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Studierichting



Bedrijf en organisatie



1. Presentatie van de richting
• Bedrijf en organisatie

o Leerlingen worden zowel theoretisch als praktisch gevormd.

o Daarnaast worden er ook beroepskwalificaties verworven.
Doel: onmiddellijk aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.
▪ De leerlingen werken in een teamverband met aandacht voor de 

organisatiecultuur, communicatie en procedures.
▪ De leerlingen gebruiken functioneel kantoorapparatuur

o Combineert algemene vorming met algemene economie en 
bedrijfswetenschappen.

o Uitermate geschikt voor leerlingen die een grote interesse tonen 
in ondernemen en economie.

o Communicatie is zeer belangrijk: 4u extra talen.



2. Specifieke vakken

• Toegepaste economie (6u / week)
o Consumenten- en producentengedrag
o Ondernemingsvormen
o Hoe komt een product op de markt?
o Bedrijfsdocumenten
o Dubbele boekhouding
o Rechten & plichten van het personeel / werkgever
o Loonadministratie
o Hoe komt de prijs van een product tot stand?
o Hoe geraakt een product tot bij de consument?



2. Specifieke vakken

• Toegepaste informatica (2u / week)
o MS Word
o MS Excel
o Programmeren
o Kennis over hard- en software



3. Inhoud vakken: basisvorming
DOORSTROOM DUBBELE FINALITEIT ARBEIDSMARKT

Levensbeschouwelijk vak 2 2 2
Gezondheid 2 2 2

Lichamelijke opvoeding
Geestelijke gezondheid

Talen 10 8 3
Nederlands

Engels

Frans
Mens / MAVO 4 3

7

Burgerschap
Historisch bewustzijn

Economische en financiële competenties
Cultureel bewustzijn en culturele expressie

STEM 8 6
Ruimtelijk bewustzijn

Wiskunde
Natuurwetenschappen

Technologie
STEM

Computationeel denken en handelen



3. Inhoud vakken: specifieke 
vorming

Elektrotechnieken Bedrijf en organisatie Maatschappij en welzijn

Talen 4
Nederlands

Engels
Frans

Mens / MAVO

Toegepaste economie 6
Fysiologie en anatomie 1

(Ped)agogisch handelen 4
Indirecte zorg en voeding 4

Gezondheid, zorg en welzijn 3
STEM

Elektriciteit 11
Toegepaste fysica 1

Toegepaste wiskunde 1
Toegepaste informatica 2



3. Derde graad



4. Toekomstmogelijkheden

• Bedrijfsmanagement
• Business management (Engelstalige variant 

Bedrijfsmanagement)
• Organisatie & management (= office management)
• Communicatiemanagement
• Retailmanagement
• Facility management



Organisatie en logistiek



1. Presentatie van de richting
• Organisatie en logistiek

o Een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit binnen 
het domein Economie en Organisatie

o Heb je een grote interesse in economie en ondernemen? Ben je 
nauwkeurig en plichtsbewust? Werk je graag in een digitale 
omgeving?

o Bedrijfswereld is meer en meer een internationaal gebeuren
▪ Correct en vlot communiceren in NL, FR en ENG

o Je wordt getraind in het uitvoeren van administratieve en 
secretariële taken van een bediende, receptionist, verkoper, 
logistiek medewerker, …

o Vaardigheden en kennis op vlak van bedrijfsadministratie, 
communicatie en burotica.



2. Specifieke vakken

• Toegepaste economie (9u / week)
Organisatie Logistiek en verkoop

✓ Kantoortoepassingen
✓ Zelfstandig werken
✓ Ondernemingszin
✓ Professionele communicatie
✓ Documenten- en 

goederenstroom
✓ Onthaal bezoekers
✓ Postverwerking
✓ Klasseren
✓ Telefoongesprekken
✓ Interne vergaderingen 

ondersteunen

✓ Goederen in ontvangst 
nemen en opslaan

✓ Magazijn
✓ Artikelen verkoopklaar

maken
✓ Prijzen aanbrengen en 

artikelen beveiligen
✓ Klantvriendelijkheid
✓ Artikelen presenteren 



2. Specifieke vakken

• Toegepaste informatica (3u / week)
o Tekstverwerking, rekenbladen, presentaties, …

• Talen (5u / week)
o Nederlands, Frans, Engels.



3. Inhoud vakken: basisvorming
DOORSTROOM DUBBELE FINALITEIT ARBEIDSMARKT

Levensbeschouwelijk vak 2 2 2
Gezondheid 2 2 2

Lichamelijke opvoeding
Geestelijke gezondheid

Talen 10 8 3
Nederlands

Engels

Frans
Mens / MAVO 4 3

7

Burgerschap
Historisch bewustzijn

Economische en financiële competenties
Cultureel bewustzijn en culturele expressie

STEM 8 6
Ruimtelijk bewustzijn

Wiskunde
Natuurwetenschappen

Technologie
STEM

Computationeel denken en handelen



3. Inhoud vakken: specifieke 
vorming

Elektriciteit
Organisatie en 

logistiek
Zorg en welzijn

Haar- en 

schoonheids-

verzorging
Talen 5

Nederlands
Engels
Frans

Mens / MAVO

Toegepaste economie 9
(Ped)agogisch handelen 6
Indirecte zorg en voeding 8

Gezondheid, zorg en welzijn 2
Generieke competenties 1 1

Haarverzorging 13
Schoonheidsverzorging 3

STEM

Elektriciteit 17
Toegepaste informatica 3



3. Derde graad



Na de derde graad:
Doorstroom Dubbele finaliteit Arbeidsmarkt

STEM Schakeljaar naar 

hoger onderwijs

→ Hier behaal je in 

1 jaar alsnog een OK4

Elektrotechnicus

(ook duaal)

Economie en 

organisatie

Logistiek assistent

magazijn *

Maatschappij en 

welzijn

• Verzorgende / 

zorgkundige

• Kinderbegeleider 

(ook duaal)

• Kapper-stylist *



4. Toekomstmogelijkheden

• Je kunt een aansluitende opleiding in het hoger 
onderwijs kiezen:
o Supply chain management
o Bedrijfsmanagement
o Logistiek management

• Je kan onmiddellijk terecht op de arbeidsmarkt. 
o Vooral in de logistieke sector is er veel vraag naar 

geschoolde medewerkers.




