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Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding voor Business IT in de tweede graad is 2A Business. Daarnaast is het ook mogelijk om in te stromen
vanuit een andere 2A-opleiding.

Profiel van de richting
In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de

praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste
informatica …

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar
ook in vreemde talen zoals Engels en Frans.
In Business IT leer je hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is. De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste
informatica, zakelijke communicatie,… staat centraal. Daarnaast leer je rekenvaardigheden toepassen binnen de
handelssector. Men verwacht ook dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken.
Bovendien is er ook een focus op allerhande zaken met betrekking tot de boekhouding van een bedrijf:
Zo leer je de financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie…
Je leert financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de
computer.
Je krijgt inzicht in de functie van boekhouden voor kostenberekening en als instrument voor het voeren van een beleid in
een bedrijf.
In het vak economie leer je dan meer over de economische bedrijvigheid, monetair beleid, groei en conjunctuur,
consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen…
Finaal leer je ook meer over kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren, vergaderen,
verslaggeving, facturering, PR en communicatie, aankoopformaliteiten … en leer je het magazijn en de leveranciers- en
klantenadministratie organiseren.
De verschillende klantentypes, de verkoopsvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen,
de kassa …komen aan bod in verkoopstechnieken.

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 IT 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 IT 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 IT kun je doorstromen naar de derde graad Business IT.

