
derde jaar

Bedrijf en Organisatie
Jij houdt van praktijk. In deze richting maak je kennis met boekhouden, human resources, sales en logistiek. In deze 
sectoren is communicatie in het Nederlands en andere talen onontbeerlijk. Je hebt veel interesse in functioneel taalge-
bruik. Bijkomend ben je geboeid door diverse digitale kantoortoepassingen. Boeien alle aspecten van economie jou? 
Dan is Bedrijf en Organisatie op je lijf geschreven!

dubbele finaliteit

Visie op de studierichting

Deze richting uit de dubbele finaliteit omvat een combinatie van basisvorming en een specifiek gedeelte. Dit specifiek 
gedeelte bestaat o.a. uit algemene economie en bedrijfswetenschappen. In tegenstelling tot de doorstroomrichtingen, 
hebben we hier een toepassingsgerichte aanpak waar ook talen en kantoorsoftware functioneel worden aangeboden.
 
Leerlingenprofiel

Deze studierichting richt zich tot leerlingen die interesse tonen voor een praktische aanpak waarbij ze enerzijds een 
aantal beroepssectoren verkennen zoals boekhouden, HR, sales en logistiek. Anderzijds komen ook diverse digitale 
kantoortoepassingen aan bod. Daarnaast zijn de leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik voor zowel 
Nederlands als vreemde talen.
 
Vervolgopleidingen na de derde graad

Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.



Bedrijf en Organisatie

Lessentabel

Algemene vorming

2 Levensbeschouwelijke vakken

1/2 Economische & financiële competenties

1/2 Cultureel bewustzijn & culturele expressie 

2 Gezondheid & beweging

4   Nederlands

2   Frans

2   Engels

2 Historisch bewustzijn

1 Ruimtelijk bewustzijn

3 Wiskunde (STEAM) 

3 Wetenschappen & technologie (STEAM)

Expert-modules

2 Expert-module toegepaste informatica

6 Expert-module toegepaste economie

4  Expert-module talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits) 

Versterkende en ondersteunende competenties

 Taallabo 
In een taallabo ga je creatief aan de slag met talen, om de 2 weken krijg je minstens 1 uur. Je leert de kneepjes van het 
vak om je vlot uit te drukken, zowel in het Nederlands als in vreemde talen. Expressie en creatie spelen daar uiteraard 
een belangrijke rol bij: leren improviseren, je inleven in een rollenspel, voor een publiek spreken, presentaties geven ...

 WOYO (working on your own) 
Elke week wordt minstens 1 uur uitgetrokken voor dit vak om je zelfstandig te laten werken en leren. In deze WOYO-
uren werk je op je eigen tempo, niveau of plek aan je leerdoelen. Je leraar is een coach die jou hierbij ondersteunt.

Coach-uur 
In het coach-uur volgen we het leerproces van alle leerlingen systematisch op. Jij en je coach overlopen je resultaten en 
detecteren je sterktes, moeilijkheden, opportuniteiten of uitdagingen. Het coach-uur wordt om de 3 weken voor of na de 
lessen ingericht. Voor leerlingen die willen verbreden, versnellen of verdiepen stippelen we een individueel leertraject uit. 
Samen met een leercoach ga je op zoek naar meer uitdaging. Heb je nood aan versnelde examens, extra opleidingen, 
complexere leerstof? Bij ons kan dit allemaal. 

Aanvullende competenties

Leerlabo’s
Ook na de lesuren wordt er voor jou nog tijd gemaakt op onze school: je kan niet alleen taalcursussen volgen (o.a. 
Duits, Spaans, Zweeds, Italiaans, gevorderd Engels/Frans), maar ook de computerwereld induiken: je kan o.a. apps of 
slimme en creatieve objecten leren ontwikkelen. Onze school organiseert deze leerlabo’s zelf of in samenwerking met 
het CVO en het DKO (deeltijds kunstonderwijs).


