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Economie

Eigenheid:
 wordt in twee pakketten aangeboden: met meer mo-
derne talen of met meer wiskunde

 in het vak economie staat ‘ondernemen’ centraal, de 
leerlingen krijgen de kans om ondernemerservaring op 
te doen door een JIEHA-bedrijfje (4de jaar) of een mini-
onderneming (6de jaar) op te starten

 er komen vele actuele thema’s aan bod
 in de 2de graad komt boekhouden slechts in beperkte 
mate voor; daardoor wordt overschakelen naar Handel 
moeilijker

 in de 3de graad krijg je algemene economie en bedrijfs-
wetenschappen

Leerlingenprofiel:
 je hebt interesse voor het economisch functioneren van 
de maatschappij en het hele maatschappelijk gebeuren

 je kunt helder, logisch en kritisch denken
 economie met talen vraagt een speciale aanleg voor 
talen en communicatie

 economie met wiskunde vraagt een stevige theoreti-
sche intelligentie en aanleg voor abstract denken

 als je denkt aan een academische economische oplei-
ding (bv. TEW) kies je voor Economie-wiskunde

Tweede en derde graad 
ASO
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Keuzepakket talen
Mogelijkheden in de 3de graad ASO
Economie–moderne talen
Moderne talen–wetenschappen

Keuzepakket wiskunde
Mogelijkheden in de 3de graad ASO
Economie–moderne talen
Economie–wiskunde
Moderne talen–wetenschappen
Wetenschappen–wiskunde
Sportwetenschappen

2de graad Economie
Keuzepakket 

talen
Keuzepakket 
wiskunde

Vakken 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4

Frans 5 4 4 4

Engels 3 3 3 2

Duits - 1 - 1

economie 4 4 4 4

aardrijkskunde 1 1 1 1

biologie 1 1 1 1

chemie 1 1 1 1

fysica 1 1 1 1

informatica 1 1 1 1

wiskunde 4 4 5 5

geschiedenis 2 2 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

muzikale opvoeding - 1 - 1

plastische opvoeding 1 - 1 -

Economie

Door het grote belang dat in 

deze richting aan taalonder-

wijs en aan economie wordt 

gehecht, kan je in het hoger 

onderwijs zeker terecht in alle 

professionele bachelors en 

blijven bepaalde academische 

bachelors en masters aan 

een hogeschool of universiteit 

mogelijk.


