Business IT (Boekhouden-Informatica ) - Derde graad
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding is de tweede graad Business IT (Bedrijf en organisatie). Toch kan je ook instromen uit elke ASOrichting en andere TSO-richtingen

Profiel van de richting
De studierichting Business IT (Boekhouden–Informatica) beoogt een dubbel doel: enerzijds is deze studierichting een
voorbereiding op het hoger onderwijs. Anderzijds bereidt deze studierichting jou voor op een professionele loopbaan binnen
een bedrijf.
Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt
denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers.

Economie, wiskunde, informatica en boekhouding, kortom de handelsvakken, vormen allen de basis om deze
bovenstaande doelstellingen te realiseren. Daarnaast ligt een groot accent op recht en wetgeving binnen toegepaste
economie. In vergelijking met de tweede graad worden in de derde graad de handelsaspecten verder uitgewerkt. De
combinatie van alle handelsvakken uit de derde graad maakt dat alle onderwerpen uit de “Leerstof bedrijfsbeheer in het
secundair onderwijs” aan bod komen en de leerlingen hierdoor het attest bedrijfsbeheer behalen.
Binnen boekhouden ligt er voornamelijk een nadruk op de boekhouding bij de start van een onderneming,

boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming, de boekhouding als beleidsinstrument...
Daarnaast wordt er binnen informatica gefocust op elektronische communicatie, databanken,
toepassingssoftware (rekenblad, ontwikkelen van een toepassing)...
Stage
De leerlingen die het zesde middelbaar Business IT volgen, hebben twee weken blokstage voor de paasvakantie.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen dagelijks met hun eigen toestel aan de slag.
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 de leerlingen binnen de arbeidsmarkt- en dubbele finaliteit van onze
Business-pijler (Business IT & Business Support) is (dus vanaf het derde middelbaar) een laptop in lijn met de Dell Latitude
verplicht.

Via de webshop hiernaast kan u een Dell Latitude huren of kopen.

Bestel voor 15 juli om zeker te zijn dat we tijdens de eerste schoolweek samen kunnen starten!
Nog vragen?
In het document 'Veelgestelde vragen' hiernaast vind je gegarandeerd een antwoord!
Info over ons laptopproject binnen de volledige school

Mogelijke vervolgopleiding
Na de studierichting Business IT wordt je toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen binnen hetzelfde studiegebied. Daarnaast
kan je ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding.
Verder kan je ook aan de slag als bijvoorbeeld boekhouder of ICT-medewerker.

