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WOORDVERKLARING
Bedrijfseconomie: Een bedrijf leiden met inkomsten en uitgaven en
volgens de voorgeschreven wettelijke regels.

RICHTING

Deze studierichting is een commerciële studierichting met aandacht voor marketing en
aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en
internationaal niveau. Er is veel aandacht
voor talen en in het vak bedrijfseconomie komen alle aspecten van ondernemerschap en
de werking van een onderneming aan bod.
In het 2de jaar van de 3de graad doe je twee
weken stage in een bedrijf.

JE PROFIEL

Wil je in de 3de graad Handel starten, dan
heb je een goede basiskennis van bedrijfseconomie, informatica en talen. Je kunt vlot
typen en je bent vertrouwd met een aantal
ICT-toepassingen. Daarom is de 2de graad
in een economische richting de beste voorbereiding op deze studierichting. Als je uit
een andere studierichting komt, zal je je kennis en vaardigheden voor een aantal vakken
moeten bijwerken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Je wordt degelijk voorbereid op een professionele bacheloropleiding in het studiegebied
economie. Je kan je na de 3de graad verder
specialiseren via verschillende specialisatiejaren (Se-n-Se) voor je je op de arbeidsmarkt
aanbiedt. Je kan na de 3de graad ook kiezen
voor een commerciële of administratieve
loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsdienst of de dienstensector.

STUDIERICHTING
AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen

BOUW- EN HOUTKUNDE
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Constructie, materialen,
conceptueel ontwerpen en
vormgeving
- Woning en utiliteitswoning
- Infrastructuurwerken
- Studie praktische uitvoering
- Conceptueel ontwerpen
Toegepaste wetenschappen:
- Stabiliteit en toegepaste
stabiliteit
- Topografie

TOTAAL

10

8

4

6

33

33

RICHTING

In deze studierichting wordt een sterk pakket
wiskunde aangeboden. Je krijgt een degelijke algemene vorming en een uitgebreide
theoretisch- technische vorming waarbij
professionele software uit de bouwsector
wordt gebruikt. Je bestudeert bouw- en
houtrealisaties waarin de bouwwetgeving,
stabiliteitsstudie, topografie, weg- en waterbouwkunde aan bod komt. Je legt steeds
linken naar veiligheid, milieu- en kostprijs
met een speciale aandacht voor duurzaam
bouwen. Traditionele praktijkvakken komen
in deze studierichting niet aan bod.

JE PROFIEL

Je bent goed in theoretische vakken en je
kan abstract denken. Je hebt een goed wiskundig inzicht en je hebt ook belangstelling
voor wetenschappen en techniek. Je komt
bij voorkeur uit de tweede graad bouwwetenschappen of een andere richting met een
stevige basis wiskunde en wetenschappen.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Je wordt in deze studierichting voorbereid
op een academische bachelor Architectuur,
Industriële wetenschappen-Bouwkunde, Ingenieurswetenschappen-Architectuur. Ook
de volgende richtingen behoren tot de mogelijkheden: professionele bachelor Bouw,
Houttechnologie, toegepaste Architectuur,
Interieurvormgeving en voor de richtingen
vastgoed: Landmeten, Makelaardij.
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