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Dubbele finaliteit 
2e graad 

 

Bedrijf en orga-
nisatie 

Domein  

Economie  

en  

organisatie 

Wat na Bedrijf en organisa-

tie? 

Het logisch vervolg na de tweede graad 
Bedrijf en organisatie is de richting Be-
drijfsorganisatie in de derde graad. 

Valt de theoretische aanpak je te zwaar, 
dan kan je binnen dit domein in de derde 
graad kiezen voor de arbeidsmarktgerich-
te opleiding Onthaal, logistiek en sales. 

Een overgang naar een richting met dub-
bele finaliteit binnen een ander domein is 
soms nog haalbaar. In enkele gevallen 
moet je wat specifieke vakinhouden bij-
werken. Hoe vroeger deze overgang ge-
beurt, hoe meer kans op slagen je hebt. 

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 

055/23.22.10 



Bedrijf en organisatie 

Studieprofiel 

 
Bedrijf en organisatie leidt jou op voor een 
commerciële of administratieve loopbaan in 
het bedrijfsleven, de overheidsadministratie 
of dienstensector. 
De richting biedt een brede vorming met een 
pakket algemene vakken, talen en wiskunde. 
De talen (Nederlands, Frans, Engels) worden 
theoretisch en praktisch aangeboden. De wis-
kunde is belangrijk ter ondersteuning van je 
specifieke vakken. 
 
De nadruk ligt op de bedrijfsgerichte vorming 
waarbij informatica geïntegreerd wordt. Deze 
vorming omvat drie onderdelen: 

 een commercieel deel met marketing en 
aan- en verkoopactiviteiten, 

 een administratief gedeelte met de afhan-
deling van de administratie en het voeren 
van de boekhouding van een handelson-
derneming, 

 een bedrijfseconomisch gedeelte met aan-
dacht voor ondernemersvaardigheden zo-
dat je later aan de slag kan als zelfstandi-
ge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kan starten? 

Wie in de eerste graad de basisoptie Eco-
nomie en organisatie volgde, heeft al ge-
proefd van de richting. Toch is deze voor-
opleiding geen noodzaak om in het derde 
jaar Bedrijf en organisatie van start te 
gaan.  
Als je het tweede leerjaar met succes ge-
volgd hebt en je de nodige interesse en 
aanleg hebt, dan kan Bedrijf en organisa-
tie jouw studierichting worden! 

Profiel: 

 Je hebt belangstelling en de nodige aan-
leg voor wiskunde. 

 Je bent sociaal en communicatief vaar-
dig. 

 Je durft je uit te drukken in de moderne 
vreemde talen Frans en Engels. 

 Je bent creatief en presenteert dit met 
plezier aan anderen. 

 Je hebt interesse in economie, werkt 
graag met een computer en bent com-
mercieel aangelegd. 

 

 4des 3des 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 3 3 

Frans 3 3 

Geschiedenis 1 1 

Informatica 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 2 2 

Nederlands 4 4 

Wiskunde 3 3 

Economie 9 9 

TOTAAL LESUREN 32 32 


