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pedagogisch project en missie 
van het provinciaal onderwijs in 
Oost-Vlaanderen 
Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt 
pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat 
flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en 
regionale eigenheden.

Professionele medewerkers staan borg voor een brede 
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten  
in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infra-
structuur. We werken met dynamische leermiddelen 
en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor 
welzijn, milieu en duurzaamheid.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, 
leef- en werkomgeving.

We respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid  
en creativiteit. We streven naar het welbevinden van 
elke persoon en versterken de aanwezige talenten.

We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen. 

  

Onze school maakt namelijk deel uit van een groot 
netwerk van scholen: de provinciale scholen van 
de Provincie Oost-Vlaanderen. De lagere scholen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen heten Kiempunt, 
de middelbare scholen Richtpunt en de centra voor 
volwassenenonderwijs CVO Groeipunt. 

Richtpunt  
campus Gent Henleykaai 
een school van de Provincie Oost-Vlaanderen
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visie
Richtpunt campus Gent Henleykaai, een warme school

Als diverse gemeenschap is onze school een afspiegeling  
van het veelkleurig Vlaanderen. Ons team beseft dat 
het werkt met de belangrijkste bouwstenen van die 
gemeenschap: onze jongeren.

Dat voorrecht inspireert ons om die jongeren te begeleiden  
in een omgeving die wij het liefst omschrijven als ‘warm’,  
waar alles draait rond elkaar waarderen, ieders eigenheid  
accepteren, verschillen respecteren en elkaar motiveren.

Als je dat goed doet, dan krijg je dat immers allemaal 
terug. Dat maakt ons beroep tot waarschijnlijk het 
mooiste ter wereld. Daarom bouwen wij aan duidelijke af- 
spraken die gerespecteerd worden door alle betrokkenen.

Voor onze teamleden is het een voorrecht om jongeren 
te begeleiden, maar het is ook een vak dat je uitoefent 
met het hart en het verstand.

missie
• zorg

Als open school hebben wij oog voor samenhorigheid 
in verscheidenheid. Die zorg willen wij warm houden. 
Dialoog vormt de basis van onze openheid, waardoor 
elke jongere zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt  
in zijn of haar eigenheid. Met ons gedreven team creëren 
wij zo veel mogelijk ruimte voor de persoonlijke ontplooiing  
van onze jongeren.

• creativiteit

Wij zijn doorzetters, open in ons denken, verdraagzaam  
in ons handelen. Wij verrijken het schoolleven van de 
jongeren met creatieve initiatieven die aansluiten bij 
hun leefwereld. Die initiatieven laten hen toe schoolse 
en niet-schoolse talenten te ontdekken en verder te 
ontwikkelen. Die zelfontdekking helpt bij het maken 
van de juiste keuzes.

• verantwoordelijkheid

Wij stellen grenzen met respect voor de waardigheid 
van elke leerling. Leven in een gemeenschap eist 
afspraken, functioneren in een organisatie nog 
meer. Verantwoordelijkheid en inspraak spelen een 
belangrijke rol bij de uitbouw van een beter onderwijs. 
Dat staat voor de ontplooiing van talenten en zet aan 
tot levenslang leren. Dat biedt onze jongeren de nodige 
veerkracht om in onze maatschappij succesvol en 
gelukkig te functioneren.

visie en missie Richtpunt  
campus Gent Henleykaai

Richtpunt
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studieaanbod Richtpunt 
campus Gent Henleykaai

tweede graad

dubbele finaliteit finaliteit arbeidsmarkt

eerste  
en tweede 

leerjaar

3de jaar bedrijf en organisatie 3de jaar organisatie en logistiek

4de jaar handel 4de jaar kantoor

derde graad

dubbele finaliteit finaliteit arbeidsmarkt

eerste  
en tweede 

leerjaar

handel

kantoorboekhouden - informatica

secretariaat - talen
Se-n-Se 
en derde  
leerjaar

medisch - administratief assistent
(wordt uitzonderlijk niet ingericht in 2021-2022)

logistiek

zevende naamloos jaar (schakel +)

tweede graad

dubbele finaliteit finaliteit arbeidsmarkt

eerste  
en tweede 

leerjaar

toerisme 3de jaar onthaal en recreatie

3de jaar taal en communicatie 4de jaar onthaal en recreatie

4de jaar handel - talen

derde graad

dubbele finaliteit finaliteit arbeidsmarkt

eerste  
en tweede 

leerjaar

toerisme
onthaal en recreatie

onthaal en public relations
Se-n-Se 
en derde  
leerjaar

gespecialiseerd recreatiemedewerker

domein economie en organisatie

domein taal en cultuur
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studieaanbod 
tweede graad TSO

tweede graad bedrijf en organisatie
De studierichting handel in de tweede graad 
bereidt de leerlingen voor op de studierichtingen 
handel, boekhouden - informatica (eventueel 
secretariaat - talen). Ze maken er kennis met de 
complexe maar boeiende economische wereld met 
voortdurende aandacht voor actualiteit (kritische 
burgerzin ontwikkelen) en financiële geletterdheid. 
Ze leren goochelen met wiskundige formules en 
boekhoudkundige regels met als resultaat een correcte 
en nauwgezette registratie.

tweede graad taal en communicatie
De studierichting handel - talen in de tweede graad 
bereidt de leerlingen vooral voor op de studierichting 
secretariaat - talen in de derde graad. Ze worden 
ondergedompeld in de complexe maar boeiende 
economische wereld met aandacht voor actualiteit en 
financiële geletterdheid. 
Communicatie verdient hier natuurlijk alle aandacht: je 
leert vlot communiceren in het Frans, Duits en Engels.

lessentabel eerste leerjaar bedrijf en organisatie 
en tweede leerjaar handel

lessentabel eerste leerjaar taal en communicatie 
en tweede leerjaar handel - talen

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

aardrijkskunde 1 1

Engels 3 3

Frans 3 3

geschiedenis 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2

natuurwetenschappen 1 1

exploratie 1 -

Nederlands 4 4

wiskunde 4 4

kantoortechnieken - 1

toegepaste economie 10 7

boekhouden - (4)

handelseconomie - (3)

toegepaste informatica 2 4

verkoop - 1

totaal 34 34

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

aardrijkskunde 1 1

Engels 4 4

Frans 4 4

Duits 2 -

geschiedenis 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2

natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

wiskunde 4 3

exploratie 1 -

public relations 2 -

kantoortechnieken - 1

toegepaste economie 4 7

boekhouden - (4)

handelseconomie - (3)

toegepaste informatica 2 4

totaal 34 34

Richtpunt 98



studieaanbod 
tweede graad TSO

tweede graad toerisme
Boek je je reis het best bij een touroperator of via 
een reisbureau? Waar vind je goede informatie over 
je bestemming? Hoe reis je het best en hoe groot 
is de ecologische voetafdruk van jouw avonturen? 
We zoeken samen uit hoe we reizen zo aangenaam 
mogelijk kunnen maken. Toerisme wordt in al zijn 
aspecten bestudeerd. Ons eigen land wordt het 
vertrekpunt van het grote avontuur. Samen met 
het vierde jaar gaan we in het derde trimester op 
driedaagse op een verrassende locatie in België, 
waar we het praktische aan het aangename 
koppelen en de theorie in de praktijk omzetten. 
Hopelijk is aardrijkskunde je stokpaardje, want we 
trekken nadien rond van continent naar continent. 
We trotseren aardbevingen, oorlogen, armoede en 
klimaatproblemen en vergelijken onze eigen leefwereld 
met die van tieners wereldwijd.

lessentabel eerste en tweede leerjaar toerisme

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

aardrijkskunde 3 3

Engels 3 3

Frans 3 3

Duits 2 -

kunstgeschiedenis - 1

geschiedenis 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2

natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

wiskunde 4 3

toerisme 5 7

toegepaste informatica 2 -

toegepaste economie 2 3

totaal 34 33
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studieaanbod 
tweede graad BSO

tweede graad organisatie en logistiek
Na je getuigschrift van de eerste graad je toekomst al 
bepalen door een richting te kiezen? Geen eenvoudige 
klus! Wie graag administratieve taken uitvoert in 
een onderneming, goed met handelsdocumenten 
overweg kan en er misschien wel van droomt om 
ooit als zelfstandige iets te ondernemen, kan in de 
richting kantoor terecht. In de economische vakken 
ontdek je de attitudes en vaardigheden van een 
goede kantoorbediende en logistiek bediende: je zal 
er organisatietalent, zakelijk communiceren en de 
basisbeginselen van het boekhouden onder de knie 
krijgen. 

tweede graad onthaal en recreatie
Ben je sociaal en je droomt ervan om later als 
animator, onthaalbediende, steward(ess) aan de 
slag te gaan, dan zit je goed in deze nagelnieuwe 
studierichting! Hier wordt de basis gelegd van een 
boeiende nationale en internationale carrière in de 
onthaal- en recreatiesector. Danspasjes, creatieve 
opdrachten, maar ook vakken die je algemene kennis 
sterk verruimen en je vaardigheden op scherp stellen 
om met diverse doelgroepen om te gaan, staan 
centraal in deze boeiende richting.

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

Engels 1 2

Frans 3 3

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

plastische opvoeding - 2

project algemene vakken 6 6

wiskunde 1 -

natuurwetenschappen 1 -

aardrijkskunde 1 -

exploratie 1 -

public relations 1 -

kantoortechnieken - 3

toegepaste economie 7 5

boekhouden - (3)

handelseconomie - (2)

toegepaste informatica / dactylografie 4 4

totaal 32 31

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

Engels 1 2

Frans 3 3

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

project algemene vakken 6 6

wiskunde 1 1

natuurwetenschappen 1 -

aardrijkskunde 1 1

exploratie 4 4

public relations 6 6

toegepaste economie 1 1

toegepaste informatica / dactylografie 2 2

totaal 32 32

lessentabel eerste leerjaar organisatie en logistiek 
en tweede leerjaar kantoor

lessentabel eerste en tweede leerjaar  
onthaal en recreatie

Richtpunt 1312



Jolien Snoeck, oud-leerlinge  
6 boekhouden - informatica

“In het toenmalige PHTI kom je terecht op een 
school waar iedereen welkom is en waar veel 
verschillende culturen samenleven. Ik heb er 
mij altijd heel welkom gevoeld en kon altijd 
bij iedereen terecht als ik ergens mee zat. Na 
mijn studie boekhouden-informatica ging 
ik accountancy - fiscaliteit studeren aan de 
HOGENT. Dit semester studeerde ik af en ging 
ik meteen aan de slag in het boekhoudkantoor 
waar ik mijn stage deed.”

Quinten Vyncke, leerling 7 schakel +

“Op PHTI (nu Richtpunt campus Gent Henleykaai)  
volgde ik de tweede graad kantoor. Omdat 
mijn interesse bij IT lag, deed ik hierover nog 
een deeltijdse opleiding van twee jaar. Ik liep 
toen stage op de IT-dienst van de school zelf 
en leerde er enorm veel bij. Uiteindelijk ben ik 
door externe factoren in het beroepsonderwijs 
beland, maar ik wou zeker verder studeren. 
De nieuwe studierichting 7 schakel + was een 
zeer bijzondere kans om toch nog de stap naar 
het hoger onderwijs te kunnen zetten en mijn 
slaagkansen te vergroten. Ik ben enorm blij en 
bof eigenlijk wel dat ik deze kans heb gekregen 
en dat mijn school deze richting mogelijk maakte.  
Volgend jaar start ik met veel moed de 
opleiding International business management 
aan Arteveldehogeschool Gent.”

Kyra Bracke, oud-leerlinge onthaal - public relations

“Geen enkele school gaat zo goed om met diversiteit 
onder de leerlingen als het PHTI (nu Richtpunt 
campus Gent Henleykaai). Het personeel houdt 
rekening met de verschillende omstandigheden 
waardoor de leerlingen de juiste begeleiding en 
hulp krijgen indien nodig. Wat mij ook enorm opviel, 
is dat het niet uitmaakt of je na het middelbaar 
direct gaat werken of beslist verder te studeren. 
Hier wordt je steeds gemotiveerd en begeleid in 
wat je wil doen en bereiken. Wat ik geleerd heb 

tijdens mijn opleiding OPR, komt nu regelmatig 
terug in mijn lessen HR-support in de Thomas 
More-hogeschool in Antwerpen. Ik heb twee 
examenperiodes achter de rug en ben tot nu toe 
voor alles vlotjes geslaagd. Veel van wat ik zag bij 
public relations en psychologie sluit echt perfect 
aan bij wat ik nu aan het studeren ben. Ik vond 
het ook fijn dat er op de campus veel te doen viel: 
een beurs of toneelvoorstelling, verschillende 
verkoopmomenten, toffe uitstappen, enzovoort.”



studieaanbod 
derde graad TSO

derde graad handel
De vakken recht en wetgeving, bedrijfseconomie, 
boekhouding en logistiek dompelen je in deze 
studierichting onder in de ondernemerswereld. Je krijgt 
een stevige ondersteuning in toegepaste informatica 
(Dactylografie) waar het efficiënt werken met Word 
centraal staat. Je leert je bovendien vlot schriftelijk en 
mondeling uit te drukken in het Nederlands, Frans, 
Engels en Duits. Je creativiteit en ondernemerszin 
kan je verder ontwikkelen in de minionderneming. In 
een jong schoolbedrijfje test je je knowhow onder de 
vleugels van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). 
Tijdens de verkoopdagen ga je zelf actief en creatief 
aan de slag om je product aan de man te brengen. Nog 
meer praktijkervaring doe je op tijdens de drie weken 
durende blokstage in het zesde jaar. 

lessentabel eerste en tweede leerjaar handel

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

aardrijkskunde + natuurwetenschappen 1 1

Duits 2 2

economie - 2

Engels 3 3

Frans 3 3

geschiedenis 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

wiskunde 2 2

boekhouding 4 2

bedrijfseconomie 2 -

logistiek en distributie - 5

recht en wetgeving 4 -

dactylografie / toegepaste informatica 2 2

verkoop 1 2

stage toegepaste informatica 2 -

stage toegepaste economie - 2

totaal 34 34

derde graad boekhouding - informatica
De richting boekhouding - informatica steunt op twee 
belangrijke pijlers. Een eerste daarvan is toegepaste 
economie. In dit onderdeel komen economie, sociaal 
en fiscaal recht, boekhouding en bedrijfseconomie 
aan bod. De theorie uit al deze vakken krijgt een 
toepassing in de minionderneming. Test ook hier je 
creatief en organisatorisch talent als verantwoordelijke 
van een eigen schoolbedrijfje, dat aanwezig is 
op buitenschoolse verkoopmomenten onder de 
vleugels van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). 
Een tweede pijler omvat wiskunde en toegepaste 
informatica. In de wiskundelessen wordt de basis 
gelegd voor het analytisch denken. Bij toegepaste 
informatica wordt gewerkt met het Office-pakket. 
De theorie kan in alle vakken uitgewerkt worden in 
praktische toepassingen. De blokstage van drie weken 
dropt je echt op de werkvloer. Met deze opleiding leg 
je een solide basis om ofwel verder te studeren in het 
hoger onderwijs of om je meteen op de arbeidsmarkt 
te begeven.

lessentabel eerste en tweede leerjaar

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

aardrijkskunde + natuurwetenschappen 1 1

economie - 2

Engels 3 3

Frans 3 3

geschiedenis 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

wiskunde 4 4

boekhouding 5 4

bedrijfseconomie 2 3

recht en wetgeving 4 -

toegepaste informatica 4 4

stage boekhouding - 2

totaal 34 34

boekhouding - informatica

Richtpunt 1716



studieaanbod 
derde graad TSO

derde graad secretariaat - talen
Als leren je niet vreemd is en vreemde talen je 
wél liggen, zet dan de stap in de goede richting: 
secretariaat - talen. Met talen kom je héél ver en wij 
zetten je alvast op weg met een rugzak vol Nederlands, 
Frans, Engels, Duits en Spaans. Meteen ligt ook een 
brede waaier aan toekomstmogelijkheden voor je 
open: geen enkele richting biedt je meer keuzes in het 
hoger onderwijs. Naast kennen komt ook kunnen aan  
bod. In het zesde jaar word je tijdens de blokstage drie 
weken lang een volwaardig lid van een administratieve 
dienst in de Gentse regio. Zelf de smaak te pakken? 
Een heel jaar lang bewijs je je veelzijdigheid en 
organisatietalent tijdens de geïntegreerde proef (GIP) 
waarin je je eigen fictief bedrijf ontwikkelt en promoot. 

lessentabel eerste en tweede leerjaar scretariaat - talen

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

aardrijkskunde + natuurwetenschappen 1 1

Duits 3 3

Engels 4 4

Frans 4 4

geschiedenis 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

Spaans 2 2

wiskunde 2 2

kantoortechnieken 1 2

recht en wetgeving 4 -

bedrijfseconomie - 2

dactylografie / toegepaste informatica 3 2

toegepaste informatica 2 2

stage toegepaste economie - 2

totaal 34 34

derde graad toerisme
In de richting toerisme geniet je van een opleiding 
zonder grenzen, met de wereld als werkterrein.  
We proberen dicht bij de sector te staan via stages, 
studie-uitstappen, gastcolleges, werkplekleren 
en studiereizen. Citytrips, cultuurreizen, strand-
bestemmingen, exotische stranden ... We leren je de 
dromen van toekomstige klanten en van jezelf waar 
te maken. Ben je gedreven en gemotiveerd? Heb je 
organisatorische en commerciële aanleg? Respecteer 
je deadlines en werk je nauwkeurig, zowel individueel 
als in team? Wij verwelkomen je met open armen. 
Om de twee jaar - ofwel in het vijfde of in het zesde 
jaar - onderneem je met je studiegenoten een grote 
buitenlandse reis. De geïntegreerde proef (GIP) en 
je blokstage maken de cirkel van deze veelzijdige 
opleiding rond.

lessentabel eerste en tweede leerjaar toerisme

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

aardrijkskunde 1 1

natuurwetenschappen - 1

Duits of Spaans 3 3

Engels 3 3

Frans 3 3

geschiedenis 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

wiskunde 2 2

GIT toerisme 14 14

toeristische organisatie 5 5

toeristisch - organisatorisch /  
topografisch aanbod 2 2

toeristisch - geografisch aanbod 2 2

toeristisch - cultuurhistorisch aanbod 2 2

toeristische communicatie  
en public relations 3 3

totaal 34 35
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studieaanbod 
derde graad TSO

derde graad onthaal en public relations
Ben je een communicatieve duizendpoot? Hou 
je van menselijke contacten en bulk je van het 
creatief organisatietalent? Dan ben je geknipt voor 
de opleiding onthaal en public relations. Je leert er 
professioneel presenteren, telefoneren en mensen 
te woord staan in de meest diverse situaties. In onze 
opleiding kom je via een blokstage in nauw contact 
met efficiënte communicatie binnen de bedrijfswereld. 
Vergaderen en ambitieuze projecten uitwerken zal je 
niet meer afschrikken en je kijkt er na een opleiding 
aan Richtpunt campus Gent Henleykaai reikhalzend 
naar uit om je creativiteit de vrije loop te laten bij het 
organiseren van evenementen. Verder studeren is 
natuurlijk ook een optie om je toekomst in de PR-
sector in de goede plooi te leggen.  

lessentabel eerste en tweede leerjaar onthaal
en public relations

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

aardrijkskunde + natuurwetenschappen 1 1

Duits 3 3

Engels 3 3

Frans 3 3

geschiedenis 1 1

kunstgeschiedenis 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

wiskunde 2 2

public relations 8 8

toegepaste informatica - 1

toegepaste psychologie 2 2

stage public relations - 2

praktijk public relations 4 -

totaal 36 35
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studieaanbod 
derde graad BSO

derde graad kantoor
Na je getuigschrift tweede graad kantoor heb je de 
smaak te pakken. Je hebt al heel wat basiskennis 
opgedaan en je wil je verder specialiseren. De 
lessentabellen maken meteen duidelijk dat 
specialisatie in de richting kantoor hier echt belangrijk 
wordt: informatica, tekstverwerking, boekhouding, … 
één voor één elementen die onontbeerlijk zijn voor 
een up-to-date administratieve bediende. Op de 
schoolbanken kan je natuurlijk niet alles leren, daarom 
is er een wekelijkse stage én een blokstage voor elke 
vakantieperiode. Wie nu al wat praktijkervaring wil 
opdoen op de werkvloer en zijn of haar toekomstige 
job al van dichtbij wil leren kennen, zit hier op het 
juiste spoor. Een extra studiejaar op de campus, in de 
schakel 7S+richting bijvoorbeeld, levert je nadien een 
volwaardig diploma van het secundair onderwijs op. Je 
kan dan zo op de arbeidsmarkt, of je waagt alsnog je 
kans om verder te studeren.

lessentabel eerste en tweede leerjaar kantoor

vakken uren uren

godsdienst / NC zedenleer 2 2

Engels 2 2

Frans 3 3

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 1 1

kantoortechnieken 4 1

project algemene vakken 4 4

boekhouding 2 2

toegepaste economie 2 2

dactylografie / toegepaste informatica 4 3

toegepaste informatica 2 2

stage kantoortechnieken 6 8

totaal 34 32
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studieaanbod 
derde graad BSO

derde graad onthaal en recreatie
Is animatie je ding en kriebelt het al als je een podium 
ziet? Dan is onthaal en recreatie wat je zoekt. Je werkt 
graag met mensen en je weet van aanpakken. Gasten 
en vakantiegangers begeleiden, de show stelen en 
mensen op hun gemak stellen in vreemde talen is je 
ding. Je staat open voor andere culturen en probeert 
de tijd van anderen nog onvergetelijker te maken. 
Midden de gekte hou je zelf natuurlijk het hoofd koel, 
in een zeer verantwoordelijke functie waarbij afspraken 
en regels centraal staan. Je legt de basis in het vijfde 
en zesde jaar en je loopt leerrijke stages in binnen- en 
buitenland. In het 7de jaar maak je het plaatje af in de 
richting gespecialiseerd recreatiemedewerker. Als kers 
op de taart pronk je dan met een diploma secundair 
onderwijs, een mooi cv en een snel en misschien wel 
exotisch plaatsje op de arbeidsmarkt. 

lessentabel eerste, tweede leerjaar en 7 GRM

vakken uren uren 7 GRM

godsdienst / NC zedenleer 2 2 2

Engels 2 1 -

Frans 2 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2 -

project algemene vakken 
(algemeen) 4 4 6

geïntegreerd onthaal en recreatie 24 24 26

communicatie Duits - - 1

communicatie Engels 2 2 2

communicatie Frans 2 2 1

Nederlands 1 1 1

cultuur en media 4 4 2

expressie 2 2 2

public relations 2 2 2

toegepaste economie 2 2 -

sport en recreatie 2 2 4

animatie of onthaal - - 1

stage 4 4 -

stage gespecialiseerd 
recreatiemedewerker - - 8

toerisme 3 3 2

totaal 36 35 36

onthaal en recreatie
zevende jaar  
gespecialiseerd recreatiemedewerker

Na de richting onthaal en recreatie heb je echt 
de smaak te pakken om de creatieve handen uit 
de mouwen te steken.  Activiteiten begeleiden in 
vreemde talen, klachten behandelen, specifieke 
software voor het ontwikkelen van promotiemateriaal 
gebruiken, werken met geluids- en lichtinstallaties, 
leiding geven aan leerlingen van onthaal en recreatie 
bij onthaalstages: je kan er niet snel genoeg aan 
beginnen. De kers op de taart is de show in onze 
feestzaal die je met je klasgenoten in elkaar bokst als 
geïntegreerde proef. Alles wat je in de voorgaande 
jaren hebt geleerd, werk je uit tot een onvergetelijk 
spektakel. Reservaties maken, dansjes in elkaar 
steken, sketches bedenken, een decor bouwen, een 
logboek bijhouden, uitnodigingen maken, een receptie 
organiseren, een geluids- en lichtplan opmaken: 
je werkt het tot in de puntjes uit. De blokstage van 
negen weken in het buitenland (Europa - Middellandse 
Zeegebied) sluit het schoolavontuur definitief af. 
Daarvoor ga je eerst onder begeleiding op zoek naar 
een stageplek in de sector onthaal of animatie.

lessentabel eerste, tweede leerjaar en 7 GRM
gespecialiseerd recreatiemedewerker

vakken uren uren 7 GRM

godsdienst / NC zedenleer 2 2 2

Engels 2 1 -

Frans 2 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2 -

project algemene vakken 
(algemeen) 4 4 6

geïntegreerd onthaal en recreatie 24 24 26

communicatie Duits - - 1

communicatie Engels 2 2 2

communicatie Frans 2 2 1

Nederlands 1 1 1

cultuur en media 4 4 2

expressie 2 2 2

public relations 2 2 2

toegepaste economie 2 2 -

sport en recreatie 2 2 4

animatie of onthaal - - 1

stage 4 4 -

stage gespecialiseerd 
recreatiemedewerker - - 8

toerisme 3 3 2

totaal 36 35 36
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studieaanbod 
derde graad BSO

zevende jaar schakel +
Deze nieuwe opleiding uit ons aanbod is vooral bestemd  
voor leerlingen die om één of andere reden in het beroeps- 
onderwijs zijn verzeild, maar het toch nog voelen kriebelen  
om de niet zo evidente stap naar de hogeschool te 
zetten. De nadruk ligt op algemene vakken, van talen 
over wiskunde, tot economie en psychologie. Alles met  
de bedoeling de leerlingen een zo breed mogelijk draag- 
vlak te bieden voor een verdere studieloopbaan met 
meer kans op slagen. Je eigen motivatie en rotsvast 
geloof in een verdere studiecarrière is uiteraard erg  
belangrijk. Het schakel + jaar omvat ook een ‘leren leren’- 
project en er worden geregeld lessen bijgewoond bij 
onze buren van campus Mercator van de HOGENT.  
Allemaal met hetzelfde doel: het pad naar verder 
studeren minder hobbelig maken en nieuwe 
toekomstperspectieven openen. 

lessentabel zevende jaar schakel +

vakken uren

godsdienst / NC zedenleer 2

Nederlands 4

Frans 3

Engels 3

wiskunde 4

mens en samenleving 4

burgerschap 1 + 1

natuurwetenschappen 4

economie 3

lichamelijke opvoeding 2

projecten / seminaries 2

mediawijsheid 1

totaal 34

zevende jaar logistiek 
Wil je een onmisbare schakel worden in de logistieke 
keten van een bedrijf? Je bent stressbestendig en je 
laat je niet van de wijs brengen door een plotse kink 
in de kabel die zo snel mogelijk om een oplossing 
vraagt. Transportdossiers en vrachtdocumenten 
opmaken, transporten inplannen, contacten verzorgen 
met leveranciers en instaan voor het navolgen van 
leveringstijden worden je belangrijkste uitdagingen in het 
werkveld. De basiscompetenties worden praktijkgericht 
aangeboden door reële situaties op de acht weken durende  
blokstage en tal van didactische uitstappen. Met taal- 
vaardigheid, nauwkeurigheid en organisatievermogen 
heb je een flinke stap voor. Dankzij onze opleiding word 
je de ideale kracht om de administratie van de logistieke 
keten succesvol te verwerken.

vakken uren

godsdienst / NC zedenleer 2

Engels 2

Frans 3

kantoortechnieken 6

lichamelijke opvoeding 2

project algemene vakken 6

stage kantoortechnieken 8

toegepaste informatica 2

totaal 31

lessentabel zevende jaar logistiek
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studieaanbod 
derde graad Se-n-Se

medisch - administratief assistent
De opleiding medisch - administratief assistent is een 
praktijkgerichte opleiding waarin je klaargestoomd 
wordt voor het hoger onderwijs maar ook voor 
een administratieve job in de medische of sociale 
sector. Een getuigschrift voor verstrekte hulp, een 
verpleegnota of een opnameovereenkomst invullen, 
vormt voor jou geen enkel probleem. Een bezoekje 
aan een dienstencentrum of wijkgezondheidscentrum 
of luisteren naar een gastspreker over hospitalisatie-
verzekering of palliatieve zorgen verbreedt je horizon  
en je inlevingsvermogen in de wereld van de zorg-
behoevenden en patiënten. En natuurlijk is er nog  
de stage van acht weken in een dokterspraktijk,  
een ziekenfonds, een OCMW, een woonzorgcentrum  
of een ziekenhuis. 

lessentabel zevende jaar medisch - administratief assistent

vakken uren

Engels 3

Frans 3

kantoortechnieken 7

Nederlands 3

toegepaste psychologie 2

stage kantoortechnieken 8

toegepaste informatica / dactylografie 4

totaal 30
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Shermin Shafketova, leerlinge 7 medisch - administratief assistent

“Ik had veel interesse in de topografie van de wereld  
en volgde daarom de richting toerisme aan het 
toenmalige PHTI. Ik was blij met mijn diploma 
secundair onderwijs, maar wou nog iets extra 
studeren. Daarom volg ik momenteel het zevende 
specialisatiejaar medisch administratief assistent. 
Het is een richting die ik nergens anders in de 
buurt kon volgen, en de jaren op deze campus 

waren tot nu toe de mooiste uit mijn schooltijd.  
De kennismaking met de medische wereld,  
de patiënten en het administratieve werk bevalt mij 
heel erg. Ik wil na de positieve ervaringen op stage 
zeker hier mijn toekomst van maken. Deze school 
respecteert de eigenheid van de leerlingen en 
waardeert de inzet, betrokkenheid en creativiteit.  
Ik heb mij hier altijd goed gevoeld.” 

Mahnoor Shahzad, oud-leerlinge 6 
boekhouden - informatica

“In de richting boekhouden - informatica kreeg 
ik een gefundeerd inzicht in de boekhoud-
kundige principes en leerde ik complexe 
situaties op een heldere manier analyseren 
en interpreteren. De competenties werden 
ons met behulp van praktijkvoorbeelden, 
stages en projecten aangeleerd zodat we de 
bedrijfswereld grondig leerden kennen. Ik heb 
de mooiste studietijd van mijn leven beleefd op 
deze school. De campus biedt iedereen gelijke 
kansen om zijn of haar talenten maximaal 
te ontplooien. De persoonlijke ontwikkeling 
van de leerlingen staat er centraal. Door de 
uitstekende begeleiding van de leerkrachten 
zette ik vlot de stap naar het hoger onderwijs. 
Ik volg momenteel een bacheloropleiding 
rechtspraktijk aan HOGENT.”

Jens Van De Genachte, oud-leerling 7  
gespecialiseerd recreatiemedewerker

“Ik had me geen beter laatste studiejaar kunnen 
voorstellen. We maakten een fantastische reis 
naar Kreta, en ik deed stage in Tenerife. Dit heeft 
mijn leven veranderd, want ik werk hier al twee 
jaar in hetzelfde hotel als animator voor Acttiv. 
De school bereidt je prima voor op de jobinhoud. 
Ik ondervond veel steun en vriendschap op 
de campus, maar de leerkrachten zijn zonder 
twijfel het beste wat de school te bieden heeft. 
Ze gingen door het vuur om ons te helpen. Nooit 
lieten ze ons in de steek als we ze nodig hadden. 
Zonder hen stond ik als 22-jarige nooit waar ik 
nu sta. Nog eens een dikke merci voor alles.”

Mike Verbraecken, oud-leerling toerisme

“Toen ik in de derde graad op het PHTI  
(nu Richtpunt campus Gent Henleykaai) 
aankwam, wist ik nog niet dat de volgende  
jaren de beste van mijn middelbare school- 
carrière zouden zijn. Het is één van de beste  
scholen waar ik al heb gestudeerd: de nadruk  
ligt er op de leerlingen en niet op de reputatie  
van de school. Het welzijn van de leerlingen 
komt op de eerste plaats, dat is duidelijk bij  
een gesprekje met de directie of de opvoeders.  
Samen met leerkrachten die hun vak kennen,  
kon ik openbloeien en was ik klaar voor inter-
nationaal toerisme en recreatiemanagement, 
een volledig Engelstalig leertraject. Ik verwerk 
er zonder problemen de grote pakketten 
leerstof omdat ik de basis al beheers. Ik zou 
nooit staan waar ik nu sta, zonder Richtpunt 
campus Gent Henleykaai.”



troeven van onze school

• warme aandacht voor én waardering van ieders 
eigen verhaal.

• uniek studieaanbod met onder andere:
• toerisme

• onthaal en recreatie derde graad met 
buitenlandse stages vanaf 18 jaar in het 
zesde en zevende jaar

• 7 schakel +: enig in de streek

• se-n-se medisch - administratief assistent

• brede basiszorg centraal: maandelijkse 
klasgesprekken via proactieve cirkels en 
intervisie, individuele coachinggesprekken

• succesvolle miniondernemingen die jaarlijks in 
de prijzen vallen

• persoonlijk traject voor ex-OKAN-leerlingen

• flexibele leertrajecten op maat 

• remediëringslessen

• vlot bereikbaar met openbaar vervoer De Lijn, 
Sint-Pietersstation op loopafstand

• achttien gloednieuwe klassen in een nieuwe 
vleugel uitgerust met moderne multimedia, 
open leercentrum en openluchtklas

• pas geopende multifunctionele sporthal vlakbij 
de school
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bereikbaarheid  
& infosessies

bereikbaarheid
Onze school ligt op de kleine Gentse stadsring (R40) 
tegenover de Bijlokesite met toegang op de Henleykaai.  
De opritten van de autosnelwegen E17 / E40 en de ring 
R4 liggen op tien minuten rijden van de scholencampus. 

met de trein

Op tien minuten stappen bereik je, via de Albertlaan, 
het Sint-Pietersstation. De Heuvelpoort, een ander 
busknooppunt, ligt ook op tien minuten stappen van  
de school; net als het centrum van studentenstad Gent. 

met de tram

Verschillende tramlijnen verbinden de school  
(halte Albertbrug) met thuis.

• lijnen 1, 2 en 4

met de bus

Volgende buslijnen brengen je naar onze school  
(halte Albertbrug).

• lijnen 6, 14, 15, 19, 39, 41, 43, 65 en 67 

met de fiets

De school beschikt tot slot over een afgesloten 
fietsenstalling.  

open dagen  
en infosessies bijwonen

Maak je graag eens kennis met onze school, ons team 
en de gebouwen waar we les geven? Kom dan zeker 
eens langs op onze open dag en / of infosessies. 
Alle informatie hierover en de exacte datums kan je 
terugvinden op onze website.

▸ www.richtpuntgent.be 
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Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen bestaat 
uit vele facetten. Verspreid in de hele Provincie kan je bij 
ons op iedere leeftijd terecht: er zijn drie lagere scholen 
voor buitengewoon onderwijs, negen secundaire scholen  
en maar liefst 55 lesplaatsen van onze centra voor 
volwassenenonderwijs. 

Sinds kort hebben deze drie grote groepen, lager, 
secundair en volwassenonderwijs, een nieuwe naam: 
Kiempunt voor de lagere scholen, Richtpunt voor de 
secundaire scholen en CVO Groeipunt voor de centra 
voor volwassenenonderwijs.  

De keuze voor deze namen is gebaseerd op het concept 
van groei, in het leerproces en als mens. Kiempunt, de 
lagere scholen, is waar het allemaal begint, waar talent 
kan ontkiemen. In Richtpunt, de middelbare scholen, 
kiest een leerling al meer een richting, en ten slotte in 
CVO Groeipunt, de centra voor volwassenenonderwijs, 
kunnen volwassenen verder blijven groeien en bijleren.

Kiempunt
Er zijn drie scholen voor buitengewoon lager onderwijs:  
Kiempunt campus Eeklo, Kiempunt campus Assenede  
en Kiempunt campus Buggenhout. Deze drie scholen  
bieden buitengewoon lager onderwijs aan. In Buggenhout  
en Eeklo kan je terecht voor type basisaanbod en type 
9 onderwijs. In Assenede voor type basisaanbod en 
type 2 onderwijs. 

Meer informatie vind je terug op de website. 

▸ www.kiempunt.be 

Richtpunt
In totaal heeft de Provincie Oost-Vlaanderen negen 
secundaire scholen, met elk hun eigenheid en troeven. 
Deze scholen zijn verspreid over de hele Provincie en  
je kan er terecht voor talrijke opleidingen. 

Alle informatie vind je terug op de website.

▸ www.richtpunt.be 

cvo Groeipunt
In de centra voor volwassenenonderwijs van de 
Provincie Oost-Vlaanderen vind je vast en zeker ook 
een cursus die tegemoet komt aan jouw wensen. 
Van je middelbare diploma behalen tot het volgen 
van een kook- of fotografiecursus en het leren van 
Chinees? Het kan allemaal bij CVO Groeipunt.

Je kan bij CVO Groeipunt terecht voor maar liefst  
176 verschillende opleidingen op 55 lesplaatsen  
in heel Oost-Vlaanderen. 

▸ www.groeipunt.be 

het provinciaal onderwijs
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Richtpunt campus Gent Henleykaai 
Henleykaai 83
9000 Gent

09 267 12 10 

infocampushenley@richtpuntgent.be
www.richtpuntgent.be
www.richtpunt.be 

Facebook 
Richtpunt campus Gent Henleykaai


