Studierichtingsprofielen 2de graad ASO

ECONOMIE
Wat leer je hier?
Het vak economie geeft je inzicht in het economisch gebeuren: het bedrijfsleven, de menselijke
relaties binnen een bedrijf en het bedrijfsbeleid. Bedrijfsbezoeken verrijken deze theoretische basis.
Je leert kritisch omgaan met informatie en je ontwikkelt vaardigheden om je kennis toe te passen in
diverse contexten.
Deze richting heeft ook een belangrijk basispakket moderne talen. De aandacht gaat hierbij vooral
naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, taalbeschouwing en kennismaking met
anderstalige literatuur.

Welke opties voor het vak wiskunde ?
Je kiest in deze richting voor wiskunde met leerweg 4 of leerweg 5.
In het 1ste jaar van de 2de graad vertalen beide zich in 5 uren wiskunde per week.
In het 2de jaar van de 2de graad vertaalt leerweg 4 zich in 4 uren wiskunde per week. Leerweg 5
vertaalt zich in 5 uren wiskunde per week.

Wie kan hier terecht?
Je kan in deze studierichting instappen na het tweede jaar van de eerste graad basisoptie MODERNE
WETENSCHAPPEN, LATIJN en LATIJN-GRIEKS.
Je hebt een ruime belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Je kan zelfstandig
werken en je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie. Je kan helder, logisch
en kritisch denken.
Voor de richting economie met 5 uren wiskunde kies je wanneer je een sterk wiskundig inzicht hebt.
Wat erna?
Vanuit de richting economie met 4 uren wiskunde kan je in de 3de graad doorstromen naar ECONOMIE
- MODERNE TALEN, MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN. Ook de overstap naar HUMANE WETENSCHAPPEN is
mogelijk (eventueel mits het bijwerken van een basispakket).
Heb je de richting met 5 uren wiskunde gevolgd, dan kan je ook naar de richting ECONOMIE – WISKUNDE
of WETENSCHAPPEN - WISKUNDE (6u of 8u) mits het bijwerken van een basispakket wetenschappen.
Na de 3de graad is verder studeren in diverse vormen van hoger onderwijs mogelijk.

