SPECIFIEK GEDEELTE
TOEGEPASTE ECONOMIE
In het vijfde jaar bestaat het vak uit 5 onderdelen: bedrijfsbeheer, burgerlijk recht, handelsrecht, fiscaal en sociaal recht. Hier krijgen de leerlingen een inzicht
in een aantal bedrijfseconomische items en ontwikkelen ze een logisch redeneervermogen. In het zesde jaar ligt de nadruk op logistiek en distributie. Alle
aspecten van de goederenstroom en de daarbij horende documenten komen aan bod in dit vak. De bestudeerde theorie wordt ook getoetst aan de
praktijk door verschillende bedrijfsbezoeken.
ECONOMIE
Deze lessen laten de leerling toe na te denken over actuele sociaal-economische verschijnselen. De leerling leert de maatschappij te begrijpen en
te waarderen. Het vak economie zal de samenhang duidelijk maken tussen het cijfers en feiten uit kranten, tijdschriften en het internet en de
theoretische benadering in boeken en cursussen.
BOEKHOUDEN
In het vijfde jaar verdiept de leerling zich in het algemeen boekhouden. Voor het inoefenen van algemeen boekhouden maken de leerlingen gebruik van het boekhoudpakket BOB. Zo wordt de drempel naar het bedrijfsleven verlaagd. In het zesde jaar focust het vak
boekhouden zich op het analytisch boekhouden en kostencalculatie. De leerlingen besteden meer aandacht aan boekhouding als
beleidsinstrument voor de onderneming. Het juist kunnen interpreteren van gepubliceerde cijfers is van cruciaal belang.
DACTYYLO I TOEGEPASTE INFORMATICA
In het vijfde jaar hebben de meeste leerlingen al een zekere klaviervaardigheid. Is dit echter niet het geval dan besteden we
daar extra aandacht aan. Verder leren we de leerlingen wijzer met Word werken.
STAGE EN VERKOOP
Naast de nodige theoretische kennis wordt in het zesde jaar ook heel wat aandacht besteed aan de praktijk. De leerlingen lopen gedurende 2 weken stage. De stageplaats wordt gekozen op basis van de interesse van de leerling binnen
de sectoren logistiek en distributie, verkoop en administratie. Daarnaast wordt het runnen van een onderneming
in de praktijk omgezet in het vak verkoop. Het project Mini-onderneming laat de leerlingen gedurende 10 maanden aan de lijve ondervinden wat het is om een zaak uit te baten.

3de graad Handel
De studierichting handel geeft in
de eerste plaats een stevige algemene vorming waarmee je vele kanten op kan.

In de derde graad handel doe je een uitgebreide studie over ondernemingen: je leert
de onderneming situeren in haar omgeving,
administratieve verrichtingen afhandelen en de
beleidsfacetten van het runnen van een onderneming.
Het logistieke en commerciële aspect van de bedrijfswereld komen ook aan bod.

GETUIGSCHRIFTEN
Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad:
diploma.
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na 6 handel kunnen leerlingen verder studeren of onmiddellijk naar de arbeidsmarkt stappen. Leerlingen
die verder studeren hebben een voldoende basis,
zowel op gebied van kennis als vaardigheden
van informatica, bedrijfseconomie, recht, economie en talen.
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AANBEVOLEN

Een thuiscomputer met internetaansluiting wordt ten zeerste aanbevolen voor oa. Smartschool (online-leerplatform). Voorkennis voor het vak boekhouden is een aanrader.
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TOELATINGSVOORWAARDEN
Derde graad: tweede graad van het Secundair Onderwijs met vrucht
beëindigd hebben.

