
BEDRIJF & ORGANISATIE

WIE BEN JIJ?
• Je bent geboeid door de verschillende aspecten van de economie en wil weten hoe een onderneming succesvol 

kan zijn.
• Je verwerkt de leerstof graag door de theorie toe te passen en vertrekt daarbij het liefst vanuit een concreet voor-

beeld.
• Je bent een teamspeler die graag concrete uitdagingen aanpakt. Afwachten en toekijken is niets voor jou, jij wil 

zelf actie ondernemen.
• Je kan vlot met de computer werken.

WAT LEER JE?
• Je bestudeert de rol van de consument en producent in relatie tot de economische wereld. Je onderzoekt het spel 

van vraag en aanbod en bestudeert hoe de economische wereld is opgebouwd.
• Je bestudeert de structuur van een onderneming en leert hoe bedrijven beslissingen nemen.
• Je leert de boekhoudkundige en commerciële activiteiten van een onderneming kennen en toepassen in concrete 

situaties. Je werkt doelgericht, efficiënt en kwaliteitsvol met het oog op de klant.
• Je leert hoe je personeelsleden aanwerft en opvolgt binnen personeelsbeheer en onderzoekt hoe de transport-

stromen georganiseerd worden binnen het onderdeel logistiek

WAT KAN JE VERDER STUDEREN?
Deze studierichting bereidt je voor op de richting commerciële or-
ganisatie in de derde graad. Er zijn echter ook nog heel wat andere 
richtingen mogelijk binnen de dubbele en arbeidsmarktgerichte  
finaliteit.

Op lange termijn werk je toe naar een economische professionele 
bachelor in het hoger onderwijs. Doordat je heel wat vaardigheden 
onder de knie hebt, kan je ook meteen gaan werken.

Vraag jij je soms af hoe je een succesvolle zaak kan opstarten? Wil je weten hoe ondernemers hun prijs bepa-
len, waarom de klant welbepaalde keuzes maakt en welke mogelijkheden internationale handel biedt? Wil je 
de tools in handen hebben om een bedrijf winstgevender te maken? Dan is bedrijf & organisatie, een theore-
tisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit, misschien wel een goede keuze voor jou!

DOMEIN: ECONOMIE & ORGANISATIE
FINALITEIT: DUBBEL (VERDER STUDEREN/WERKEN)

Veel aandacht voor economie
Theorie leren en in praktijk omzet

ten
Probleemoplossende geest

Teamspeler

Bedrijfseconomie 8 10

Nederlands 4 4

FRANS 3 3

ENGELS 3 3

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

GODSDIENST 2 2

LO 2 2

Artistieke vorming 1 0

LEES(K)UUR 1 0

Talent 0 1

Klasse-uur* 1 1

32 32

3 4Lessentabel

* Het klasse-uur vult je klastitularis in. Je besteedt 
er aandacht aan niet vakgebonden doelen als stu-
dieplanning en groepsbevorderende activiteiten.


