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Economische Wetenschappen

2de graad - D*

Wat?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorm-
ing met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem 
en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge 
verbanden te begrijpen. 
Naast economie en wiskunde worden in deze studierichting ook talen en wetenschappen verdiept met de mogelijkheid om in het vierde jaar 
te kiezen voor ofwel bijkomende uren vreemde talen (1u Frans en 1u Duits), ofwel bijkomende uren wetenschappen (1u fysica en 1u che-
mie). Tijdens de taallessen leer je de talen actief gebruiken en proef je van literatuur en cultuur. In de wetenschapslessen leer je nauwkeurig 
analyseren en wetenschappelijke informatie correct beoordelen. Hoewel de leerinhouden voornamelijk theoretisch worden aangebracht, 
krijg je ook ruimte om zelf te onderzoeken via practica.

Voor wie?

Als leerling Economische wetenschappen heb je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden en kan je logisch redeneren. Je 
hebt een ruime interessesfeer, en bent iemand die graag studeert. Je kan complexe leerinhouden in korte tijd verwerven. Je bent in staat 
om geordend te denken en wiskundige abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete 
maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.
 Wil je bovendien vreemde talen analyseren en actief gebruiken ? Wil je proeven van cultuur en literatuur? Of wil je liever natuurver-
schijnselen leren verklaren?  Heb je een wetenschappelijk analytische interesse in ons bestaan als mens en de wereld om ons heen? Het 
keuzepakket vreemde talen of wetenschappen geeft je de mogelijkheid om je te verdiepen in je eigen interessegebied: je kan kiezen door 
bijkomende uren wetenschappen (fysica en chemie) ofwel bijkomende uren vreemde talen (Frans en Duits). 

Wat na de tweede graad?

Na de tweede graad ga je naar de derde graad in een doorstroomrichting. Een overstap naar derde graad dubbele finaliteit is nog altijd mo-
gelijk. In de derde graad doorstroomfinaliteit kies je voor Economie-moderne talen, Economie-wiskunde of Bedrijfswetenschappen. 
 

Lessentabel:

 

LEERJAAR I II

Algemene vorming 23 21

Artistieke vorming 1 -

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

ICT - 1

LO 2 2

Mens en samenleving 1 -

Natuurwetenschappen
    Biologie 1 1

    Chemie 1 1

    Fysica 1 1

Nederlands 4 4

Richtingsspecifieke vorming 9 11

Economie 4 4

Wiskunde 5 5

Keuzepakket moderne talen of wetenschappen - 2

TOTAAL 32 32
*Legende
D: doorstroomfinaliteit
D/A: dubbele finaliteit
A: arbeidsmarktfinaliteit.


