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2de graad Business Economics (Economische Wetenschappen)

Denk je graag out of the box? Heb je oog voor het gat in de markt en zit je bovendien vol creatieve,
ondernemende ideeën? Daarbovenop kan je het goed verwoorden (zowel mondeling als schriftelijk)?
Dan is de richting Business Economics voor jou.
In het derde jaar is economische wetenschappen een studierichting uit de finaliteit doorstroom.
Naast een brede algemene vorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische
wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld
met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (in de richting
economie-wiskunde) wanneer de modernisering van het secundair onderwijs daar een feit is.
In het vierde jaar bouw je heel wat theoretische achtergrondkennis op met het oog op verder studeren.
Naast een brede algemene vorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economie en
wetenschappen aan bod.
Je kan Business Economics bovendien combineren met je favoriete sport of een sportspecialisatie*.
BASIS doorstroom

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Fysica

1

1

Chemie

1

1

Geschiedenis

2

3

Frans

3

3

Engels

3

3

Financiële en artistieke vorming

1

0

Economie

4

4

Wiskunde

1

1

Sportspecialisatie*

6

6

34

34

SPECIFIEK GEDEELTE

TOTAAL

* Als sportspecialisatie kan je kiezen uit basketbal, dans, gymnastiek,
paardrijden, tennis, voetbal, wielrennen en algemene sport.
Vooropleiding: 2A Business of 2A Sports is een meerwaarde maar geen voorwaarde. Je kan instromen
vanuit elke 2A-opleiding.
Nadien: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad Business Economics (Economie-Wetenschappen) - doorstroom. Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is
ook mogelijk.

3de graad Business Economics (Economie-Wetenschappen)
Wil jij weten hoe ondernemingen werken, hoe ze succesvol worden? Waarom ondernemers zoals Elon Musk
in de krant staan en anderen stilletjes verdwijnen? Wij proberen vooral ondernemerschap te stimuleren bij
onze leerlingen. Daarnaast hebben we de wereldwijde economie. Hoe komt het dat sommige landen meer
welvaart kennen dan andere? Welke spelregels komen aan bod in de wereld van de internationale handel?
Daarnaast hebben we ook oog voor de economie binnen de maatschappij: hoe kunnen we ervoor zorgen dat
we duurzamer gaan ondernemen? We staan stil bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulaire
economie. Want geef toe, onze planeet moet nog een lang eind meegaan, niet?
Dan ben je bij economie derde graad aan het juiste adres! Je komt er in aanraking met bedrijfseconomie
waarbij je zult leren hoe de businesswereld echt werkt. Je krijgt er ook een pakket algemene economie
met als doel inzicht te verwerven in het economisch beleid en in de actualiteit. Samen zorgt dit voor ruim
voldoende bagage voor verdere studies. Dit kan in economische richtingen maar dankzij je sterke basisvorming
en je economische skills blijft er geen enkele deur voor jou gesloten.
Ook in de derde graad kan je deze richting combineren met sport of je favoriete sportspecialisatie*.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

1

2

Geschiedenis

2

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Frans

3

3

Engels

2

2

Economie

4

4

KEUZE
Sport algemeen
2
2
•
Algemene sport
1
1
•
Extra wiskunde
Sportspecialisatie
6
6
•
Specialisatie*
1
1
Wiskunde
31/33/36
31/33/36
TOTAAL
* Als sportspecialisatie kan je kiezen uit zwemmen, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden,
tennis, voetbal en wielrennen.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 2de graad Business Economics (Economische Wetenschappen)
maar je kan ook instromen uit elke doorstroom finaliteit. Instromen vanuit een richting uit de dubbele finaliteit
is een stuk moeilijker omdat er een grote achterstand is voor wiskunde, wetenschappen en talen.
Nadien: Je mag starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. Je wordt ook toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen binnen hetzelfde studiegebied waarin je het
diploma secundair onderwijs hebt behaald.

2de graad Business IT (Bedrijf en Organisatie)
In de studierichting Business IT word je voorbereid op verschillende studierichtingen in de derde graad
binnen het domein Economie en organisatie.
In het derde jaar bedrijf en organisatie krijg je naast een brede algemene basisvorming ook een
aantal economische wetenschappen (algemene economie en vooral bedrijfswetenschappen).
In tegenstelling tot de economische richting in de doorstroom worden bedrijfswetenschappen hier
uitsluitend toepassingsgericht aangereikt. Daarnaast komen ook talen en het functioneel gebruik van
kantoorsoftware aan bod.
In het vierde jaar staan moderne vreemde talen, informatica en handelsvakken centraal. Je
leert administratieve en communicatieve vaardigheden en leert flexibel omgaan met wisselende
takenpakketten.

BASIS dubbele finaliteit

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

2

Frans

2

2

Engels

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Financiële en artistieke vorming

1

0

TV Bedrijfscommunicatie (Engels, Frans en Nederlands)

4

4

TV Toegepaste economie

3

3

TV Boekhouding

3

3

SPECIFIEK GEDEELTE
TV/PV Bedrijf en organisatie

TV Toegepaste informatica

TOTAAL

2

2

32

32

Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 2A Business. Toch kan je perfect ook instappen vanuit een
andere 2A-opleiding.
Nadien: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad Business IT (Boekhouden-Informatica) - dubbele finaliteit. Je kan ook doorstromen kan naar de richtingen Boekhouden-Informatica,
Secretariaat-Talen, Handel en Informaticabeheer.

3de graad Business IT (Boekhouden-Informatica)
De studierichting Business IT (Boekhouden–Informatica) beoogt een dubbel doel: enerzijds is deze
studierichting een voorbereiding op het hoger onderwijs, in hoofdzaak het economisch hoger onderwijs
van het korte type (professionele bachelor). Anderzijds bereidt deze studierichting de leerlingen voor
op een professionele loopbaan als (hulp)boekhouder.
Economie, wiskunde, informatica en boekhouding, kortom de handelsvakken, vormen alle de
basis om deze beide 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.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

3

3

Wiskunde

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde /Natuurwetenschappen

1

1

Geschiedenis

1

1

Frans

2

2

Engels

2

2

Economie

0

2

Boekhouding

5

4

Toegepaste economie

6

3

Toegepaste informatica

4

4

32

30*

SPECIFIEK GEDEELTE

TOTAAL
* 6TSO blokstage van 2 weken vóór de paasvakantie

Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 2de graad Business IT (Bedrijf en Organisatie). Toch
kan je ook instromen uit elke doorstroom finaliteit en andere richtingen uit de dubbele finaliteit.
Nadien: Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het
diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. Verder kan je ook aan de slag als bv.
boekhouder of ICT-medewerker.

2de graad Business Support (Organisatie en Logistiek)
Wil je na de secundaire studies meteen aan de slag als winkelverkoper, onthaalmedewerker of logistiek
medewerker? Dan is deze praktische opleiding iets voor jou.
Deze opleiding focust zich op het aanleren van de beroepen winkelverkoper, onthaalmedewerker en logistiek
medewerker.
De nadruk ligt hierbij op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve
vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).
Wie houdt van taal zal met het Nederlands, Frans en Engels uitvoerig aan zijn trekken komen. De opleiding
wordt vooral praktisch benaderd.
Nog niet helemaal overtuigd? Misschien kunnen onderstaande vragen je helpen.
1. Heb je interesse in het aanleren van toegepaste bedrijfscommunicatie in functie van onthaal en verkoop?
2. Wil je leren hoe je mensen professioneel kan ontvangen?
3. Wil je leren hoe je een verkoopgesprek in een winkel het best aanpakt?
4. Schrikt het uitvoeren van administratieve taken je niet af?
5. Heb je interesse in verschillende softwaretoepassingen zoals MS Office?
6. Reageer je flexibel op diverse opdrachten (met betrekking tot verkoop, onthaal en logistiek)?
7. Heb je interesse in uitvoerende taken binnen de logistieke sector zoals de ontvangst en opslag van
goederen (magazijnmedewerker)?
8. Wil je leren werken met interne transportmiddelen zoals een steekwagen?
Kan je op bovenstaande vragen overwegend ‘ja’ antwoorden dan is deze opleiding echt iets voor jou.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Engels

2

2

STEM

2

2

TV/PV Verkoop

6

6

TV/PV Kantoortechnieken

4

4

TV Toegepaste informatica

4

4

TV Toegepaste bedrijfscommunicatie
(Frans, Engels en Nederlands)

4

4

32

32

SPECIFIEK GEDEELTE

TOTAAL

Vooropleiding: Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Starten kan je vanaf elke basisoptie het
uit tweede leerjaar van de eerste graad B-stroom. Maakte je in de eerste graad B de keuze voor
de basisoptie economie, dan is dit een pluspunt maar niet noodzakelijk.
Nadien: Doorstromen kan naar de richting 3de graad Business Support (Kantoor) - arbeidsmarkt.

3de graad Business Support (Kantoor)
In de derde graad verschuift het accent naar de administratieve verwerking van de documentenstroom, in
het bijzonder in het kader van het logistieke proces. Leerlingen met verworven competenties op gebied
van logistiek die afstuderen in de studierichting Business Support hebben betere perspectieven op de
arbeidsmarkt.
Ook specialiseer je je verder in verkooptechnieken. Via stages leer je het bedrijfsleven van binnenuit
kennen en vergroot je je kennis en werkervaring. Hierdoor krijg je de finesses van de computer steeds beter
onder de knie en leer je steeds beter zakelijk communiceren in verschillende talen.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

4

4

Nederlands

1

1

Frans

3

3

Engels

2

2

Dactylografie / Toegepaste informatica

4

3

Toegepaste economie

2

2

Kantoortechieken

4

1

Boekhouding

2

2

Toegepaste informatica

2

2

28*

24*

SPECIFIEK GEDEELTE

TOTAAL
* Vijfde leerjaar: vanaf oktober - halve dag in de week stage
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag per week stage

Vooropleiding: De opleiding Business Support (Organisatie en Logistiek) in de tweede graad is
een pluspunt maar geen vereiste. Je moet geslaagd zijn (A- of B-attest) in het tweede leerjaar van
de tweede graad.
Nadien: Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar Business Support (kantooradministratie
en gegevensbeheer), je kan starten aan een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in één van
volgende jobs: administratief medewerker, algemeen bediende, bediende in openbare dienst, commercieel medewerker, medewerker boekhouding, medewerker openbare financiën, receptionist,
typist, …

7de specialisatiejaar Business Support (Kantooradministratie en
Gegevensbeheer)
Heb je oog voor detail en een neus voor zakendoen? Ben je mondig en kun je met een computer
overweg? Wil je meewerken aan de uitbouw van een onderneming? Hou je van structuur en wil je talen
leren?
Dan is deze richting helemaal je ding. Werken in een organisatie betekent werken met computer
en communicatielijnen. Administratieve medewerkers staan namelijk in voor de correspondentie, het
klassement, e-mailbehandelingen en informatie bezorgen aan andere bedrijven, personen of diensten.
Naast een algemene basisvorming doe je in het specialisatiejaar veel praktijkervaring op en worden
de verschillende beroepsvaardigheden via integrale projecten samengebracht in onder andere een GIP,
businessplan en het organiseren van een evenement.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Frans

3

Lichamelijke opvoeding

2

Project Algemene Vakken

6

SPECIFIEK GEDEELTE
Integrale projecten

12

TOTAAL

25

* 1 dag per week stage vanaf oktober en 2 weken blokstage vóór de paasvakantie

Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 3de graad Business Support (Kantoor) of 3de graad Business Sales (Verkoop).
Nadien: Je kan starten meteen graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk als administratief medewerker, algemeen bediende, bediende in openbare dienst, commercieel
medewerker, medewerker boekhouding, medewerker openbare financiën, receptionist, typist, ...
Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

BUSINESS ACADEMY overzicht richtingen en doorstroom

Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

1A Business

Tweede graad

Derde graad

Finaliteit

Business Economics
(Economische Wetenschappen)

Business Economics
(Economie-Wetenschappen)

Doorstroom

Business IT
(Bedrijf en Organisatie)

Business IT
(Boekhouden-Informatica)

Dubbel

Business Support
(Organisatie en Logistiek)

Business Support
(Kantoor)

Arbeidsmarkt

2A Business

1B
2B

Vanuit 2B kan enkel een richting in de tweede graad arbeidsmarkt worden aangevat bij elke pijler.
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INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
- Elke werkdag tot en met dinsdag 5 juli
en vanaf dinsdag 16 augustus:
9.00 tot 12.30 u
13.30 tot 17.00 u
- Op zaterdagen 2 juli, 20 en 27 augustus:
9.00 tot 12.30 u
- Online inschrijven via www.ktabrugge.be
Meebrengen:
- identiteitskaart
- attest vorig schooljaar
Uitsluitend op volgend adres:
Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels, Brugge
T 050 38 82 88
SPECIFIEKE INLICHTINGEN
Wenst u inlichtingen over de school
of over een specifieke STUDIERICHTING?
Kom tijdens de schooluren even langs
of contacteer ons: 050 38 82 88
Ontdek onze nieuwe website als permanente bron
van informatie over studierichtingen of binnen- en
buitenschoolse activiteiten:
www.ktabrugge.be
info@ktabrugge.be
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