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BEDRIJVIG, VAN A TOT Z 

Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica) 

is een richting voor wie geboeid is door de 

beleidsvoerende en boekhoudkundige 
aspecten van een onderneming. Daarbij vind 

je ook het belang van informatica cruciaal. 
Door de combinatie met een sterke algemene 

vorming word je bovendien goed voorbereid 

op verder studeren of op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

VAKKEN 5e 6e 

ALGEMENE VORMING   

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 1 1 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 1 1 

Wiskunde 4 4 

TALENVORMING   

Nederlands 3 3 

Frans 3 3 

Engels 3 3 

SPECIFIEKE VORMING   

Bedrijfseconomie 

- Bedrijfseconomie theorie 

- Bedrijfsgerichte praktijk 

7  

6 

2 

Toegepaste informatica 

- Softwareontwikkeling 

- Informatiemanagement 

- Webdesign 

 

4 

2 

 

5 

 

1 

Stage  2 

TOTAAL 33 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oud-leerling aan het woord:  

“Toen ik naar de Jozefienen kwam, ging ik opnieuw graag naar 

school. De vakken die ik kreeg, interesseerden mij écht en de tijd vloog. Ook 

de sfeer onder de klasgenoten en met de leerkrachten was heel goed. Onze 

ondernemingszin werd echt aangewakkerd en daarom ben ik ook student-

zelfstandige geworden tijdens mijn hogere studies.” 

KAREL BOUSSON 

BACHELOR MULTIMEDIA & CREATIVE TECHNOLOGIES 

Accountancy en IT combineert een stevige algemene vorming met een bedrijfs-

gerichte vorming met wiskunde als ondersteuning. In bedrijfseconomie bestudeer je 

de opbouw van een onderneming en de administratie bij bedrijfsprocessen, 

gekoppeld aan toegepaste informatica. In het vak toegepaste informatica leer je IT 

optimaal in te zetten om bedrijfsgerichte problemen aan te pakken. 

Leerlingen met een sterk probleemoplossend vermogen 

zitten er dus op hun plaats. In de talencomponent  

gaat aandacht naar specifieke bedrijfsgerichte 

vaardigheden. 

Wie kan starten met deze richting? 

In principe is de logische vooropleiding de 2e graad 

Handel (Ondernemen en IT) en de aso-studierich-

tingen met voldoende wiskunde en economie. Een 

gezonde portie interesse in informatica (program-

meren, webdesign …) is zeker een meerwaarde.

 
Up-to-date en  

future proof 

Zelfstandig leren 

studeren 

Toekomstmogelijkheden 

Theorie en praktijk 



 

1e graad 

  

1 
Moderne Ondernemen of 

Moderne IT 

2 

Economie & Organisatie 
[basisoptie Economie en 

Organisatie met keuzevak IT of 

Toerisme] 
  

2e graad 

D doorstroming 

3-4 Bedrijfswetenschappen 

D/A dubbele finaliteit 

3-4 Bedrijf & Organisatie 

3-4 Taal & Communicatie 

3-4 Toerisme 

A arbeidsmarkt 

3-4 Organisatie & Logistiek 

3-4 Onthaal & Recreatie 
 

 

3e graad 

tso doorstromingsgericht 

5-6 Accountancy & IT 

5-6 Marketing & Ondernemen 

5-6 Netwerken & IT 

5-6 
Office Management & 

Communicatie 

5-6 Toerisme 

5-6 Communicatie & Media 

bso tewerkstellingsgericht 

5-6 Office 

5-6 Retail 

5-6 Onthaal & Recreatie 
  

specialisatie 
bso tewerkstellingsgericht 

7 Business Support 

7 Retailmanagement 

7 
Gespecialiseerd 

Recreatiemedewerker 
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De pijlers van deze richting 

Accountancy en IT richt zich tot de interne keuken 

van een onderneming. Wij bestuderen de 

gedigitaliseerde administratieve organisatie en 

volgen daarbij de recente ontwikkelingen. 

Er zijn verder drie belangrijke steunpijlers. 

 Bedrijfseconomie 

 Bedrijfseconomie theorie: we confronteren 

de leerlingen met alle mogelijke nationale en 

internationale verrichtingen en bijhorende 

documenten. Deze verzamelde boekhoud-

kundige informatie leren ze in het zesde jaar 

interpreteren om zo de evoluties van het 

bedrijf te ontdekken en beleidsbeslissingen te 

nemen. De leerlingen werken met een 

commercieel ERP-systeem (software voor 

bedrijfsadministratie), waarin modules zoals 

boekhouding, facturatie, beheer van vast 

actief, financiën … geïntegreerd worden. We 

leggen de link met MS-Office om het geheel 

verzorgd en duidelijk te presenteren. 

 Bedrijfsgerichte praktijk: we confronteren de 

leerlingen via een oefenfirma (virtuele onder-

neming in een internationaal netwerk) met de 

bedrijfswereld. We nemen daartoe ook deel 

aan beurzen in binnen- en buitenland. Contact 

met de bedrijfswereld is er via bedrijfs-

bezoeken en de geïntegreerde proef. 

 Toegepaste Informatica: in dit vak komen heel 

wat elementen aan bod in meerdere deelvakken: 

 Informatiemanagement: we bestuderen op 

een interactieve manier de beveiliging van 

data en informatie in een bedrijf. Aanvullend 

focussen we op databankontwerp: de theorie 

en ontwerptechnieken van een databank 

worden uit de doeken gedaan. 

 Softwareontwikkeling: hier ligt de nadruk op leren 

programmeren (zonder dat er voorkennis vereist is). Via 

C# leren we de basisstructuren van het programmeren 

en zetten we ook de eerste stappen binnen OOP 

(Object-oriented programming): C# wordt 

gekoppeld aan een databankprogramma om 

ook hier zakelijke software te ontwikkelen. 

Voorts analyseren we big data met PowerBI 

en gaan we verder met programmeren. 

Hierbij snijden we het lagenmodel aan 

binnen het ontwikkelen van software. 

 Webdesign: tijdens deze lessen leren we 

een server-side scripting taal PHP aan om 

dynamische websites te ontwikkelen. 

Daarnaast worden designtechnieken voor 

websiteontwerp toegelicht en zetten we 

SQL in om databanken te bevragen. 

 Wiskunde: de leerstof is vooral praktijkgericht, 

bewijzen komen in feite niet aan bod. Direct 

toepasbaar bijvoorbeeld is financiële algebra die 

natuurlijk nauw aansluit bij de richting Accountancy 

en IT. Veel leerstofonderdelen komen ook in het aso 

voor maar worden daar theoretischer benaderd. 

Andere komen dan in deze richting niet meer voor. 

De richting is dus een nieuwe uitdaging en evolueert voortdurend om zo de leerlingen 

een sterke basis te geven in verdere studies of op de arbeidsmarkt. De leerlingen 

kunnen kiezen uit de ruimste waaier van opleidingen en hebben meestal de goede 

moed en attitudes tot verder studeren. De combinatie van een grondige economische 

kennis en gespecialiseerde IT-vaardigheden bereidt hen optimaal voor op de 

toekomst. 

Wat na Boekhouden-Informatica (Accountancy en IT)? 

Accountancy en IT is voornamelijk een doorstromingsstudierichting: de leerlingen zijn 

vooral voorbereid op de professionele bacheloropleidingen op hogeschoolniveau met 

o.a. Informatica of Bedrijfseconomie als belangrijke opleidingsonderdelen. Andere 

opleidingen in het hoger onderwijs uit de studiegebieden Handelswetenschappen en 

Bedrijfskunde, Lerarenopleiding … behoren eveneens tot de mogelijkheden. 


