basisstructuren en grammatica, maar waar 

steeds extra aandacht uitgaat naar het 

communicatieve aspect van elke vreemde taal: 

gesprekken voeren, promotie maken, info en 

uitleg geven, presentaties verzorgen … 

 De richtingspecifieke vakken 

 Actua en Media: kritisch onderzoek van de hot 

topics in de media, hoe werken de media 

(zowel de klassieke media als de sociale 

media), hoe kunnen we die media voor een 

eigen bedrijfsimago gebruiken, hoe een con-

tent kalender opstellen, hoe verzamel en ver-

werk je nieuws, hoe selecteer je je bronnen … 

 Communicatie: alle aspecten van 

communicatie komen aan bod. Zowel 

individueel als in groep, verbaal en non-

verbaal gedrag, gespreksmodellen, interview- 

en profileringstechnieken. Hoe moet je 

promotie voeren? Wat is jouw zelfbeeld, hoe 

ga je om met stereotypen en rolpatronen, hoe 

scherp je je assertiviteit aan? 

 Communicatie van de organisatie: 

analyseren van organisaties. Hoe zijn ze 

opgebouwd en hoe werken ze? Hoe voeren ze 

promotie? Enquêtes leren opstellen en 

verwerken. Ook aspecten van bedrijfspsycho-

logie, klantenbeleid, personeelsbeleid ... 

komen aan bod. 

 ICT: in dit vak leer je focussen op visuele vormgeving door 

gebruik te maken van basispakketten zoals Word, 

PowerPoint, Excel, maar je werkt ook met open source 

apps zoals Moovly en Canva of aanverwante 

programma’s.  

 Toegepaste economie: dit vak omvat drie 

componenten, nl. inleiding tot economische en 

juridische basisprincipes, marketing (markt-

onderzoek en marketingmix) en inleiding tot 

de boekhouding van een spilbedrijf. We 

maken steeds de koppeling met de 

actualiteit en integreren ICT. 

 Stages 

De stages ondersteunen de essentie van de 

opleiding: communicatie. Daarom voorzien 

we een beursstage in het 5e jaar en in het 6e 

jaar een blokstage van twee weken in een 

profit of non-profit bedrijf. De analyse van 

deze ervaring en van de stageorganisatie vormt 

de hoeksteen van de eindproef.  

Wat na Onthaal en Public Relations 

(Communicatie en Media)? 

Na OPR (CM) kiezen de meeste leerlingen doorgaans 

voor een opleiding tot professionele bachelor. Door 

de commerciële en communicatieve focus komen oud-leerlingen het vaakst terecht in 

Communicatiemanagement, maar ook in bedrijfsgerichte studiedomeinen zoals 

Marketing, Bedrijfsmanagement, Eventmanagement, Logistiek Management, 

Vastgoed … 

Daarnaast bewijzen oud-leerlingen dat OPR (CM) een prima basis vormt voor een 

pedagogische opleiding: leerkracht in kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair 

onderwijs. Ook opleidingen binnen de sociale sector zoals Maatschappelijk Werk, 

Toegepaste Psychologie of Orthopedagogie zijn zeker gepast.  

De studierichting OPR (CM) biedt eveneens een rechtstreekse aansluiting op een 

aantal 7e specialisatiejaren in het tso, op graduaatopleidingen of door de stages 

rechtstreeks op de arbeidsmarkt.  


