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WAAROM KIES JE VOOR DEZE STUDIERICHTING?

• Je bent een praktische doener.

• Je wil later in een bedrijf een functie binnen verkoop of logistiek.

• Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de 

arbeidsmarktfinaliteit. 

WAT LEER JE?

• Je leert hoe goederen ontvangen en opgeslagen worden. 

• Je ontwikkelt administratieve vaardigheden met betrekking tot 

onthaal, verwerking en digitalisatie van documenten en data. 

• Je leert op logistieke manier vergaderingen en events 

ondersteunen. 

• Je leert met betrekking tot  goed winkelbeheer producten 

voorbereiden en presenteren.  

• Je wordt communicatief vaardig in functie van onthaal en 

verkoop in meerdere talen. 

• Je wordt communicatief vaardig in Nederlands, Frans en Engels.

• Je leert taken i.f.v. ontvangst, opslag van goederen, winkelbeheer 

uitvoeren.

SPECIFIEKE ASPECTEN VAN HET VAK ORGANISATIE EN 
LOGISTIEK:

• uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen

• administratieve vaardigheden i.f.v. onthaal: documenten en 

data verwerken en digitaliseren, logistieke ondersteuning van 

vergaderingen en events

• uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer: producten voorbereiden 

en presenteren

• communicatieve vaardigheden i.f.v. onthaal en verkoop

• Frans en Engels

Organisatie en logistiek 3de jaar 4de jaar

Basisvorming

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Moderne vreemde talen (Engels en Frans) 6 6

Algemene vorming

• Maatschappelijke vorming

• Natuurwetenschappen 

• Nederlands 

• Wiskunde

9 9

Richtingspecifieke en aanvullende vorming

Organisatie en logistiek 

Goederen- en documentenstroom 3 3

Logistiek 2 2

Onthaal 5 5

Verkoop 2 2

Aanvullende vorming 1 1

Totaal lesuren 32 32

ORGANISATIE EN LOGISTIEK
2de GRAAD FINALITEIT ARBEIDSMARKT

HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT?

Na de tweede graad Organisatie en logistiek is een logische 

vervolgkeuze:

• Logistiek

• Onthaal, Organisatie en Sales

Logistiek en Onthaal, organisatie en sales hebben een finaliteit 

arbeidsmarkt. Deze richtingen bereiden dus rechtstreeks voor op 

de arbeidsmarkt.

Leerlingen behalen in de studierichting Logistiek de beroeps-

kwalificaties voor magazijnier en bestuurder interne transport-

middelen.

In de richting Onthaal, Organisatie en Sales behalen zij de 

beroepskwalificaties voor winkelverkoper en administratief 

medewerker onthaal.

WAAR?
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