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BEDRIJF EN ORGANISATIE (D/A)
In de studierichting Bedrijf en organisatie bestudeer je
concepten en processen uit de algemene economie en de
bedrijfswetenschappen. De verworven kennis en inzichten
gebruik je bij het ontwikkelen van administratieve en
commerciële competenties. Bij het uitvoeren van opdrachten
kan je doelgericht digitale toepassingen gebruiken. Daarnaast
ben je in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en
klantgerichte manier te communiceren en klanten te adviseren
en begeleiden.
In deze studierichting bouw je verder op de basis die je
opdeed in de 1ste graad. Naast de algemene vormende
vakken zoals de andere studierichtingen uit de dubbele
finaliteit bevat de richting specifieke doelstellingen economie
en bedrijfswetenschappen. Deze komen in het richtingsvak
Bedrijfseconomie aan bod.

Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomische vraagstukken vormen samen de kern
van een uitdagend lespakket van 8 lesuren in het 3de jaar en
9 lesuren in het 4de jaar. In verschillende modules zal je aan
de slag gaan met onderstaande economische vraagstukken in
ondernemingen.
- Welke rol spelen de consument en de producent in de
economische wereld?
- Hoe worden ondernemingsactiviteiten georganiseerd?
- Hoe zit het met het boekhoudkundig en financieel beheer?
- Hoe gaat een bedrijf om met zijn personeel?
- Op welke manier communiceert een onderneming op een
professionele manier met zijn klanten?
- Hoe wordt prijsvorming op een competitieve markt bepaald?
- Wat zijn de transportmodi en hoe verloopt de logistieke flow?
Je kennis en ICT-vaardigheden zullen ter ondersteuning van het
verwerken van deze leerinhouden aangescherpt worden.
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Tijdens de lessen Labo verruim en verdiep je je
blik in het reilen en zeilen van ondernemingen
aan de hand van volgende thema’s:
- ondernemers voor de klas;
- circulair ondernemen;
- KBC-get-a-teacher;
- bedrijfsbezoeken;
- reclamewijsheid;
- virtueel ondernemen met Vlajo Challenge.

