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Secretariaatmedewerker



Boekhoudkundige vaardigheden
In deze module maak je kennis met de basisadministratie in een organisatie. Je leert de 
betekenis kennen van de verschillende documenten in de handelsstroom zoals contracten, 
prijsaanvragen, offertes, bestelbonnen, facturen, creditnota’s en betalingen. Behalve de bete-
kenis en het opmaken van deze documenten leer je ook hoe deze boekhoudkundig verwerkt 
kunnen worden.

Boekhoudpakket
Hier leer je de basisdocumenten in een handelsstroom (facturen, creditnota’s, betalingen) 
verwerken in een boekhoudpakket.  Behalve het ingeven van deze documenten leer je ook 
hoe je informatie in een pakket kan raadplegen en rapporteren.

Basis burgerlijk en handelsrecht
Je leert de basisbeginselen kennen van het burgerlijk recht en het handelsrecht.  
Concrete zaken die je kan tegenkomen in het dagelijks leven zoals een huurcontract, ver-
koopovereenkomst, erfenissen,... komen aan bod. Daarnaast maak je ook kennis met verschil-
lende mogelijke ondernemingsvormen en bekijk je de grootste verschillen tussen het sociaal 
statuut van een werknemer en een zelfstandige.

Secretariële vaardigheden
Je gaat je voorbereiden op het echte werk in de praktijk wanneer je als secretariaatsmede-
werker aan de slag gaat. Je leert klasseren, met afval omgaan, wat ergonomie is en hoe je het 
moet gebruiken, vergaderen en nog veel meer..

Klaviervaardigheden
In deze module maak je kennis met het computerklavier. Je leert, op basis van tastschrijven, 
de juiste vingerzettingen voor de gidsrij, de benedenrij, gecombineerd met de hoofdletter-
zetting.

PC-vaardigheden
De basisvaardigheden voor het gebruik van een PC leer je in deze module: besturingssysteem, 
verkenner… Je maakt ook kennis met enkele mogelijkheden van Internet.

Tekstverwerking 1
In deze module worden de grondbeginselen van tekstverwerking aangeleerd. Je leert de ele-
mentaire begrippen en basisvaardigheden van tekstverwerking door middel van een aantal 
eenvoudige oefeningen. Bij het beëindigen van deze module kan je met een tekstverwerkings-
pakket werken en kan je dat pakket probleemoplossend toepassen.

Tekstverwerking 2
In de module Tekstverwerking 2 worden de meer uitgebreide mogelijkheden van tekstverwer-
king aangeleerd en ingeoefend. Bij het beëindigen van deze module kan je met een tekstver-
werkingspakket werken en kan je dat pakket probleemoplossend toepassen.

Rekenblad 1
De grondbeginselen en basisvaardigheden van het werken met een rekenblad worden in deze 
module aangeleerd door middel van een aantal eenvoudige oefeningen.
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Kantoorsoftware integratie
Naast het aanbrengen van basiskennis van kantoorsoftware voor presentatie, communicatie, 
databeheer en internet worden in deze module ook de bestanden, aangemaakt in andere 
toepassingen (tekstverwerking, rekenblad) of vergaard via het internet, in de gebruikte toe-
passing geïntegreerd. Aan het einde van deze module ben je in staat om beschikbaar tekst- en 
grafisch materiaal optimaal te integreren in de gebruikte kantoorsoftware.

Zakelijk communicatie in een eerste vreemde taal 1 en 2 (Frans)
In de modules Zakelijke Communicatie Frans leer je telefoneren, klanten ontvangen, een solli-
citatiegesprek voeren, mails, zakelijke brieven en een sollicitatiebrief schrijven.

Bij alle modules Frans zullen de 4 vaardigheden aan bod komen: luisteren, lezen, schrijven 
en spreken.

Zakelijk communicatie in een tweede vreemde taal 1 (Engels)
In een professionele omgeving leer je:
• een bezoeker of delegatie begroeten, verwelkomen, doorverwijzen, de weg wijzen, een 

afspraak maken en noteren;
• telefonische contacten onderhouden (beginnen, afsluiten, doorverbinden, inlichtingen 

vragen);
Je verwerft heel wat professionele woordenschat i.v.m. jobs, producten en diensten, locaties, 
technologie, bedrijfsorganisatie,…

Zakelijk Nederlands
Je leert zakelijke brieven en mails opstellen aan de hand van klassikale en individuele oefe-
ningen, die ook met de hele klas bekeken en verbeterd worden.
Ook besteden we veel aandacht aan CV, motivatiebrieven (verschillende opdrachten), en het 
sollicitatiegesprek.

Praktijk voor een secretariaatsmedewerker
Tijdens de praktijkmodule maak je kennis met de wereld van de secretariaatsmedewerker. In 
een bedrijf naar keuze draai je mee en voer je administratieve taken uit.
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Studenten
voordeel!

Als student van deze opleiding aan CVO Antwerpen kan je 
een gratis Office 356-pakket downloaden. Lees in de Mood-
le-cursus “CVO cursisten” hoe het werkt.
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