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ECONOMIE

2de graad 

Wat?

In deze richting gaat veel aandacht naar het vak economie; dit vak wordt eerder theoretisch benaderd. Ook de algemene vakken en talen komen 
voldoende aan bod. Je kan kiezen voor zware wiskunde of de basiscursus wiskunde; deze keuze zal je mogelijkheden in de derde graad mee 
bepalen.

Voor wie?

Als je geïnteresseerd bent in economie en een algemene vorming, dan is deze richting misschien iets voor jou. Regelmatig studeren is vereist. 

Toekomstmogelijkheden?

Na de tweede graad is Economie in de derde graad het logische vervolg. Als je gekozen hebt voor de zware wiskunde, is Economie-Wiskunde 
een mogelijkheid. Als je de basiscursus wiskunde hebt gevolgd, kan je naar Economie-Moderne talen. Misschien staat een minder theoretische 
benadering van economie je meer aan; in dat geval zijn er mogelijkheden in het TSO.

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Cultuurwetenschappen - -

Duits - 1

Economie 5/4 5/4

Engels 3 3

Frans 4 4

Fysica 1 1

Gedragswetenschappen - -

Geschiedenis 2 2

Grieks - -

Informatica 1 1

Latijn - -

L.O. 2 2

Nederlands 4 4

P.O. 1 -

Wiskunde 4/5 4/5

TOTAAL 32 32

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.

Hasp-O Centrum - Plankstraat 11 -  3800 Sint-Truiden - 011 70 50 00 - www.hasp-o.be
 Diesterstraat 1 - 3800 Sint-Truiden - 011 70 50 00 - www.hasp-o.be


