Marketing en ondernemen (Handel)
Een studierichting voor jou?
Je hebt grote belangstelling voor het bedrijfsleven en voor de verscheidenheid aan commerciële en
administratieve taken binnen de hedendaagse onderneming? Je hebt voldoende aanleg voor talen en
je beseft dat je in de handelswereld niet zonder kan? Je bent bereid om zelfstandig, ordelijk en
nauwkeurig te werken? Je hebt geen problemen met sociale contacten? Je hebt oog voor de snelle
veranderingen in de bedrijfswereld? Je ziet in dan permanente vorming in deze branche noodzakelijk
is? Dan zit je in de studierichting marketing en ondernemen op je plaats.
Door de studierichting marketing en ondernemen te kiezen, kies je voor de meest polyvalente
studierichting binnen het handelsonderwijs. Ze bereidt je voor op een loopbaan in het bedrijfsleven,
de dienstensector of de overheidsdiensten.

Wat mag je verwachten?
Deze studierichting biedt binnen het algemeen vormend gedeelte veel ruimte voor de ontwikkeling
van de taalvaardigheden met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een
bedrijfseconomische context. Wiskunde is vooral gericht op rekenvaardigheden en op specifieke
toepassingen binnen de handelssector.
De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit:




een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing, aan- en verkoopsactiviteiten en
dit zowel nationaal als internationaal,
een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van de
boekhouding van een handelsonderneming,
een
bedrijfseconomisch
gedeelte
waarin
je
je
gaat
toespitsen
op
ondernemersvaardigheden wat nuttig is als je je nadien wil vestigen als zelfstandige.

Kortom: je maakt een diepgaande studie van de handelstransacties met de bijhorende documenten,
de administratieve organisatie, de boekhouding en de financiering van een onderneming.
Marketing en ondernemen is een praktijkgerichte studierichting die steunt op een stevige theoretische
basis. Deze commerciële studierichting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Het
is een brede en evenwichtige vorming die bijzondere aandacht geeft aan werkvormen die naast kennis
ook de attitudes en vaardigheden traint.

En na de 3de graad?
Met dit diploma ben je goed voorbereid om de beroepswereld in te stappen. De meeste
afgestudeerden kiezen er echter voor om verder te studeren met het oog op een professionele
bachelor in het studiegebied bedrijfsmanagement. Het attest bedrijfsbeheer biedt je bovendien de
mogelijkheid je zelfstandig te vestigen.

