
ECONOMIE  &
ORGANISATIE

 2e  g raad

WIE  BEN J IJ?

Je bent een denker.
Je bekijkt kritisch de realiteit en dit het liefst vertrekkende vanuit theorie.
Je werkt graag probleemoplossend en nauwkeurig.
Je bent taalvaardig en gebruikt de juiste economische begrippen.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Je bent een doener.
Je bent praktisch ingesteld en steekt graag de handen uit de mouwen.
Je gaat graag creatief aan de slag met ICT.
Je bent communicatief en hebt geen schroom om contacten te leggen.

BEDRIJF EN ORGANISATIE

WAT WIL  JE  TE  WETEN KOMEN?

Wil je weten welke verbanden er zijn tussen ondernemingen, gezinnen en de overheid?
Wil je leren hoe je kosten en opbrengsten kan berekenen?
Wil je weten hoe je theorie en berekeningen ook zelf kan voorstellen in een grafiek?
Wil je weten hoe een boekhouding werkt en hoe je facturen registreert?
Wil je weten wat een monopolie is?

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Wil je graag een vacature leren opstellen?
Wil je weten hoe je smartphone in de winkel terecht komt?
Wil je weten hoe je aan een studentenjob geraakt?
Wil je weten hoe je facturen opstelt en registreert in de boekhouding?
Wil je weten hoe je het best producten aan de man kan brengen?

BEDRIJF EN ORGANISATIE

WAT HEEFT DEZE  R ICHTING TE  B IEDEN?

Het vak economie krijg je van één leerkracht gedurende 6 lesuren per week.
Je krijgt een brede theoretische basis waarop je kan verder bouwen.
Je leert nadenken over de economische realiteit, je kan verbanden leggen en zelf een
visie formuleren over maatschappelijke vraagstukken.
Je maakt kennis met het ondernemerschap door bedrijfsbezoeken en gastsprekers.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Het vak bedrijfseconomie wordt gegeven door twee leerkrachten gedurende 9 lesuren per
week.
Je krijgt een theoretische basis om op verder te bouwen.
Je leert de werking van de verschillende afdelingen in een bedrijf kennen en hoe je hierbij
gebruik kan maken van ICT.
Je werkt een eigen mini-onderneming uit, gaat op bedrijfsbezoek en leert zo alle aspecten
van het ondernemen kennen.

BEDRIJF EN ORGANISATIE

bedrijfswetenschappen
(finaliteit    doorstroom)
bedrijf en organisatie
(finaliteit
doorstroom/arbeidsmarkt)

Binnen het studiedomein
'economie en organisatie' worden
twee richtingen aangeboden in de
tweede graad op onze school:

mevr. Moens (2e graad)
mevr. Willems (2e graad)
mevr. Drijkoningen (3e graad)
mevr. Vanderslaghmolen (3e graad)

Voor meer info kan je terecht bij:

T E AM
e c o n o m i  €  


