
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Visie op de studierichting 

De toename van vrije tijd en vooral de vraag naar kwaliteitsgerichte vrijetijdsbesteding vergt een 
verhoogde professionaliteit van de dienstverlening. Zowel de binnenlandse recreatie als zinvolle 
vrijetijdsbesteding van buitenlandse gasten dient te beantwoorden aan een grote verscheidenheid van de 
vraag. Bovendien is de vraag naar eigentijdse recreatie trendgevoelig en wijzigt ook het aanbod, vaak ten 
gevolge van een sterk wisselende mediabelangstelling en actualiteit.  

Het aanbod van tijdelijke en permanente attracties, evenementen, programma’s e.d. kan zowel van de 
overheid als van commerciële ondernemingen uitgaan. Erin kunnen elementen vervat zitten die te maken 
hebben met communicatie, logies, transport, onthaal, animatie en al dan niet volledig uitgewerkte 
programma’s, voordrachten, lezingen en tentoonstellingen, enz.  

De op een uitvoerende taak gerichte opleiding past in een arbeidsmarktgericht profiel en omvat twee 
componenten: 

 enerzijds is er de onthaalcomponent, gericht op een vlotte omgang met belangstellenden, klanten, 
collega’s en medewerkers; 

 anderzijds wordt verwacht dat het afstemmen van de verwachtingen van recreanten kagebouwd 
wordt op een degelijke kennis van het beschikbare aanbod.  

 
Leerlingenprofiel 

Deze studierichting heeft vooral de intentie om de leerlingen maximale kansen te bieden om in hun 
arbeidsloopbaan een job te kunnen uitvoeren gerelateerd aan vrije tijd. 

Leerlingen die de studierichting Onthaal & Recreatie aanvatten dienen niet over een specifieke voorkennis 
te beschikken. Zij worden wel geacht over elementaire communicatieve en contactvaardigheden in het 
Nederlands en minimaal in één vreemde taal te beschikken, met een open geest voor culturele diversiteit. 
Een dynamische ingesteldheid geeft hen meer slaagkansen om op uiteenlopende situaties in de onthaal- en 
recreatiesector in te spelen. 

 
Plaats in de matrix 

Tweede graad Finaliteit Abeidsmarkt – domein Taal en Cultuur 

Componenten van de studierichting 

Onthaal en recreatie (*) 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Recreatief medewerker (4) 
BK Onthaalmedewerker (3) 

Onthaal en recreatie in een 
notendop 
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Vergelijking met de ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

BSO Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Onthaal en recreatie Onthaal en recreatie 
 
Onthaal en recreatie is een nicheopleiding. Op dit ogenblik heeft slechts één GO!-school 
O&R ingericht in de 3e graad. Een 2e graad kan slechts voor het eerst ingericht worden in 
het schooljaar 2021-2022. 
 
De 2e graad Onthaal en Recreatie is dus een nieuwe gemoderniseerde niche-opleiding (en dus uniek) 
waarvoor de scholen voor het schooljaar 2021-2022 een programmatie-aanvraag kunnen indienen uiterlijk 
30/11/2020. Aangezien deze gemoderniseerde 2e graad nog niet aangeboden wordt (en dus uniek is)  moet 
deze aanvraag uiterlijk 23/10/20 aan GO!-Centraal bezorgd worden vooraleer het bij Agodi in te dienen. 
Deze aanvraag vereist eerst en vooral een goedkeuring van de AB en daarna ook goedkeuring door de 
Vlaamse Regering. De uitleg over de administratieve procedure is na te lezen in het draaiboek op GO! Pro.  
Voor de 3e graad geldt nog steeds het contingent dat nog steeds volzet is, dus kan men enkel de bestaande 
richtingen  3e graad TSO Onthaal en public relations en de 3e graad BSO Onthaal en recreatie op termijn 
concorderen naar de niche 3e graad Onthaal en recreatie aan de hand van een melding bij Agodi. Dit vereist 
dus geen overheidsgoedkeuring. 
 
De scholen die momenteel een 3e graad Onthaal en Recreatie, OPR of Hospitality aanbieden zullen op 
termijn kunnen concorderen zonder overheidsgoedkeuring. 
 
De scholen die deze richtingen nog niet in het aanbod hebben maar toch een 3e graad Onthaal en recreatie 
wensen, moeten een programmatieaanvraag indienen voor OPR of Hospitality met overheidsgoedkeuring. 
De Vlaamse Regering zal dan beslissen of de programmatie al dan niet wordt goedgekeurd. 
 
Scholen die nu de programmatie voor de 2e graad aanvragen en een goedkeuring krijgen  voor 2021-2022 
zullen naar alle waarschijnlijkheid ook een goedkeuring krijgen voor de 3e graad op basis van 
studiecontinuïteit. 

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

Niet van toepassing, aangezien tot op heden geen 2e graad werd ingericht.  In de 3e graad zullen 
accentverschillen optreden ten opzichte van de huidige opleiding, aangezien de koppeling met de BK-
doelen nu uitdrukkelijk wordt gemaakt. 

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen 
in de tweede graad 

Niet van toepassing 

Overgang naar derde graad 

Onthaal en recreatie uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichting in de derde 
graad: 

 Onthaal en recreatie 
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Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichting: 

Onthaal en recreatie (*) 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Recreatief medewerker (4) 
BK Onthaalmedewerker (3) 

 

Vervolgopleidingen na de derde graad 

Niet van toepassing 


