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BEDRIJFSWETENSCHAPPEN
3DE JAAR

4DE JAAR

Godsdienst

2

2
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1

1

Artistieke vorming

1
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-
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7

7

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

ICT

-

Lichamelijke opvoeding

1

-

2
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-

Mens en samenleving

1

1
2

1

-

-

1
-

Natuurwetenschappen

3

3

Nederlands

4

4

Ondernemend project

-

Wiskunde

4

2

4

Wiskunde ondersteuning

1

1

TOTAAL

32

32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming.
De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifiek voor
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden
specifiek voor Campus Lummen.

RICHTING

Met Bedrijfswetenschappen kies je voor een theoretische, domeingebonden doorstroomrichting. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid
pakket economie.
Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van
ondernemingen. De leerinhouden geven je vanuit
concrete maatschappelijke contexten inzicht in de belangrijkste economische thema’s en hun onderlinge
verbanden zoals het keuzegedrag van de producent en
de consument, de marktwerking (vraag en aanbod),
de internationale handel en de economische samenwerking. Binnen economie wordt ook deels de focus
gelegd op bedrijfswetenschappen waar onder meer
boekhouden en aspecten van het vennootschapsrecht
aan bod komen.
Je bestudeert voor economie dezelfde leerstof als in
Economische Wetenschappen, maar je hebt hier per
week meer lesuren de tijd voor. Wiskunde is een hoofdvak waarin naast basisvorming ook verdieping aan bod
zal komen. Voor de andere vakken die je terugvindt in
de lessentabel, wordt een basisvorming gegeven.

PROFIEL

Je bent geïnteresseerd in economische en maatschappelijke problemen. Je hebt aanleg voor het structureren
en verwerken van informatie en je kan helder, logisch
en kritisch nadenken. Daarnaast heb je een stevige basis voor wiskunde. Je bent gemotiveerd om dagelijks
de leerstof thuis te verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de derde graad zet je je studies logischerwijs verder
in de richting Bedrijfswetenschappen. Nadien kan je
een academische of professionele bacheloropleiding in
het hoger onderwijs volgen. Logische vervolgopleidingen zijn Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Na
de studie Bedrijfswetenschappen kan je weliswaar nog
meerdere richtingen uit.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
Campus Lummen
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BEDRIJF EN ORGANISATIE
3DE JAAR

4DE JAAR

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Artistieke vorming

1

-

Bedrijfseconomie*

9

10

Engels

3

3

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

1

-

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

4

Ondernemend project

-

2

Wiskunde

3

3

TOTAAL

32

32

RICHTING

Met Bedrijf en organisatie kies je voor een
theoretisch-praktische studierichting in de
dubbele finaliteit. Je krijgt inzicht in algemene economie en bedrijfswetenschappen.
Daarnaast ontwikkel je competenties met
betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten en maak je kennis met de logistieke
flow en verschillende transportmodi. Je past
informatica toe in een kantooromgeving. Je
maakt kennis met allerlei communicatiemiddelen die je later in je job kan gebruiken.

PROFIEL

Je houdt van orde en werkt graag met gegevens, teksten en cijfers. Je kan verantwoordelijkheid nemen en opdrachten stipt
uitvoeren. Je spreekt graag in het Frans en
Engels en je wil graag meer weten over bedrijfsadministratie.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
* Bedrijfseconomie: ICT vormt een belangrijk onderdeel van het
vak Bedrijfseconomie. Er zal ongeveer één derde van de tijd aan ICT
besteed worden.

In de derde graad zet je je studies logischerwijs verder in de richting Bedrijfsorganisatie
of Commerciële organisatie. Nadien kan je
een professionele bacheloropleiding in het
hoger onderwijs volgen. Logische vervolgopleidingen zijn Handelswetenschappen,
Bedrijfskunde en Onderwijs. Uiteraard behoren andere studierichtingen binnen een
graduaatsopleiding ook tot de mogelijkheid.
Indien je ervoor kiest om niet meer verder te
studeren, kan je gaan werken als boekhoudkundig assistent, HR-assistent, commercieel assistent of medewerker (inter)nationaal
goederenvervoer.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN OP
Campus Beringen
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