Ondernemen en IT (Handel)
Ondernemen en communicatie (Handel-talen)
Een studierichting voor jou?
De hele commerciële wereld trekt je aan? Het bedrijfsleven wekt je nieuwsgierigheid? Je hebt
ondernemerszin? Je wilt studeren en je bent gericht op handelen? Je hebt praktisch inzicht en ook wel
aanleg voor moderne talen? Je hebt belangstelling voor communicatie? Je houdt van alles wat met de
wereld van informatica te maken heeft? Je hebt het nodige wiskundige inzicht? Je kan en wil
nauwkeurig en ordelijk werken? Dan is een studierichting ‘Ondernemen’ misschien wel een goede
keuze.
Op onze school heb je de keuze uit de studierichting ‘Ondernemen en IT’ waarbij de vakken
bedrijfseconomie, informatica en wiskunde een belangrijke rol spelen.
Je kan ook kiezen voor de studierichting ‘Ondernemen en communicatie’, waarbij uiteraard meer de
nadruk ligt op de moderne vreemde talen Duits, Engels en Frans. Om te slagen in deze studierichting
is het een pluspunt dat je communicatief vaardig bent en dat je feeling hebt voor talen en die vooral
in de praktijk wilt gebruiken. Je wil je talenkennis nog verder ontwikkelen om je correct te kunnen
uitdrukken tegenover klanten.

Wat mag je verwachten in het vak bedrijfseconomie?
Ondernemen heeft te maken met kopen en verkopen, met geld verdienen en geld uitgeven, met
ondernemingen en hun boekhouding, met facturen, … Je krijgt geleidelijk aan inzicht in boekhouding
(zowel enkelvoudige als dubbele) en je ontdekt en begrijpt commerciële en financiële handelingen die
daarbij horen. Je gaat ook zelf aan de slag door facturen of lonen te berekenen en verder te
verwerken in de boekhouding. Je maakt gebruik van verschillende informaticatoepassingen waaronder
een boekhoudpakket.
Er wordt ruim aandacht besteed aan het registreren volgens de regels van het dubbel boekhouden. Je
leert werken met het rekeningenstelsel, waarbij telkens de bijhorende documenten onder de loep
worden genomen.
In de studierichting ‘ondernemen en IT’ wordt deze kennis in de zes uur per week nog verder
uitgediept.

Wat mag je verwachten in het vak informatica?
Je maakt kennis met de apparatuur en je leert t aakgericht
werken
met
diverse
software.
Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail worden in de loop van
het schooljaar besproken. Bijzondere aandacht gaat naar klaviervaardigheid (dactylo), wat een
absolute must is in deze studierichting.
Het doel van de lessen informatica is om een goede ondersteuning te bieden bij het vak
bedrijfseconomie.

Wat mag je verwachten in het vak wiskunde?
Wiskunde mag je niet afschrikken. De bedoeling is om je voldoende basiskennis mee te geven die je
ook kan gebruiken in de lessen bedrijfseconomie. De nadruk ligt meer op het begrijpen en inoefenen
van rekenvaardigheden dan op het abstract wiskundig denken. De leerstof wordt geleidelijk en minder
theoretisch aangebracht en heeft als doel om de handelsvakken te ondersteunen.

Wat mag je verwachten in de taalvakken?
Er wordt ruim aandacht besteed aan de taalvakken, zeker in de studierichting ‘ondernemen en
communicatie’. Het grote talenaanbod mag je echter niet afschrikken. Je krijgt de gelegenheid om in
een rustig tempo de basisvaardigheden van elke taal in te oefenen. Bij het aanleren van deze talen
vertrek je van de praktische spreektaal en pas na vele voorbeelden zullen de spraakkunstregels
afgeleid worden.
De klemtoon ligt op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel schriftelijk als mondeling.
De lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden komen uitgebreid aan bod. Alle aspecten van de
mondelinge en de schriftelijke communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits worden
uitgebreid ingeoefend.
Ook het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel in deze lessen.

En na de 2de graad?
Het logische vervolg van de 2de graad ondernemen en IT is de 3de graad ‘marketing en ondernemen’
of ‘accountancy en IT’.
Voor de 2de graad ‘ondernemen en communicatie’ is het logische vervolg ‘office management en
communicatie’. Wie liever overstapt naar BSO kan in de 3de graad zonder problemen in de
studierichting verkoop starten.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

