M O D E R N E TA L E N
ASO
DOMEINSPECIFIEKE
VAKKEN

Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans

PROFIEL

- brede algemene interesse hebben en
geboeid zijn door taal, literatuur en cultuur
- kunnen genieten van het lezen en schrijven
van mooie teksten
- sterk zijn in communicatie
- graag initiatief nemen en expressief met
taal omgaan
- zin hebben om een taalkundig vraagstuk op
te lossen

PRAKTISCH

++

THEORETISCH

++

PRAKTIJKLESSEN OP arbeidsoriëntatie, uitwisselingsprojecten
VERPLAATSING
Frans, bezoek Keulen, GWP Londen, Parijs,
Italië
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Professionele bacheloropleiding
in het hoger onderwijs
Office management
Marketing
Talen en vertalen
Bedrijfsmanagement
Communicatiemanagement
Leraar secundair onderwijs
International Communication and Media

TALEN

TALEN

ASO

Ben jij een echte talenknobbel?

AT H E N E U M

MODERNE TALEN

TSO

BUSINESS MANAGEMENT

BSO

OFFICE & LOGISTICS

Beantwoord deze vragen en ontdek snel het antwoord!
> Wil je graag weten waar men je in Frankrijk naartoe
stuurt als je de weg vraagt naar ‘hôtel de ville’?
> Ben je je ervan bewust dat je het woord ‘undertaker’
best niet gebruikt wanneer je een eigen zaak wil
starten?
> Weet je al dat de honden in Duitsland kunnen
‘bellen’ zonder dat ze hiervoor een smartphone nodig
hebben?
> Bestel jij jouw ‘papa’ in Madrid ook graag gebakken
of gekookt?
Als de antwoorden op deze vragen jou interesseren,
en als je:
- sterk bent in communicatie;
- graag initiatief neemt;
- je graag vlot wil kunnen uitdrukken in meerdere
talen.
Dan is een talenrichting zeker iets voor jou.

Academische bacheloropleidingen
(en masteropleidingen)
Taal- en letterkunde
Toegepaste taalkunde
Communicatiewetenschappen
Journalistiek
Rechten
Politie of andere uniformberoepen

AT H E N E U M

Technische Schoolstraat 15
2440 Geel
014/58 00 31
info@gogeel.be
www.gogeel.be

Op GO! Geel kan je een talenrichting volgen op alle
niveaus. Ontdek de mogelijkheden in deze folder.

BUSINESS MANAGEMENT
TSO
DOMEINSPECIFIEKE
VAKKEN

- Talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands
- Economische vakken: boekhouden,
bedrijfsbeheer, logistiek, …

PROFIEL

- Communicatief zijn in het Nederlands,
Frans, Engels en Duits
- Leergierigheid is een typische eigenschap
van jou
- Graag in een team werken
- Beschikken over een sterk
organisatievermogen
- Interesse hebben in economische
actualiteit

OFFICE & LOGISTICS
BSO
Academische bacheloropleidingen (en
masteropleidingen)

Deze opleidingen zijn sterk theoretisch,
waardoor er voor sommige opleidingen toch
een bredere voorkennis nodig is. We geven
het advies om eerst te starten met een
professionele bachelor om daarna via een
schakelprogramma de overstap te maken.

DOMEINSPECIFIEKE
VAKKEN

- Talen: Engels, Frans, Duits,
Nederlands
- Economische vakken:
boekhouden, bedrijfsbeheer,
logistiek, …

PROFIEL

- Administratieve duizendpoot
- Vlotte mondelinge vaardigheden
in drie talen
- Graag in teamverband werken
- Commercieel en sociaal
ingesteld zijn

Politie of andere uniformberoepen
Hoger beroepsonderwijs HBO5
PRAKTISCH

++

PRAKTISCH

+

THEORETISCH

+/-

THEORETISCH

+

PRAKTIJKLESSEN OP - 5e jaar: 10 weken
VERPLAATSING
- 6e jaar: 10 weken
- GWP Londen, Parijs, Italië

PRAKTIJKLESSEN OP - Allerlei projecten en uitstappen doorheen
VERPLAATSING
het jaar
- 2 weken stage
- GWP Londen, Parijs, Italië, stadsbezoek
Keulen
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Professionele bacheloropleiding
in het hoger onderwijs
Office management
Marketing
Talen en vertalen
Bedrijfsmanagement
Communicatiemanagement
Leraar secundair of lager onderwijs
International Communication and Media
Event- en projectmanagement
Rechtspraktijk
Toegepaste informatica
Toerisme en recreatiemanagement

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

7de jaren Se-n-Se-jaren
BSO > Logistiek, Hotelonthaal,

Kantooradministratie, …

Hoger beroepsonderwijs HBO5

