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Derde graad

Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica)
LESSENTABEL
Vak

Type

5e jaar

6e jaar

Katholieke godsdienst

AV

2

2

Aardrijkskunde

AV

1

1

Bedrijfseconomie

TV

8

7

Engels

AV

3

3

Frans

AV

3

3

Geschiedenis

AV

1

1

Lichamelijke opvoeding

AV

2

2

Natuurwetenschappen

AV

1

1

Nederlands

AV

3

3

PV/TV

-

3

Toegepaste Informatica

TV

6

5

Wiskunde

AV

4

4

34

35

Stage *

Totaal
Stage *:

Tijdens de niet-stageweken hebben de leerlingen 8u per week het vak Bedrijfseconomie en 6u per week het
vak Toegepaste informatica.
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Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica)
WAT LEER JE IN DE RICHTING?

VOOR WIE IS DEZE RICHTING?

Naast de algemene vorming zijn de twee hoofdpijlers Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica.

De 2de graad Ondernemen en IT is de ideale
voorbereiding voor een start in Accountancy en
IT.
Accountancy en IT is door zijn brede basis, uitdagende lesinhouden en ruime toekomstmogelijkheden ook de ideale studierichting als je uit de
economische richtingen van de 2de graad van het
Algemeen Secundair Onderwijs komt.
Je kan de studierichting ook aanvangen vanuit de
2de graad Ondernemen en communicatie mits
enige bijscholing.

In het vak Bedrijfseconomie komen naast economische en boekhoudkundige aspecten, ook juridische, zakelijk communicatieve en informatica aspecten (Office pakket) aan bod.
De lessen Bedrijfseconomie besteden aandacht
aan:
De rol van de boekhouder bij de groei
naar een ondernemingsplan
Het voeren en gebruiken van een boekhouding in de onderneming
(Inter)nationale handel
Het personeelsbeleid binnen een onderneming
Het voorraadbeleid in de onderneming
Kostprijsberekening in de onderneming
Het investeringsbeleid binnen een onderneming
De belastingen en de overheid
Tijdens de lessen Toegepaste informatica leer je
probleemoplossend werken met professionele
softwarepakketten. Je leert programmeren in
C# en je gaat websites ontwikkelen. Je gaat databanken bevragen en beheren. Beveiliging van data en informatie in een bedrijf en het analyseren
van big data komen uitgebreid aan bod.
Je taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels)
ga je toepassen in een bedrijfseconomische context.
Gastcolleges en bedrijfsbezoeken zorgen voor
een band met het bedrijfsleven. In het laatste jaar
is een bedrijfsstage voorzien van drie weken. Deze kan je zowel in het binnenland als in het buitenland volbrengen.
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WAT NA DEZE OPLEIDING?
Na je opleiding in de studierichting Accountancy
en IT zijn verschillende richtingen in het hoger onderwijs mogelijk:
Bedrijfsmanagement
Communicatiemanagement
Multimedia en communicatiewetenschappen
Handelswetenschappen
Toegepaste informatica
Onderwijs
...
Wil je onmiddellijk naar de arbeidsmarkt dan kan
je terecht in bedrijven, bij overheidsinstanties,
bankinstellingen, ...

CONTACT
Sint Maria Geel
Pas 110
2440 Geel
Tel. 014 58 86 72
smg@kogeka.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SINT MARIA | Pas 110 | 2440 Geel | Tel. 014 58 86 72

