ECONOMIE
ASO
DOMEINSPECIFIEKE
VAKKEN

- Micro-economie
- Macro-economie
- Bedrijfsbeleid
- Boekhouden

PROFIEL

- Geboeid zijn door de economische en
financiële wereld
- Bedrijfseconomisch inzicht
- Zelfstandig kunnen werken
- Interesse in de actualiteit

PRAKTISCH

-

THEORETISCH

++

PRAKTIJKLESSEN OP - Arbeidsoriëntatie 5e jaar
VERPLAATSING
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Professionele bacheloropleiding
in het hoger onderwijs
Bedrijfsmanagement
Accountancy en Fiscaliteit
Automotive management
Business & management
Financie- en verzekeringswezen
Immobiliën en verzekeringen
Internationaal ondernemen
Logistiek management
Marketing
Rechtspraktijk
Sport- en cultuurmanagement
Winkel- en retailmanagement
Academische bacheloropleidingen
(en masteropleidingen)
Handelsingenieur (Business Engeneering)
Toegepaste economische wetenschappen
(Business Economics)
Economische wetenschappen (Economics)
Handelswetenschappen (Business
Administration)

ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN
AT H E N E U M

ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN
AT H E N E U M

Ben jij een economisch talent?
ASO

ECONOMIE

TSO

BUSINESS MANAGEMENT

BSO

OFFICE & LOGISTICS

Beantwoord deze vragen en ontdek snel het antwoord!
> Wil je weten waarom de prijzen stijgen of hoe de
beurs werkt? Dan is de richting economie zeker iets
voor jou.
> Heb je eerder interesse in het opstarten van een
eigen zaak en wil je ontdekken hoe je een goede
manager wordt? Schrijf je dan in voor de richting
business management.
> Verkies je eerder om zelf aan de slag te gaan in een
kantoor, winkel of magazijn, dan is office en logistics
iets voor jou
Als de antwoorden op deze vragen jou interesseren,
dan is een economische richting zeker iets voor jou.
Op GO! Geel kan je een economische richting volgen
op alle niveaus. Ontdek de mogelijkheden in deze
folder.

Technische Schoolstraat 15
2440 Geel
014/58 00 31
info@gogeel.be
www.gogeel.be

BUSINESS MANAGEMENT
TSO
DOMEINSPECIFIEKE
VAKKEN

- Boekhouden
- Handelseconomie
- Verkoop
- Dactylo
- Kantoortechnieken
- Logistiek
- Algemene economie
- Recht

PROFIEL

- Geboeid zijn door het reilen en zeilen
van een onderneming
- Bedrijfseconomisch inzicht
- Zelfstandig kunnen werken
- Creatief persoon
- Ondernemerszin
- Interesse in de actualiteit

PRAKTISCH

+

THEORETISCH

+

ATTESTEN

VCA

PRAKTIJKLESSEN OP - Allerlei projecten en uitstappen doorheen
VERPLAATSING
het jaar
- 2 weken stage
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Professionele bacheloropleiding
in het hoger onderwijs
Bedrijfsmanagement
Accountancy en Fiscaliteit
Automotive management
Business & management
Financie- en verzekeringswezen
Immobiliën en verzekeringen
Internationaal ondernemen
Logistiek management
Marketing
Rechtspraktijk
Sport en cultuurmanagement
Winkel- en retailmanagement

OFFICE & LOGISTICS
BSO
Office manager
Communicatie en creatie
Events en creatie
Events en business
People management
7de jaren Se-n-Se-jaren
Hotelbeheer
Immobiliënbeheer
Intern transport en goederenverzending
Juridisch secretariaat
Medico-sociale administratie
Toerisme en organisatie
Toerisme en recreatie
Academische bacheloropleidingen (en
masteropleidingen)

Deze opleidingen zijn sterk theoretisch,
waardoor er voor sommige opleidingen toch
een bredere voorkennis nodig is. We geven
het advies om eerst te starten met een
professionele bachelor om daarna via een
schakelprogramma de overstap te maken.

DOMEINSPECIFIEKE
VAKKEN

- Boekhouden
- Handelseconomie
- Verkoop
- Dactylo
- Kantoortechnieken
- Logistiek
- Recht

PROFIEL

- Geboeid zijn door de werking
van een kantoor en de logistieke
sector
- Creatief persoon
- Zelfstandig, nauwkeurig en
georganiseerd kunnen werken
- Praktijkgericht leren
- Ondernemerszin
- Teamplayer

PRAKTISCH

++

THEORETISCH

+/-

ATTESTEN

- VCA
- EHBO
- Heftruckopleiding (7e jaar)

PRAKTIJKLESSEN OP - 5e jaar: 1 week
VERPLAATSING
- 6e jaar: 1 dag per week + 1
week
- 7e jaar: 9 weken
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

7de jaren Se-n-Se-jaren
Hotelbeheer
Immobiliënbeheer
Intern transport en
goederenverzending
Juridisch secretariaat
Medico-sociale administratie
Toerisme en organisatie
Toerisme en recreatie
Hoger beroepsonderwijs HBO5
Professionele bacheloropleiding
in het hoger onderwijs
Logistiek management

