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+ Binnen PORTUS berkenboom zal een vervolgtraject 
met extra beroepskwalificatie 

en/of onderwijskwalificatie mogelijk zijn

 Onthaal, Organisatie
en Sales

 Decor, Etalage en 
Publiciteit

 Moderealisatie 
  

Haarverzorging Schoonheids-
verzorging

ARBEIDSGERICHTE FINALITEIT (A-FINALITEIT)

STRUCTUURTABEL

Economie 
en Organisatie 

+ Kunst en Creatie

Economie en 
Organisatie 

+ Maatschappij 
en Welzijn, 

accent Mode

Kunst en Creatie 
+ Maatschappij 

en Welzijn, 
accent Haar- en 

Schoonheidsverzorging

Kunst en Creatie 
+ Maatschappij 

en Welzijn, 
accent Mode



  

EERSTE GRAAD 
B-STROOM

Jouw persoonlijke groei is onze topprioriteit. 
Een team enthousiaste leraren wil samen met jou op zoek naar 
de beste versie van jezelf. Wat zijn jouw talenten, waar liggen
je interesses? Is creatieve oplossingen bedenken echt je ding? 
Ben jij ondernemend? Zit creëren er bij jou ingebakken?
Dit samen ontdekken, is de sleutel voor jouw persoonlijke groei.

Start je in de B-stroom…
en ben je eerder praktisch aangelegd, dan komen jouw talenten 
zeker tot hun recht in Mode, Haar- of Schoonheidsverzorging, 
Decor, Etalage en Publiciteit of Onthaal, Organisatie en 
Verkoop.

In 1B kan je al even proeven of je interesse hebt voor één 
van deze basisopties.
Uit de Verkennende Projecten kies je er twee om te proeven, 
te proberen en al doende te ontdekken waar je goed in bent  
en wat je fijn vindt om te doen. 

In 2B kies je voor twee van de basisopties die je al dan 
niet leerde kennen tijdens de Verkennende Projecten 
van het eerste jaar.

In de lesuren basisvorming worden de belangrijkste 
onderwerpen uit de basisschool herhaald. Naast Nederlands, 
Frans en Wiskunde krijg je ook reeds een uurtje Engels. 
In het vak Natuur, Ruimte & Techniek ga je proefondervindelijk 
aan de slag.           
Tijdens de 2 lesuren Artistieke Vorming ontdek je meer over 
verschillende artistieke vormen zoals beeld, muziek, dans en 
drama en wordt jouw creatief denken extra uitgedaagd.

Omdat je persoonlijke groei onze topprioriteit is, word je tijdens 
de Persoonlijke Leertijd uitgedaagd op jouw niveau. Heb je de 
basisleerstof onder de knie dan ben jij immers toe aan een extra 
uitdaging. Vlot het voor een bepaald onderdeel nog niet zoals 
gehoopt, dan is remediëring aangewezen. In de Persoonlijke 
Leertijd bepaal je zelf voor een stukje mee waar jouw prioriteit 
ligt. Zo neem je je leerproces in eigen handen. Boeiend toch?

Vakken  1B  2B

Engels 1 2

Frans 2 1

Maatschappelijke Vorming 3 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 3

Wiskunde 4 3

Artistieke Vorming 2 2

Natuur, Ruimte en Techniek 7 3

Persoonlijke Leertijd 3 2

Verkennende Projecten 2 -

· Economie en Organisatie 
  + Kunst en Creatie 
· Economie en Organisatie  
  + Maatschappij en Welzijn, 
  accent Haar- en 
  Schoonheidsverzorging
· Economie en Organisatie 
  + Maatschappij en Welzijn, 
  accent Mode
· Kunst en Creatie + Maatschappij 
  en Welzijn, accent Haar- en 
  Schoonheidsverzorging
· Kunst en Creatie + Maatschappij 
  en Welzijn, accent Mode

- 2 x 5

Totaal 32 32
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HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING
[2e graad - HSV]

Ben je vriendelijk en vlot in stijl en voorkomen? 
Ben je handig en heb je oog voor mooie kapsels? 
Heb je feeling voor een keurige uiterlijke verzorging? 
Wil je groeien in een praktische richting met veel 
afwisseling en een algemene basisvorming?

De studierichting Haar- en Schoonheidsverzorging 
bevat een afwisseling tussen een brede, algemeen 
vormende basis en beroepsgerichte praktijk voor 
beide vakonderdelen. Je ontdekt alle facetten van het 
kappersberoep. Je verwerft de technische vaardigheden 
voor de verschillende haarbehandelingen en het creëren 
van kapsels en ontwikkelt de theoretische kennis van 
haarproducten. Je leert denken en werken vanuit 
competenties die je doen groeien als een professionele 
kapper die in team kan werken. 
Dit combineer je met schoonheidsverzorging waar een 
belangrijk accent ligt op toegepaste wetenschappen en 
specifieke technische kennis. Vanuit een professionele 
esthetische benadering train je een aantal technische 
en praktische vaardigheden en leer je werken met de 
specifieke apparatuur die nodig is voor een ruime waaier 
aan schoonheidsbehandelingen. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 
EN GETUIGSCHRIFTEN
Om te starten in de tweede graad Haar- en Schoonheidsverzorging moet 
je het tweede leerjaar A of B van de eerste graad met vrucht beëindigd 
hebben. Aan het einde van de tweede graad bekom je een getuigschrift 
van de tweede graad van het secundair onderwijs

JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na het vierde jaar kies je op onze school voor het vijfde jaar 
Haarverzorging of voor het vijfde jaar Schoonheidsverzorging.

Na de derde graad Haarverzorging
- verwerf je de beroepskwalificatie kapper en ontvang je een diploma  
 secundair onderwijs onderwijskwalificatie 3. 

Na de derde graad Schoonheidsverzorging
- verwerf je de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist en ontvang 
 je eveneens een diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 3.

- Je kan voor beide dan starten op de arbeidsmarkt, respectievelijk in een  
 kapper- of schoonheidssalon, in een cosmeticabedrijf of als 
 vertegenwoordiger. 
- Aansluitende Se-n-Se-opleiding volgen en je verder specialiseren is ook  
 een optie. Grime, kapper-stylist of schoonheidsspecialist-adviseur 
 behoren tot de mogelijkheden.
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TWEEDE GRAAD
HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING

Vakken 3e jaar 4e jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Engels 1 1

Frans 2 2

Project Algemene Vakken (PAV) 8 8

Haar- en schoonheidsverzorging 16 16

Initiatie in kleur 1 1

Persoonlijke Leertijd 2 2

Totaal 34 34

Project Algemene Vakken (PAV)
In PAV worden de basisvaardigheden voor Wiskunde,
Nederlands, Maatschappelijke Vorming en 
Natuurwetenschappen thematisch en realistisch 
ingeoefend.  Je volgt ook de actualiteit en leert 
vlot ICT gebruiken.

Frans en Engels
Ook anderstalige klanten wil je zo goed mogelijk kunnen ontvangen. 
Je ontwikkelt spreekdurf in het Engels en in het Frans. Je gaat met 
situaties uit het dagelijkse leven en uit de praktijk aan de slag om 
gesproken Engels en Frans zo concreet mogelijk te kunnen begrijpen 
en in te zetten. 

Haarverzorging
Je leert de basistechnieken voor haarverzorging en voert ze uit op een 
oefenhoofd, je medeleerlingen en soms op modellen. Je ontdekt hoe je 
een klant op aangename manier onthaalt en begeleidt. Je groeit in het 
uitvoeren van haarverzorging voor dames: brushing, kleuren volgens 
verschillende technieken, verschillende snitten, een permanent, ... 
Dit leer je uitvoeren met de ondersteuning van een werkmodel en 
binnen een welbepaalde tijd. Je leert zorgzaam en correct de producten, 
de haardroger en de krul- en stijltang te gebruiken.

Schoonheidsverzorging
Je leert verschillende schoonheidsbehandelingen uitvoeren voor het 
verzorgen van het gelaat en de handen. Je leert de correcte technieken 
voor het aanbrengen van make-up. Deze vaardigheden worden 
ingeoefend op medeleerlingen en modellen. Je leert bij deze praktische 
oefeningen ook steeds de noodzakelijke theoretische basis, zoals de 
werking en het effect van producten op haar, huid en nagels.
Je ontdekt de trends en evoluties in haar- en schoonheidsverzorging.

Persoonlijke leertijd
Omdat je persoonlijke groei onze topprioriteit is, word je tijdens
de Persoonlijke Leertijd uitgedaagd op jouw niveau. Heb je de
basisleerstof onder de knie dan ben jij immers toe aan een extra
uitdaging. Vlot het voor een bepaald onderdeel nog niet zoals
gehoopt, dan is remediëring aangewezen. In deze Persoonlijke
Leertijd bepaal je zelf voor een stukje mee waar jouw prioriteit ligt.
Zo neem je je leerproces in eigen handen. Boeiend toch?



MODEREALISATIE EN TEXTIELVERZORGING
[2e graad - MRT]

Spreken modetrends je aan? Heb je interesse 
in ondernemen, creëren, realiseren, retouche, 
presentatie en verkoop?

Dan sla jij met deze richting de juiste weg in.
 ‘Mode/fashion’ is hip en cool. Maar mode is meer 
dan kleding maken alleen. Het is een lifestyle waar je 
aandacht moet hebben voor en kennis van trends, kleur, 
stijl, pasvorm, technieken, materialen, kleding, retouches, 
textielverzorging, presenteren, communiceren, ICT, … 
De opleiding focust zich op deze lifestyle waardoor je 
polyvalent wordt in de maatschappij. Je leert creatief,
actief en probleemoplossend te denken en te handelen.
Het ontwikkelen en realiseren van modische 
werkstukken en interieurartikelen wordt gezien als 
middel om technische vaardigheden, kennis en attitudes 
te verwerven, zoals het gevoel voor lifestyle, esthetiek, 
commerciële gerichtheid, kennis van de mode- en 
interieursector. Om je de kans te geven hierin te groeien 
naar zelfstandigheid wordt er veel geïntegreerd gewerkt 
tussen praktijk en theorie.

TOELATINGSVOORWAARDEN 
EN GETUIGSCHRIFTEN
Om te starten in de tweede graad Moderealisatie en Textielverzorging 
moet je het tweede leerjaar A of B van de eerste graad met vrucht 
beëindigd hebben. Aan het einde van de tweede graad bekom je een 
getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.

JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na het vierde jaar kies je op onze school voor het vijfde jaar 
Moderealisatie.

Na de derde graad Moderealisatie
- verwerf je de beroepskwalificaties operator productielijn kleding, 
 confectie en meubelstoffering, operator retouche kleding en 
 confectieartikelen, operator strijkafdeling kleding- en confectie- 
 artikelen en textielverzorging en winkelverkoop en ontvang je en 
 diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 3, 
- kan je starten op de arbeidsmarkt.

- Je kan een aansluitende Se-n-Se-opleiding volgen en je verder 
 specialiseren. Je mag ook starten in een HBO5-opleiding. 
 Andere opleidingsmogelijkheden vind je in het volwassenenonderwijs, 
 de VDAB, ...
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Project Algemene Vakken (PAV) 
In PAV worden de basisvaardigheden voor Wiskunde, Nederlands, 
Maatschappelijke Vorming en Natuurwetenschappen thematisch en 
realistisch ingeoefend. Je volgt ook de  actualiteit en leert vlot ICT 
gebruiken.

Moderealisatie en Textielverzorging 
In het specifieke vak Moderealisatie vormen Commerciële Presentatie 
en Lifestyle, waarbij een bredere vorming wordt nagestreefd, en het 
luik Mode, met het accent op de technische aspecten en vaardigheden, 
de belangrijkste componenten om jullie voor te bereiden op de 
derde graad. Je volgt de actualiteit en leert vlot ICT te gebruiken. 
Commerciële Presentatie en Lifestyle (CPL) is een vak waarin projectmatig 
en conceptueel gewerkt wordt. Diverse items van de mode- en 
interieursector zoals lifestyle, esthetiek, commerciële gerichtheid, verkoop- 
en presentatietechnieken, ICT-vaardigheden en trends komen aan bod. 
Het vak Mode focust op technische vaardigheden zoals assemblage- , 
afwerkings- en retouchetechnieken voor het vervaardigen van mode-, 
interieurartikelen en accessoires. Belangrijk is dat het modische aspect 
steeds centraal staat; hiervoor wordt samengewerkt met CPL. Het doel 
is dat je op het einde van de tweede graad een aantal werkstukken 
zelfstandig kunt uitvoeren met aandacht voor afwerking, recycling, 
upcycling, retouche en budget.

Initiatie in de Mode
We doen onderzoek en uitdieping van periodes, stijlen, personen, 
bedrijven, materialen, technieken en nog veel meer. 

Persoonlijke Leertijd
Omdat je persoonlijke groei onze topprioriteit is, word je tijdens
de Persoonlijke Leertijd uitgedaagd op jouw niveau. Heb je de
basisleerstof onder de knie, dan ben jij immers toe aan een extra
uitdaging. Vlot het voor een bepaald onderdeel nog niet zoals
gehoopt, dan is remediëring aangewezen. In deze Persoonlijke
Leertijd bepaal je zelf voor een stukje mee waar jouw prioriteit ligt.
Zo neem je je leerproces in eigen handen. Boeiend toch?

TWEEDE GRAAD
MODEREALISATIE EN TEXTIELVERZORGING

Vakken 3e jaar 4e jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Engels 1 1

Frans 2 2

Project Algemene Vakken (PAV) 8 8

Moderealisatie en textielverzorging
- Commerciële Presentatie 
  en Lifestyle (CPL)
- Mode

12 12

Initiatie in Mode 1 1

Persoonlijke Leertijd 2 2

Totaal 34 34



DECOR EN ETALAGE
[2e graad - DET]

Ben je geboeid door grafische en visuele elementen 
voor commerciële of informatieve doeleinden?
Zie je jezelf het concept van een organisatie of merk 
visualiseren en realiseren?
Heb je creatieve ideeën om commerciële en 
publieke ruimtes te voorzien van decors, displays en 
inrichting?
Heb je oog voor trends en voeling met kleuren, 
materialen en texturen?
Heb je zin om 2D- en 3D- ontwerpen voor 
presentaties, beurzen, tentoonstellingen, 
evenementen en winkelinterieurs te ontwikkelen? 

De studierichting Decor en Etalage bevat een 
afwisseling tussen een brede algemene vorming en 
beroepsgerichte praktijk. Je ontwikkelt de vaardigheden 
en technische kennis die je nodig hebt in de wereld 
van commerciële ruimtelijke vormgeving. Je groeit 
in het omzetten van ideeën van opdrachtgevers naar 
uitvoerbare en eigentijdse projecten. Daarvoor volg 
je trends, doelgroepen en actualiteit. Je verwerft ook 
theoretische kennis van de reclamewereld, marketing en 
presentatietechnieken.

Je leert specifieke technieken voor grafische toe-
passingen zoals logo’s en affiches en voor ruimtelijke 
presentaties zoals decors en displays.

TOELATINGSVOORWAARDEN 
EN GETUIGSCHRIFTEN
Om te starten in de tweede graad Decor en Etalage  moet je het tweede 
leerjaar A of B van de eerste graad met vrucht beëindigd hebben. 
Aan het einde van de tweede graad bekom je een getuigschrift van de 
tweede graad van het secundair onderwijs.

JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na het vierde jaar kies je op onze school voor het vijfde jaar 
Decor, Etalage en Publiciteit

Na de derde graad Decor Etalage en Publiciteit
- verwerf je de beroepskwalificatie commercieel ruimtelijk vormgever 
 en ontvang je een diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 3,  
- kan je starten op de arbeidsmarkt.

- Je kan een aansluitende Se-n-Se-opleiding volgen en je verder 
 specialiseren. Je mag ook starten in een HBO5-opleiding. Andere 
 opleidingsmogelijkheden vind je in het volwassenenonderwijs, 
 de VDAB, ...



In 
de tweede graad 

Publiciteit en etalage leer je belangrijke vaardigheden 
in de algemene vakken en creatief werken en denken in praktijkvakken. Je ontdekt 

vakken als:
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TWEEDE GRAAD
DECOR EN ETALAGE

Vakken 3e jaar 4e jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Engels 2 2

Project Algemene Vakken (PAV) 8 8

Decor en Etalage
- Kunstbeschouwing
- Beeldcreatie
- Print & Sign
- Ruimtelijke Vormgeving

18 18

Persoonlijke Leertijd 2 2

Totaal 34 34

Project Algemene Vakken (PAV)
In PAV worden de basisvaardigheden voor Wiskunde, Nederlands, Maatschappelijke Vorming 
en Natuurwetenschappen thematisch en realistisch ingeoefend. Je volgt ook de actualiteit en 
leert vlot ICT gebruiken.

Kunstbeschouwing
Kunstbeschouwing is een vak dat ondersteuning biedt in het zoekproces naar uitvoerbare 
grafische en ruimtelijke vormgeving. We gaan hier op zoek naar inspiratie in kunst in de 
ruime zin; van reclamekunst tot architectuur en misschien wel een muziekgenre. Verschillende 
disciplines worden belicht en kunnen een uitgangspunt zijn voor een creatief proces.

Beeldcreatie
Je leert waarnemen, bewust kijken en dit weer te geven op een drager. Je maakt sfeerborden 
en schetsen waar je concept, compositie, kleur, materiaal en textuur samenbrengt. Je zet 
ideeën om in beelden en gebruikt hiervoor diverse technieken. Je werkt met (kleur-) potlood, 
inkt, markers, verf en digitale toepassingen. Ook fotografie komt aan bod waarbij je leert een 
product of concept aantrekkelijk in beeld te brengen.

Print & Sign
Je ontwikkelt de vaardigheden om een publicitair ontwerp te vertalen in een technisch 
uitvoerbaar ontwerp. Je start op papier maar leert al snel werken met grafische 
computerprogramma’s om je ideeën uit te werken tot een printklaar geheel. Je gebruikt 
je creativiteit om logo’s, affiches en promotiemateriaal te ontwerpen voor een specifieke 
doelgroep of huisstijl. Je maakt kennis met typografie, illustratiestijlen en vormgeving.

Ruimtelijke Vormgeving
Je ontdekt hier de wereld van de ruimtelijke composities zowel in 2D- als 3D-uitvoeringen. 
Je onderzoekt de doelgroep en kan werksituaties vergelijken. Je analyseert de markt en 
ontwikkelt inzicht in consumptiegedrag. Je bestudeert productkenmerken zoals basisvormen, 
materie, structuur en textuur. Je leert het werkmateriaal kennen en gebruiken om 
aantrekkelijke presentaties te maken. Je selecteert decoratiemateriaal of ontwerpt zelf 
eye-catchers voor zowel grote als kleine ruimtes. Je brengt het concept tot leven door kleur, 
stijl en materialen te combineren tot een totaalbeleving. Van etalage tot totale winkelervaring, 
van uithangbord tot winkeltasje. Hiervoor werk je zowel manueel als digitaal en steek je zelf de 
handen uit de mouwen bij het bouwen van schaalmodellen en grotere decors of displays.

Persoonlijke Leertijd
Omdat je persoonlijke groei onze topprioriteit is, word je tijdens de Persoonlijke Leertijd 
uitgedaagd op jouw niveau. Heb je de basisleerstof onder de knie, dan ben jij immers toe aan 
een extra uitdaging. Vlot het voor een bepaald onderdeel nog niet zoals
gehoopt, dan is remediëring aangewezen. In deze Persoonlijke Leertijd bepaal je zelf voor een 
stukje mee waar jouw prioriteit ligt. Zo neem je je leerproces in eigen handen. Boeiend toch?



ORGANISATIE EN LOGISTIEK (VERKOOP)
[2e graad - ORL]

Ben je vriendelijk en vlot in stijl en voorkomen?
Heb je zin om een breed gamma aan 
verkoopstaken uit te voeren?
Heb je aandacht voor aantrekkelijke 
productpresentaties en etalages?
Wil je groeien in een praktische richting met veel 
afwisseling en een algemene basisvorming?

In de studierichting Organisatie en Logistiek verbeter 
je je communicatieve en sociale vaardigheden om 
vlot bezoekers te ontvangen en klanten te helpen. Je 
verwerft inzicht in het aan- en verkoopsproces dat 
start bij het aankopen en leidt tot een succesvolle 
verkoop. Hierbij word je geconfronteerd met de 
handelsdocumenten die daarbij horen en leer je hoe 
je hiermee omgaat. Je staat ook stil bij het belang van 
artikelpresentaties en leert hoe je deze opbouwt om de 
verkoop te stimuleren.

TOELATINGSVOORWAARDEN 
EN GETUIGSCHRIFTEN
Om te starten in de tweede graad Organisatie en Logistiek moet je 
het tweede leerjaar A of B van de eerste graad met vrucht beëindigd 
hebben. Aan het einde van de tweede graad bekom je een getuigschrift 
van de tweede graad van het secundair onderwijs. 

JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
Na het vierde jaar van het secundair kan je bij ons op school starten in het 
vijfde jaar van de richting Onthaal, Organisatie en Sales.

Na de derde graad Onthaal, Organisatie en Sales
- verwerf je de beroepskwalificaties winkelverkoper + administratief  
 medewerker onthaal en ontvang je een diploma secundair onderwijs  
 onderwijskwalificatie 3,
- kan je starten op de arbeidsmarkt.
 
- Je kan een aansluitende Se-n-Se-opleiding volgen en je verder 
 specialiseren. Je mag ook starten in een HBO5-opleiding. 
 Andere opleidingsmogelijkheden vind je in het volwassenenonderwijs,  
 de VDAB, ...
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TWEEDE GRAAD
OFFICE EN RETAIL (VERKOOP)

Vakken 3e jaar 4e jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Engels 2 2

Frans 4 4

Project Algemene Vakken (PAV) 8 8

Organisatie en logistiek
- Organisatie
- Onthaal
- Sales
- Logistiek

12 12

Projectwerk 2 2

Persoonlijke Leertijd 2 2

Totaal 34 34

Project Algemene Vakken (PAV)
In PAV worden de basisvaardigheden voor Wiskunde, Nederlands, 
Maatschappelijke Vorming en Natuurwetenschappen thematisch 
en realistisch ingeoefend. Je volgt ook de actualiteit en leert 
vlot ICT gebruiken.

Frans en Engels
Ook anderstalige klanten wil jij zo goed mogelijk kunnen ontvangen.
Je ontwikkelt spreekdurf in het Engels en in het Frans. Je gaat met 
situaties uit het dagelijkse leven en uit de verkoopspraktijk  aan de slag 
om geschreven en gesproken Engels en Frans zo concreet mogelijk te 
kunnen  begrijpen en inzetten. 

Organisatie en Logistiek
Je krijgt inzicht in de werking van ondernemingen en ontwikkelt de 
nodige competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke 
activiteiten. In de lessen leer je hoe je (artikel)presentaties opbouwt die
in het oog springen. Je ontwikkelt de communicatieve en sociale 
vaardigheden die nodig zijn om professioneel om te gaan met bezoekers 
en klanten. Je leert al doende via diverse projecten en actieve opdrachten 
waarbij je doelgericht ICT-kennis en vaardigheden inzet.

Persoonlijke Leertijd
Omdat je persoonlijke groei onze topprioriteit is, word je tijdens
de Persoonlijke Leertijd uitgedaagd op jouw niveau. Heb je de
basisleerstof onder de knie, dan ben jij immers toe aan een extra
uitdaging. Vlot het voor een bepaald onderdeel nog niet zoals
gehoopt, dan is remediëring aangewezen. In deze Persoonlijke
Leertijd bepaal je zelf voor een stukje mee waar jouw prioriteit ligt.
Zo neem je je leerproces in eigen handen. Boeiend toch?


