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Denk vooruit, handel nu
Je zoekt een studierichting waar theorie en praktische
toepassingen elkaar aanvullen.
Organiseren, kopen en verkopen spreken je aan. Je hebt dan
immers veel contact met mensen. De wereld van de reclame
en marketing boeit je ook. In Handel mag je bovendien creatief
zijn: een eigen bedrijf runnen, een naam en logo kiezen, een
reclamecampagne opzetten, een folder uitwerken …
Je maakt kennis met de verschillende afdelingen van een
handelsonderneming en de functies die je daar later in kan
vervullen. Je leert hoe je de boekhouding in een onderneming
organiseert, hoe je kan samenwerken met klasgenoten, hoe je
anderen motiveert, hoe je leiding kan geven, hoe je een stevige
ploegspeler of kapitein wordt. Je bent tot slot geïnteresseerd om
met allerlei computerprogramma’s te werken.

Onze troeven
• Brede vorming
• Sterk bedrijfsgericht
pakket met veel
informatica
• Grote slaagkansen in
hoger onderwijs
• Opleiding voor
veelgevraagde jobs

Wie kan starten?
Heb je in het tweede jaar de basisopties Handel, Moderne
wetenschappen, Latijn, Grieks-Latijn, Techniek-wetenschappen …
gevolgd, dan kan je aansluiten in de tweede graad Handel.
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Wat leer je?
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Godsdienst

2

2

Je krijgt een vorming met veel aandacht voor de praktijk van het
zakendoen, de technieken van boekhouding, marketing, de binnen- en
buitenlandse handel, de toegepaste informatica …
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4
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Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie
(zowel mondeling als schriftelijk) in je eigen taal en in vreemde talen
(Engels en Frans).
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Enkele richtinggebonden vakken
In de tweede graad krijg je een bedrijfsgerichte vorming (informatica,
boekhouden, tekstverwerking, talen). In informatica maak je kennis met
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de apparatuur en leer je taakgericht werken met diverse professionele
softwarepakketten. Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod. Informatica is dan ook geen
doel op zich, maar een duidelijke ondersteuning van het vak bedrijfseconomie en van de moderne schriftelijke communicatie. In het vak bedrijfseconomie werk je rond een spilbedrijf, een handelsonderneming met al
haar activiteiten, administratie en documentenstromen. Ook worden je
heel wat geheimen van de dubbele boekhouding uit de doeken gedaan.

Handel of Handel-talen?
Handel is een breed studiedomein waarin je opgeleid wordt voor een
commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de
overheidsadministratie of de dienstensector.
Is logisch redeneren iets voor jou? Los je graag problemen op met de
computer? Dan kies je best Handel (Ondernemen & IT). Ben je eerder
geïnteresseerd in talen, dan kies je best Handel-talen (Ondernemen
& communicatie). In beide richtingen is het belangrijk dat je ordelijk en
nauwkeurig kan werken.

En verder
Handel is een logische voorbereiding op de derde graad Boekhoudeninformatica, Handel of, mits bijwerken voor Duits, de richting
Secretariaat-talen. Dankzij de brede vorming kan je met een diploma uit
het handelsonderwijs echter nog vele andere richtingen uit.
Oud-leerlingen hebben grote slaagkansen in de hogere opleidingen
Bedrijfsmanagement, Sociaal-agogisch werk of Onderwijs.

instituut mariawende-blydhove

Mariawende
Blydhove

3de jaar - 4de jaar

Handel

Boogschutterslaan 25
Generaal Lemanlaan 145

ondernemen en IT

8310 Sint-Kruis
8310 Assebroek

Tel. (050) 35 11 69
Tel. (050) 36 77 70

v2018

2de graad

info@imb-brugge.be
www.imb-brugge.be

