Business support (Kantoor) - Tweede graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
Starten kan je vanaf elke basisoptie in het tweede middelbaar. Wanneer je in 2B de keuze hebt gemaakt voor de
optie business is dit een meerwaarde, maar zeker geen must.
Daarnaast is er geen specifieke vooropleiding vereist.

Profiel van de richting
Heb jij interesse in het bedrijfsleven? Dan zit je hier zeker op de juiste plaats!
In het vak toegepaste economie maak je kennis met de diverse handelsdocumenten waar een bedrijf dagelijks mee in
contact komt. Daarnaast leer je ook wanneer je deze dient te gebruiken en hoe je ze juist moet invullen. De nadruk van
Business Support ligt op het correct en efficiënt omgaan met deze documenten. Bovendien komt ook de boekhouding van een
bedrijf ruimschoots aan bod. Het vak kantoortechnieken vormt de meer praktijkgerichte component in de opleiding.
Administratieve medewerkers dienen taken uit te voeren met een hoge mate van nauwkeurigheid. Naast de noodzakelijke
beroepscompetenties worden ook de attituden en vaardigheden sterk gewaardeerd. Deze studierichting is erg praktijk- en
bedrijfsgericht. Na het volgen van Business Support in de derde graad en het specialisatiejaar, ben je flexibel inzetbaar op de
arbeidsmarkt. In de tweede graad wordt hiervoor eerder de basis gelegd.
In de tweede graad Business Support heb je ook de mogelijkheid om de keuzeoptie 2 uur voetbal op te nemen.

Laptopproject
Vanaf schooljaar 2020 - 2021 ondersteunen wij ons digitaal kloppend hart met een laptopproject. Dit betekent dat wij ervoor
gekozen hebben dat de leerlingen van 3 Business Support met hun eigen toestel aan de slag zullen gaan.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor enkele specifieke richtingen is een meer performant toestel (een laptop)
met welbepaalde specificaties nodig. Onze school biedt ook voor deze richtingen een toestel aan, maar deze laptops zijn
slechts een suggestie. Dit betekent dat, voor deze specifieke richtingen, jullie vrij zijn om een ander toestel te kopen dan de
gesuggereerde laptops, zolang de specificaties gelijkaardig zijn.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee: The Rent Company. Deze partner staat in voor
de webshop, waar je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze partnership kunnen wij
jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service bijvoorbeeld in dat meteen
een vervangtoestel aangeboden wordt, indien er zich iets met jouw toestel voordoet - zo kan je snel verder meevolgen in de
klas!

Zodra jouw inschrijving in onze school voltooid is, zal je via onze webshop een toestel kunnen reserveren. Alle toestellen
worden de eerste schooldag op school geleverd, zodat we samen van start kunnen gaan!
Omdat wij ook belang hechten aan transparantie, geven wij onderstaand ook graag een indicatie van de kost:

Voor de leerlingen van 3 Business Support kiezen we voor een Dell Precision 3510 i5. Deze kost 725,00 euro,
aangevuld met een servicekost van ongeveer € 4,00 per maand. Via de webshop zal je een formule kunnen kiezen die
voor jullie het beste werkt: kopen of huren over één of meerdere jaren. Daarnaast mag en kan je uiteraard ook zelf een
laptop meenemen naar school als deze voldoet aan de laptopspecificaties.Let wel dat onze partner enkel zijn goede
service en garantie kan bieden voor toestellen gekocht of gehuurd via onze webshop.
Download hier de informatie- en bestelflyer!

Mogelijke vervolgopleiding
Na de tweede graad Business Support kun je doorstromen naar de derde graad Business Support (Kantoor) (BSO), maar
ook naar de derde graad Business Sales (Verkoop DBSO).

