
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Visie op de studierichting 

Bedrijf en organisatie is een economisch gerichte studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het 
studiedomein Economie en Organisatie. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek 
gedeelte een beperkt aantal onderdelen van economische wetenschappen (algemene economie en vooral 
bedrijfswetenschappen) aan bod.  

In tegenstelling tot de economische studierichtingen in de doorstroom worden bedrijfswetenschappen hier 
uitsluitend toepassingsgericht aangereikt. Daarnaast komen ook talen en het functioneel gebruik van 
kantoorsoftware aan bod. 

Leerlingenprofiel 

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en 
contextgebonden aanpak waarbij ze een aantal beroepssectoren verkennen (boekhouden, HR, sales en 
logistiek) en diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere 
talen daarbij onontbeerlijk is, zijn deze leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.  

Plaats in de matrix 

Tweede graad dubbele finaliteit – domein Economie en organisatie 

Componenten van de studierichting 

Bedrijf en organisatie 
Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit 
Specifiek gedeelte 
BK Medewerker (inter)nationaal goederenvervoer (3) 
BK Boekhoudkundig assistent (4) 
BK HR-assistent (4) 
BK Commercieel assistent (4) 
WD_16 Economie 
02_Beperkte uitbreiding Algemene economie 
05_Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 

Minimale materiële vereisten 

Deze studierichting vereist geen specifieke minimale materiële vereisten bovenop deze van de 
basisvorming. 

Bedrijf en organisatie in een 
notendop 
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Vergelijking met de ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

TSO/BSO Dubbele finaliteit 

Handel Bedrijf en organisatie 
Handel-talen 
Kantoor 
Verkoop 

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

 In vergelijking met de ‘oude’ tso-studierichtingen handel en handel-talen blijven zowel 
boekhouden als het functioneel ICT- en taalgebruik behouden.  

 Verkoop blijft eveneens behouden maar krijgt een meer praktijkgerichte aanpak.  

 Het luik handelseconomie verdwijnt evenwel en wordt vervangen door een beperkte 
kennismaking met algemene economie.  

 Nieuw zijn de administratieve activiteiten binnen de HR-afdeling en de transportsector. 

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen 
in de tweede graad 

Niet van toepassing 
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Overgang naar de derde graad 

Bedrijf en organisatie uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad 

 Bedrijfsorganisatie 
 Commerciële organisatie 
 Internationale handel en logistiek 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen 

Bedrijfsorganisatie  Commerciële organisatie Internationale handel en logistiek 
Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit 
Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 
BK Boekhoudkundig assistant (4) 
BK HR-assistent (4) 

BK Commercieel assistent (4) BK Medewerker (intern)nationeel goederenvervoer (3) 

WD_01 Algemene doorstroomcompetenties WD_01 Algemene doorstroomcompetenties WD_01 Algemene doorstroomcompetenties 
01 Generieke doorstroomcompetenties 01 Generieke doorstroomcompetenties 01 Generieke doorstroomcompetenties 
WD_06 Wiskunde WD_06 Wiskunde WD_06 Wiskunde 
08 Toegepaste wiskunde: financiële wiskunde 08 Toegepaste wiskunde: financiële wiskunde 08 Toegepaste wiskunde: financiële wiskunde 
WD_16 Economie WD_16 Economie WD_16 Economie 
02 Pakket uit de algemene economie 02 Pakket uit de algemene economie 02 Pakket uit de algemene economie 
05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 05 Toegepaste bedrijfswetenschappen en recht 
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Vervolgopleidingen na de derde graad 

Bedrijfsorganisatie 

Geesteswetenschap Natuurwetenschap Sociale wetenschap 

  / Onderwijs 
 
/ Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde 

 

Commerciële organisatie 

Geesteswetenschap Natuurwetenschap Sociale wetenschap 

  / Onderwijs 
 
/ Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde 

 

Internationale handel en logistiek 

Geesteswetenschap Natuurwetenschap Sociale wetenschap 

  / Onderwijs 
 
/ Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde 

 


