Studiegebied Handel

STUDIERICHTING ACCOUNTANCY EN IT
(Boekhouden-informatica)

3de graad
Wanneer kan ik starten in deze studierichting?
Voor Accountancy en IT is het aangewezen dat je in de 2de graad Ondernemen en IT (Handel) hebt
gevolgd.
Als je uit een andere economische of handelsrichting komt, zal je vooral moeten bijwerken voor
boekhouden en voor informatica. Zonder deze voorkennis volgt een motivatiegesprek.
Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?
De 3de graad Accountancy en IT is een studierichting die voorbereidt op verder studeren in hoger
onderwijs (professionele bachelor). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming.
Je krijgt naast een algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming met drie belangrijke
onderdelen:
 Een sterke bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de
kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de
investeringsanalyse. Daarnaast is er ook aandacht voor verschillende beleidsaspecten van de
onderneming.
 Een doorgedreven vorming in de toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het
ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. Probleemanalyse,
programma-ontwikkeling, informatiemanagement en security (informatiebeheer en veiligheid)
komen uitgebreid aan bod.
 Een taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels met vooral aandacht voor het ontwikkelen
van praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.
Werkvormen worden ingezet die naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven
van vaardigheden en attitudes.
Vakoverschrijdende opdrachten bevorderen de samenhang tussen enerzijds bedrijfseconomie en
anderzijds toegepaste informatica en de moderne talen.
De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden in het kader van een
oefenfirma of mini- onderneming, bedrijfsbezoeken, seminaries en stages. In het 6de jaar ga je
bijvoorbeeld op stage in een bedrijf om kennis te maken met het ‘echte’ bedrijfsleven en je kennis en
vaardigheden aan de realiteit te toetsen.
Wat doe ik na deze studierichting?
De studierichting 3de graad Accountancy en IT bereidt voor op een opleiding professionele bachelor
zoals Bedrijfsmanagement, Toegepaste informatica, Information Management & Security.
Ook een Se-n-Se of HBO5-opleiding uit het studiegebied Handel behoort tot de mogelijkheden.
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T.E. Bedrijfseconomie
 (computer)boekhouden (5+6)
 algemene economie (5)
 personeelsbeleid (5)
 algemeen ondernemingsbeleid (6)
Toegepaste Informatica
 programmeren
 ontwerp en beheer van databases
 ontwerp en beheer van database-gestuurde websites
 informatiemanagement en security

(*) Nieuwe leerplannen voor Toegepaste Informatica en Bedrijfseconomie. Hierdoor kan de
vakkenindeling voor het 5de jaar nog wijzigen.
(**) Twee lesweken stage in een bedrijf in het 2de semester
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