
OUD AANBOD Hasp-O

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.

ONDERNEMEN EN MARKETING (HANDEL)

3de graad

Wat?

Naast een belangrijk pakket algemeen vormende vakken zijn er typisch technische, administratief-commerciële en praktijkgerichte vakken. In 
het vreemde talenonderwijs wordt de nadruk gelegd op het beoefenen van vaardigheden: spreken – schrijven – luisteren – lezen. Doorheen 
de gehele opleiding is er een permanente aandacht voor attitudes, zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.  
In het eerste jaar van de derde graad werk je gedurende één week in een bedrijf of instelling naar keuze, in het kader van het arbeidsoriënta-
tieproject (AOP). Als afsluiting van de derde graad wordt de ‘geïntegreerde proef’ (GIP) georganiseerd. Via een ‘minionderneming’ kan je de 
kennis en de vaardigheden, die je in afzonderlijke vakken verworven hebt, toepassen. We bezorgen je ook een ruime bedrijfseconomische 
kennis om je als zelfstandige te vestigen.  

Voor wie?

Ben je gefascineerd door de keuze van een product, de aanpak van de verkoop, de marketing en administratie die er bij komt kijken? Wil je 
weten hoe een bedrijf gerund wordt? Je bent dynamisch en nauwgezet en je hebt interesse in talen en commerciële activiteiten? Dan is 
Ondernemen en Marketing de geschikte richting voor jou! 

Toekomstmogelijkheden?

Een grote groep leerlingen studeert na het zesde jaar Ondernemen & Marketing (Handel) verder in het hoger onderwijs, meestal in een pro-
fessionele bachelor. Vaak kiezen ze richtingen in de groep ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’, zoals  accountancy-fiscaliteit, marketing, 
financiën- en verzekeringswezen, toerisme en recreatiemanagement. Ook andere professionele bachelors zijn een optie: kleuterleider, onder-
wijzer, opvoeder, …  Een Se-n-Se-opleiding (o.a. KMO-administratie, verkoop en distributie, netwerkbeheer, ...) behoort ook tot de mogelijk-
heden. Een andere groep leerlingen stapt onmiddellijk naar de arbeidsmarkt. Deze leerlingen zijn immers praktisch voldoende gevormd om 
dadelijk in een handels-, diensten- of overheidsfunctie te stappen.  

Lessenrooster:
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LEERJAAR: I II

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Duits 2 2

Engels 3 3

Frans 4 4

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 3 3

Wiskunde 3 3

Bedrijfseconomie 12 12

TOTAAL 34 34


