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WAAR IK VOOR KIES!
Handel geeft je vooral de basiskennis voor alle vakken 
van de basisvorming. De leerstof wordt concreter en 
praktischer benaderd. Je krijgt bovendien meer tijd om 
die basiskennis rustiger te verwerken.
In het optievak Bedrijfseconomie maak je kennis 
met verschillende onderdelen van de boeiende 
handelswereld. Kopen en verkopen, facturen en 
creditnota’s opstellen en controleren, winst maken, 
de moderne betalingsvormen en het werken in een 
kantooromgeving komen aan bod. Je leert ook de 
toeristische sector kennen.
De computer is in deze optie onmisbaar. Je leert in
ICT-vaardigheden en klavierbeheersing foutloos blind 
typen en de pc efficiënt gebruiken.

BEN IK EEN LEERLING 
VOOR 2A OPTIE HANDEL?
Je kiest voor de optie Handel als je
- in 1A keuze Handel - Sales of 1A keuze Techniek 

geslaagd bent
- in 1A keuze Latijn, 1A keuze STEM of 1A keuze 

Moderne wel geslaagd bent, maar tekorten of lage 
resultaten had. Je ondervond er problemen met het 
tempo, de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid 
leerstof.

Je hebt belangstelling voor het bedrijfsleven en de
boekhouding en administratie van handels-
ondernemingen.
Studeren schrikt je niet af, maar je wil die kennis ook 
omzetten in praktijk. Je vindt het leuk om in een ICT-
lokaal vele lesuren aan de computer door te brengen.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
NA 2A OPTIE HANDEL
Vanuit de optie Handel kan je in het eerste leerjaar van 
de tweede graad (het derde jaar secundair onderwijs) 
een keuze maken uit heel wat studierichtingen. Je mikt 
natuurlijk op die studierichtingen waar naast theorie ook 
(een stevige brok) praktijk aan de orde is.
Handel bereidt je niet voor op ASO en ook niet op
TSO-studierichtingen met een zwaar pakket wiskunde 
en/of wetenschappen.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands (Paal en Beringen)
Nederlands (Lummen)

5
4

Nederlands Expressie (Lummen) 1

Techniek 2

Wiskunde 5

Optie Handel

Bedrijfseconomie / Handel 3

ICT-vaardigheden en 
klavierbeheersing 2

TOTAAL 32

Middenschool

2A OPTIE HANDEL

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen


