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Na een brede eerste graad, maken leerlingen een keuze voor hun vervolgopleiding in de 2e en 3e graad. 

Campus Impuls heeft een samenhangend studieaanbod en kan jongeren met interesse in economie, tal van 

richtingen aanbieden.  

De domeingebonden, economische richtingen, zitten in de 2e en 3e graad samen op een campus in de 

Christiaan Van der Heydenlaan, in Oostakker. 

 

 

Finaliteiten 

Alvorens we de richtingen voorstellen, verduidelijken we graag dat elke richting in de 2e en 3e graad een 

“finaliteit” heeft, een einddoel waartoe gewerkt wordt: 

 

Finaliteit arbeidsmarkt: De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op 

een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt, graduaatsopleiding of een Se-n-Se.  

Dubbele finaliteit: De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een 

vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt, 

graduaatsopleiding of een Se-n-Se. 

Doorstroomfinaliteit: De studierichtingen uit de doorstroomfinaliteit leggen de focus op een 

doorstroom naar het hoger onderwijs. 

 

 

Ons aanbod op Campus Economie 

 

    DUBBELE FINALITEIT ARBEIDSMARKT 

        

2e graad   BEDRIJF & ORGANISATIE TSO ORGANISATIE EN LOGISTIEK BSO  

        

3e graad   INTERNATIONALE HANDEL EN LOGISTIEK TSO 
LOGISTIEK BSO 

  
ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES BSO 

2e graad 



 

Richtingen in de 2e graad 

We stellen de verschillende richtingen in de 2e graad op Campus Economie even voor. 

 

BEDRIJF EN ORGANISATIE TSO – DUBBELE FINALITEIT 

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 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. 

 

Logische vervolgopleiding op Campus Impuls in de 3e graad 

Internationale Handel en Logistiek TSO - dubbele finaliteit 

 

 

ORGANISATIE EN LOGISTIEK BSO - ARBEIDSMARKT 

In de studierichting ‘Organisatie en logistiek’ maken leerlingen kennis met mogelijke toekomstige 

beroepenvelden binnen verkoop, administratie en logistiek. De focus ligt daarbij op communicatieve 

vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en 

uitvoerende taken (binnen logistiek). 

 

Logische vervolgopleiding op Campus Impuls in de 3e graad 

Logistiek BSO – arbeidsmarkt 

Onthaal, Organisatie en Sales BSO - arbeidsmarkt 

  



 

Lessentabellen in de 2e graad 
 

De leerlingen krijgen op Campus Economie 34 lesuren per week. Het 3e en 5e jaar heeft dus een extra lesuur 

op dinsdag en donderdag. De 4es en 6e krijgen hun extra uur op woensdag en vrijdag. 

  

 
BEDRIJF & ORGANISATIE  

TSO 
ORGANISATIE & LOGISTIEK  

BSO 

 DUBBELE FINALITEIT ARBEIDSMARKTGERICHT 

Lessenpakket 3e jaar 4e jaar 3e jaar 4e jaar 

Aardrijkskunde 1 - - - 

Algemene Vorming - - 9 9 

Artistieke expressie - 1   

Burgerschap 1 - - 1 

Beweging en gezondheid 2 2 2 2 

Engels  2 2 2 2 

Frans  2 2 2 2 

Geschiedenis 1 1 - - 

Leren organiseren 1 - - - 

Natuurwetenschappen 1 1 - - 

Levensbeschouwing 2 2 2 2 

Nederlands  3 3 - - 

Wiskunde  3 3 - - 

Specifiek gedeelte     

Bedrijfseconomie 8 10 - - 

Andere talen in economie: Engels 
 

+1 +1 +1 +1 

Andere talen in economie: Frans +1 +1 +1 +1 

Informaticawetenschappen 3 3 1 - 

Onthaal en kantoor  - - 6 6 

Verkoop en logistiek - - 6 6 

Afhankelijk van keuze     

Keuzemodule / boost 2 2 2 2 

TOTAAL 34 34 34 34 



 

 
 

 

 

 

Richtingen in de 3e graad 
 

INTERNATIONALE HANDEL EN LOGISTIEK TSO – DUBBELE FINALITEIT 

Internationaal handel leidt je op voor een administratieve functie in de internationale handel met het 

accent op logistiek. Je wordt vertrouwd gemaakt betalingsdocumenten en met import- en 

exportformaliteiten. Uiteraard gaat er veel aandacht naar een vlotte omgang met ICT, een grondige 

talenkennis en een efficiënte zakelijke communicatie. De stage is een essentieel onderdeel van de 

opleiding. 

 

Logische vervolgopleidingen 

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich binnen de studiegebieden  

▪ “Handelswetenschappen en Bedrijfskunde”  Bv. Professionele bachelor: 

bedrijfsmanagement, Informatiemanagement en Multimedia, Retailmanagement, 

toegepaste informatica, Netwerkeconomie, Toerisme- en Recreatiemanagement,... en 

nog veel meer. 

▪ “Onderwijs” Bv. Brofessionele bachelor - leraar secundair onderwijs. 

 

 

ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES BSO – FINALITEIT ARBEIDSMARKT 

In de opleiding onthaal, organisatie en sales leert men personen correct te onthalen en informeren, een 

beperkt aantal administratieve taken uit te voeren en klantgericht te werken om producten/diensten aan 

particuliere klanten te verkopen om zo de commerciële/onthaaldoelstellingen van de organisatie te helpen 

realiseren. De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding. 

 

Logisch vervolg 

Leerlingen hebben op het einde van het 6e jaar voldoende vaardigheden om de arbeidsmarkt te 

betreden, maar een Se-n-Se (7e jaar, “secundair na secundair”) is zeker een aanrader.  

Voor de richting Onthaal, Organisatie en Sales  zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen: 

▪ Commercieel Assistent 

▪ Klantcontactmedewerker 

Maar ook graduaatsopleidingen kunnen een mooi vervolgstuk betekenen voor deze leerlingen. 

 

3e graad 



 

 

LOGISTIEK BSO – FINALITEIT ARBEIDSMARKT 

Tijdens stages in verschillende logistieke bedrijven, studiebezoeken en/of magazijnsimulaties leer je de 

finesses van het ontvangen, sorteren, opslaan, verpakken en verzenden van verschillende soorten 

goederen. Je leert de werkzaamheden in een magazijn organiseren. Zo leer je werken volgens bepaalde 

procedures, verzendingsdocumenten invullen, de kwaliteit en de hoeveelheid van de producten 

controleren. De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding. 

 

Logisch vervolg 

Leerlingen hebben op het einde van het 6e jaar voldoende vaardigheden om de arbeidsmarkt te 

betreden, maar een Se-n-Se (7e jaar, “secundair na secundair) is zeker een aanrader. 

Voor de richting Logistiek is de meest logische Se-n-Se-opleiding: 

▪ Logistiek Assistent Magazijn  

 

Maar ook graduaatsopleidingen kunnen een mooi vervolgstuk betekenen voor deze leerlingen. 

 

 

 

  



 

Lessentabellen in de 3e graad 

 

De leerlingen krijgen op Campus Economie 34 lesuren per week. Het 3e en 5e jaar heeft dus een extra lesuur 

op dinsdag en donderdag. De 4es en 6e krijgen hun extra uur op woensdag en vrijdag. 

 

 
INTERNATIONALE 

HANDEL EN LOGISTIEK 
TSO 

ONTHAAL, 
ORGANISATIE EN SALES 

BSO 

LOGISTIEK 
BSO 

 DUBBELE FINALITEIT ARBEIDSMARKTGERICHT ARBEIDSMARKTGERICHT 

Basisvorming 5e 6e  5e 6e  5e 6e 

Aardrijkskunde  / 
Natuurwetenschappen 

2 2 - - - - 

Artistieke expressie - 1 - 1 - 1 

Burgerschap 1 - 1 - 1 - 

Economische competenties - 1 - 1 - 1 

Engels  2 2 1 1 1 1 

Frans  2 2 1 1 1 1 

Geschiedenis  1 
CLIL ENG 

1  
CLIL ENG 

- - - - 

Levensbeschouwing  2 2 2 2 2 2 

Beweging en gezondheid 2 2 2 2 2 2 

Nederlands  2 3 - - - - 

PAV 
+ leren organiseren 

- - 6 
1 

7 6 
1 

7 

Wiskunde  2 2 - - - - 

Specifiek gedeelte       

Algemene economie  
Recht en logistiek 
Boekhouding 
Bedrijfsbeheer 

2 
5 
3 
2 

2 
8 
3 
- 

- - - - 

Onthaal en organisatie 
Sales 

- - 5 
5 

2 
2 

- - 

Logistiek - - - - 11 8 

Duits 2 1 - 2 - - 

Andere talen in economie: 
Engels 

+1 - +1 +1 - - 

Fysica - - - - - - 

Andere talen in economie: 
Frans  

+1 - +1 +1 - - 

Informaticawetenschappen - - 2 2 2 2 

Nederlands - - - - - - 

Wiskunde - - - - - - 

Stage - - 4 7 5 7 

Onderzoeks- en 
innovatieopdracht ECO-MT 

- - - - - - 

Afhankelijk van keuze       

Keuzemodule 2 2 2 2 2 2 

TOTAAL 34 34 34 34 34 34 
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Contact 

Campus STEM 

2e en 3e graad 

Campus Wolfput 

1e graad 

Campus ASO 

2e en 3e graad 

Campus Economie 

2e en 3e graad 
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