Domein economie & organisatie: studierichting handel
PROFIEL
Je bent accuraat en je kunt geconcentreerd en ordelijk werken. Je bent verantwoordelijk en streeft
binnen elke opdracht naar optimale kwaliteit. Je neemt een positieve houding aan tegenover de
snelle veranderingen in de bedrijfswereld en je bent bereid tot permanente vorming. Je bent vlot
in stijl en voorkomen, en je bent bereid tot contact en samenwerking.

OPLEIDING
In de 2de graad handel worden naast de algemene vakken reeds 14 uur handelsvakken voorzien.
De toegepaste economie betekent voor de leerlingen een grondige kennismaking enerzijds met
het boeiend economisch leven en anderzijds met de registratietechniek van de
ondernemingsverrichtingen. Verder krijg je een ruim pakket informatica, essentieel om te
functioneren in de moderne maatschappij.
In de 3de graad legt het leerplan de nadruk op een praktijkgerichte vorming en leren de leerlingen
om zelfstandig problemen aan te pakken. Bovendien worden ze ondergedompeld in het
bedrijfsleven via de stages. Die stages zijn de toetssteen van je kennis en vaardigheden. Succes
op de stage toont wat je waard bent.
De lessen worden gegeven in aangename en aangepaste lokalen met de nieuwste didactische
middelen.
Het is de traditie op Campus Redingenhof dat de leerlingen van de richting Handel hun
administratieve en commerciële talenten tentoon spreiden in een studentenbedrijf. We verkopen
op de markt, op school, thuis,... We vergaderen, nemen deel aan studiedagen en wedstrijden. Als
resultaat heb je naast voldoening nog een extra certificaat.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs
mogelijk. Hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante
vervolgopleidingen. Let wel ‘inhoudelijk verwant’ wil niet zeggen ‘vlot haalbaar’.
Se-n-Se
Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma
secundair onderwijs hebt behaald. Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen
vanzelfsprekend zijn.
Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied (TSO): Administratie vrije beroepen, commercieel
webverkeer, immobiliënbeheer, internationaal transport en goederenverzending, KMOadministratie
(Accountancy),
KMO-ondernemerschap,
medico-sociale
administratie,
netwerkbeheer, verkoop en distributie (Sales).
Voorbereidend jaar
In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. In het
aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil
bijwerken.

HBO
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
vandaar de roepnaam HBO5. De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van
een beroep. Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele
bachelor.
Professionele Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding. Na het TSO is
de overstap naar een inhoudelijk verwante richting haalbaar. Houd bij je keuze zeker rekening met
je vooropleiding.
Mogelijke beroepen
Aankoper, Administratief medewerker, Algemeen bediende, Commercieel medewerker
binnendienst, Internationaal vertegenwoordiger, Kassier, Medewerker callcenter, Medewerker
boekhouding, Medewerker openbare financiën, Managementassistent, Merchandiser,
Rayonverantwoordelijke afdeling non food (knelpuntberoep), Receptionist, Typist,
Verantwoordelijke kassa, Vertegenwoordiger (knelpuntberoep), Winkelmedewerker.
Meer informatie? www.onderwijskiezer.be

