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BEROEPSVOORBEREIDEND 

LEERJAAR 

 

Beroepenveld KANTOOR en VERKOOP: 

Dit beroepenveld is het meest theoretische van alle beroepenvelden. 
o Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en 

het Frans. 
o Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden 

van telefoons. 
o Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer. Zo leer je bv. blind 

typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven. 

o Je maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met 
‘kopen en verkopen’ (bediende, telefonist, verkoper…). 

o Je leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, 
bereikbaarheid van de winkel…). 

o Je leert waarop een verkoper moet letten (houding, voorkomen...) en je oefent 

verkoopsgesprekken.  
o Je verdiept je in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en 

buurtwinkels, speciaalzaken, postorderbedrijven, warenhuizen...), hun 
inrichting, hun openingsuren... 

o Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, 

bedragen in euro omrekenen naar vreemde valuta (vreemde muntsoort).  
o Je leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen….  

o Je leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en 
nadelen. 

 
 

Beroepenveld METAAL: 
 

o Je maakt kennis met enkele beroepen uit de metaalsector (lasser, 

plaatbewerker, frezer, installateur centrale verwarming en sanitair, 
onderhoudstechnicus, matrijzenbouwer…). 

o Je leert verschillende soorten metaal kennen en het gereedschap om metaal te 

verwerken. 
o Door ermee te oefenen leer je het gereedschap veilig gebruiken en 

onderhouden. 
o Je leert opmeten en een eenvoudig ontwerp tekenen. 

o In de praktijklessen maak je zelf een aantal alledaagse gebruiksvoorwerpen in 
metaal en al doende leer je plooien, vijlen, boren, knippen, zagen… 
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Wat na "Kantoor en verkoop - Metaal" ?  
 
De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.  

Meestal in een studierichting die aansluit bij één van de 
beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.  

 
 
De logisch aansluitende studierichtingen in de 2de graad BSO na 'Kantoor en verkoop 

- Metaal' zijn: 
o Basismechanica 

o Kantoor 
o Verkoop 


