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Bedrijfswetenschappen 3de graad 

De studierichting Bedrijfswetenschappen 3de graad 

1. De studierichting in de matrix 

Graad 3de graad 

Finaliteit D-finaliteit 

Domein Economie en organisatie 

Samenstelling ET + SET 

2. Korte beschrijving van de studierichting 

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een 

brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en 

micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om 

economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien  gebruiken ze wiskundige 

concepten om economische problemen op te lossen. 

3. Leerlingenprofiel 

[wordt aangevuld] 

4. Specifiek voor de studierichting 

• Analyse van macro- en micro-economische concepten 

• Strategische planning en marketingbeleid 

• Aspecten van financiering 

• Accounting en analyse van de jaarrekening 

• Kostprijsberekening 

• Aspecten van sociaal en fiscaal recht 

• Andere functionele managementdomeinen: aspecten van Human Resources Management en Supply Chain 

Management 

• Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek 

• Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren 

5. De modellessentabel 

[wordt aangevuld] 

https://guimard-my.sharepoint.com/personal/cindy_lammens_katholiekonderwijs_vlaanderen/Documents/2020-2021/0_lopende%20dossiers/Inforonde/www.katholiekonderwijs.vlaanderen
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6. Infrastructuur 

Cf. algemene vorming 

Vergelijking met aanverwante studierichtingen in de 3de graad 

Economie-wiskunde/Economie-moderne talen Bedrijfswetenschappen 

Economie: 

• macro-economie 

• prijsvorming in diverse marktvormen 

• werking van de kapitaalmarkt 

• overheidsbeleid met inbegrip van herverdeling 

• duurzame (economische) ontwikkeling 
 

Bedrijfswetenschappen: 

• De essentie van duurzaam ondernemen, 
strategische planning 

• Marketingstrategie 

• Ondernemings- en financieringsvormen 

• Accounting en analyse van de jaarrekening 

Economie: 

• macro-economie 

• prijsvorming in diverse marktvormen 

• werking van de kapitaalmarkt 

• overheidsbeleid met inbegrip van herverdeling 

• duurzame (economische) ontwikkeling 
 

Bedrijfswetenschappen: 

• De essentie van duurzaam ondernemen, 
strategische planning 

• Marketingstrategie 

• Ondernemings- en financieringsvormen 

• Accounting en analyse van de jaarrekening 
 

Uitbreiding bedrijfswetenschappen: 

• Aspecten van sociaal en fiscaal recht 

• Kostprijsberekening 

• Aspecten van andere functionele 
managementdomeinen: HRM, supply chain 
management 

• Uitwerken van een eigen ondernemingsconcept 

Pakket informatica (enkel Economie-wiskunde) 

• algoritmen en programmeren 

• modelleren en simuleren 

Pakket Informatica 

• algoritmen en programmeren 

• modelleren en simuleren 

Economie-wiskunde 

• gevorderde wiskunde 
Economie-moderne talen 

• uitbreiding van wiskunde i.f.v economie 

Uitbreiding van wiskunde i.f.v. economie 

 

Bedrijfswetenschappen (D) Bedrijfsorganisatie (D/A) 

Eindtermen D-finaliteit Eindtermen D/A-finaliteit 

Economie 

• macro-economie 

• prijsvorming in diverse marktvormen 

• werking van de kapitaalmarkt 

• overheidsbeleid met inbegrip van herverdeling 

• duurzame (economische) ontwikkeling 
 

Bedrijfswetenschappen: 

• De essentie van duurzaam ondernemen, 
strategische planning 

• Marketingstrategie 

• Ondernemings- en financieringsvormen 

• Accounting en analyse van de jaarrekening 

• Aspecten van sociaal en fiscaal recht 

• Kostprijsberekening 

• Aspecten van andere functionele 
managementdomeinen: HRM, supply chain 
management 

 

Economie 

• Aspecten van macro- en micro-economie 

• Duurzame (economische) ontwikkeling 
 
De doelstellingen en werking van een onderneming: 

• De essentie van duurzaam ondernemen 

• Marketing/employer branding 

• De goederen- en informatiestroom 
Fiscaliteit: 

• Personen- en vennootschapsbelasting 

• Btw 
Boekhouden en financieel beheer: 

• Accounting 

• Kostprijsberekening 

• Debiteurenbeheer 
Personeelsbeheer: 

• Sociaal overleg 

• Instroom, Doorstroom, Uitstroom 

• Tewerkstelling, loonberekening 
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Specifieke eindtermen 3de graad 

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad 

• Economie-wiskunde 

• Economie-moderne talen 

Bedrijfswetenschappen Economie-moderne talen Economie-wiskunde 

Algemene doorstroomcompetenties 

Generieke doorstroomcompetenties 

 Historisch en cultureel bewustzijn 

Moderne talen 

 Talen algemeen:  
- algemene aspecten m.b.t. 
taalsystematiek 
- sociolinguïstiek m.i.v. interculturele 
aspecten 
- taalverwerving en taalontwikkeling 
- communicatieve vaardigheden: 
mediation 

 

 Nederlands: 
- taalsystematiek 
- literatuur 
- communicatieve vaardigheden: 
mondelinge teksten samenvatten 

 

 Frans en Engels:  
- communicatieve vaardigheden 
- taalsystematiek 
- literatuur 

 

 Duits:  
- communicatieve vaardigheden 
- taalsystematiek 
- Landeskunde 
- literatuurbeleving 

 

Wiskunde 

Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie Gevorderde wiskunde 

Informaticawetenschappen 

Informaticawetenschappen: algoritmen 
en programmeren 

 Informaticawetenschappen: algoritmen 
en programmeren 

Informaticawetenschappen: modelleren 
en simuleren 

 Informaticawetenschappen: modelleren 
en simuleren 

Economie 

Algemene economie 

Uitgebreide bedrijfswetenschappen en 
recht 

Bedrijfswetenschappen en recht 

Doorstroomprofiel na de 3de graad 

Bedrijfswetenschappen Economie-moderne-talen Economie-wiskunde 

 Geesteswetenschappen 
Taal- en Letterkunde, Toegepaste 
taalkunde, Gecombineerde 
studiegebieden (Afrikaanse talen en 
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culturen, Oost-Europese talen en 
culturen, Oosterse talen en culturen, 
Taal- en regiostudies) 

  Natuurwetenschappen 
Architectuur, Industriële 
wetenschappen en Technologie, 
Productontwikkeling, Toegepaste 
wetenschappen/ Architectuur, 
gecombineerde studiegebieden (digital 
design), Industriële wetenschappen en 
Technologie 
 
Wetenschappen 
(Computerwetenschappen, Fysica, 
Fysica en sterrenkunde, Informatica en 
Wiskunde) 

Sociale wetenschappen 
Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde / Handelswetenschappen 
en Bedrijfskunde 
 
Gecombineerde studiegebieden 
(International Affairs, Sociaal-
economische wetenschappen)/ 
Onderwijs 

Sociale wetenschappen 
Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde / Handelswetenschappen 
en Bedrijfskunde  
 
Politieke en Sociale wetenschappen, 
Rechten, Notariaat en Criminologische 
wetenschappen / Onderwijs 
 
Gecombineerde studiegebieden 
(International Affairs, Sociaal-
economische wetenschappen) 

Sociale wetenschappen 
Economische en Toegepaste 
economische wetenschappen, 
Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde / Handelswetenschappen 
en Bedrijfskunde 
 
Politieke en Sociale wetenschappen 
(m.u.v Communicatiewetenschappen), 
Rechten, Notariaat en Criminologische 
wetenschappen, Verkeerskunde / 
Onderwijs 
 
Gecombineerde studiegebieden 
(International Affairs, Sociaal-
economische wetenschappen),  

 

Het doorstroomprofiel maakt een koppeling met de meest logische vervolgopleidingen per studierichting en ondersteunt 

zo de selectie van bepaalde wetenschapsdomeinen waarvoor specifieke eindtermen werden ontwikkeld. Het is in de 

eerste plaats een werkdocument voor het ontwikkelproces van de specifieke eindtermen. Het doorstroomprofiel heeft 

geen impact op de eigenlijke studiekeuze die leerlingen uiteindelijk zullen maken. 

Bij het vastleggen van de doorstroomprofielen zijn in de eerste plaats hele studiegebieden geselecteerd. Wanneer binnen 

een bepaald studiegebied enkel een selectie van opleidingen relevant is, dan staat die selectie tussen haakjes na het 

studiegebied opgesomd.  

De studiegebieden zijn gebundeld op basis van inhoudelijke samenhang. Een schuine streep binnen een cluster (/) 

verduidelijkt of het gaat om academische of professionele bacheloropleidingen: links van de schuine streep staan de 

academische bacheloropleidingen en rechts ervan de professionele bacheloropleidingen. 


