


Economische wetenschappen 2de graad

OMSCHRIJVING 

Economische wetenschappen is een sterk theore1sche studierich1ng in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert 
een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in 
economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren 
logisch en kri1sch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te 
begrijpen.

LEERLINGENPROFIEL 

Leerlingen Economische wetenschappen tonen voor het 
geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, 
leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen 
logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden 
in een beperkt 1jdsbestek. 
Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig 
abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch 
en kri1sch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke 
contexten doorgronden ze de belangrijkste 
(bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge 
verbanden.

WAT NA DE 2DE GRAAD? 

Door de verdiepte basis- en de cesuurdoelen zijn Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde (beiden te 
volgen op MCR) en bedrijfswetenschappen (Sint Angela Tildonk) logische vervolgrich1ngen in de 3de graad. De 
brede basisvorming en de complementaire uren die je in deze rich1ng krijgt zorgen er voor dat je ook nog andere 
rich1ngen uit kan, eventueel na het verwerken van een instappakket. 

Ook na het secundair onderwijs heb je nog ruime keuzemogelijkheden. Eigen aan een rich1ng met 
doorstroomprofiel is dat ze weinig impact heeP op de studiekeuze die je uiteindelijk zal maken. Er liggen dus nog 
heel veel mogelijkheden voor je open. Meer info hierover vind je via de website ‘onderwijskiezer.be’.

SPECIFIEK VOOR DE RICHTING 

• Economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, interna1onale handel en economische 
integra1e 

• Aspecten van bedrijfswetenschappen: accoun1ng, kennismaking met vennootschapsrecht 
• Cesuurdoelen voor wiskunde 
• Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis
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3 EW 4 EW
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Duits 0 1
Economie 4 4
Ar1s1eke vorming beeld 1 0
Ar1s1eke vorming woord 1 1
Ar1s1eke vorming muziek 0 1
TOTAAL 32 32
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