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Kiezen voor economie 
 

Je bent jong, zit vol energie en je bent enthousiast om de werking van bedrijven, financiële 

instellingen en de overheid te ontdekken. Je hebt gehoord over de studierichting Economische 

wetenschappen. Maar, zou dit iets voor jou zijn? 

Ja, als 

• je geïnteresseerd bent in het koopgedrag van mensen: waarom kopen we Coca Cola 
en geen Pepsi Cola?  

• je graag alles over de werking van bedrijven zou weten. Het commerciële, financiële, 
productie- en marketingplaatje spreken je aan. 

• je geboeid bent door de actualiteit.  
• je onze samenleving beter wil leren kennen: hoe zit het met onze economie, 

rechtssysteem, politiek en media? 
• je kritisch durft kijken naar actuele problemen en onderzoeken. Jou maken ze niet 

zomaar alles wijs! 
• je graag echte problemen wil onderzoeken, verbanden durft 

leggen en tot creatieve oplossingen wil komen. 
• je je mening durft geven en je jouw standpunt wil leren 

verdedigen. 
• je studeren als een uitdaging ziet, een sprong in een 

vertrouwde, maar vaak onbekende wereld. 
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De richting Economische wetenschappen 
 
In de richting Economische wetenschappen staat de studie van de mens als consument en 

het bedrijf als producent centraal. De basisvorming die wordt aangeboden, is dezelfde als in 

de andere domeinoverschrijdende richtingen. Dat merk je bijvoorbeeld als je de 

lessentabellen naast elkaar legt. 

Concreet betekent dit:  

• dat je over voldoende theoretische achtergrond moet beschikken. 

• dat je van plan bent om later verder te studeren. 

 

Hieronder vind je voor de 2de graad de verschillende thema’s: 

Tweede graad 
• De economie als systeem. 

o De economische kringloop. 

o Economische groei, welvaart en de link met 

sociale zekerheidssysteem in België. 

• De productmarkt 

o Welke keuzes moet je als consument en 

producent maken? 

o Is er altijd veel concurrentie of zijn er ook andere marktvormen? 

o Hoe komt de prijs tot stand? 

• De bedrijven 

o Marketing: op welke manieren kun je promotie maken, … 

o Op welke manier kun je als onderneming groeien en beter doen dan de 

concurrentie? 

o Hoe bereken je de winst? Wanneer behaal je maximale winst als 

onderneming? 

• De arbeidsmarkt 

o Hoe werkt de arbeidsmarkt? Hoe komt het loon tot stand? 

o Hoe grijpt de overheid in op de arbeidsmarkt? 
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o Gevolgen van recente ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt en sociale 

zekerheid? 

• Kapitaalmarkt 

o Wat is de kapitaalmarkt (wat zijn bijv. aandelen)? 

• Boekhouden 

o Keuze ondernemingsvorm. 

o Boekhoudkundige registraties. 

o Hoe gezond is een onderneming? 

• Internationale handel en economische relaties 

o Motieven voor internationale handel. 

o Gevolgen van internationale handel, globalisering en arbeidsverdeling. 

o Internationale economische relaties. 

 

 

Derde graad 
In de derde graad kan je kiezen voor economie-moderne talen, economie-wiskunde of 

bedrijfswetenschappen. Tijdens de lessen economie wordt de leerstof van de tweede graad 

verder uitgediept en toegepast op concrete case-study’s. Hierbij vertrekken we, indien 

mogelijk, steeds van een concrete situatie of van de gegevens van een concreet bedrijf. Net 

zoals in de tweede graad wordt de leerstof aangebracht of getoetst aan werkelijke gegevens 

die de leerlingen zelf moeten opzoeken aan de hand van krantenartikels, videofragmenten 

uit de actualiteit, cijfermateriaal op het internet ... 
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Wat na de richting Economische wetenschappen? 
De studierichting is een doorstromingsrichting. Ze bereidt dus voor op alle vormen van hoger 

onderwijs.  

Na de richting ben je aangewezen op verdere studie. Dat kan in het Hoger Onderwijs met 

één of twee cycli en aan de Universiteit. Het merendeel van de leerlingen kiest vanuit zijn 

interesse vaak voor economisch verwante opleidingen met een wiskundige, 

wetenschappelijke, taalgerichte of sociale inslag.  

Mogelijke vervolgopleidingen zijn: 

• Professionele bacheloropleidingen: bedrijfsmanagement, marketing, office 

management, communicatiemanagement, leerkracht, rechtspraktijk, immobiliën en 

verzekeringen, business management and entrepreneurship, … 

• Academische bacheloropleidingen en masteropleidingen in economische 

wetenschappen (Handelswetenschappen, Economische wetenschappen, Toegepaste 

Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, politieke en sociale wetenschappen, 

rechten, criminologische wetenschappen, communicatiewetenschappen, …) 

 

 

Deze opties zijn voor de hand liggende vervolgopleidingen. Sta je sterk en gaat je interesse 

een andere richting uit, dan kan je ook andere wegen inslaan. Uit cijfers van voorgaande jaren 

blijkt dat de meerderheid van onze leerlingen een vlotte overgang naar het hoger onderwijs 

kent. 
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Nog wat informatie? 
Wil je verder nog wat informatie over deze 
richting?  

Aarzel dan niet om leerlingen aan te spreken die 

deze richting hebben gevolgd en luister eens hoe zij 

deze richting ervaren. Ook leerkrachten en het CLB 

kunnen je verdere informatie bezorgen. 

De leerkrachten die lesgeven in deze richtingen: 

• Mevr. Depoortere 

• Mevr. Devoldere 

• Mevr. Lerouge 

 

Ben je nu al zeker van je keuze? 

Bereid je dan voor op zeer boeiende richting waarbij kritisch zijn en actualiteit centraal 

staan. 

3e graad Economie 
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Lessentabel 2de graad 
 Economische wetenschappen 
Leerjaar 1 2 * 
Godsdienst 2 2 
Lichamelijke opvoeding 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Geschiedenis 2 2 
Economie 4 4 
Nederlands 4 4 
Engels 3 2 
Frans 4 4 
Wiskunde 5+ 5+ 
Biologie 1 1 
Chemie 1 1 
Fysica 1 1 
MEAV 1  
Artistieke vorming  1 
ICT  1 
Leeratelier 1 1 

 

+: meer uitgebreid leerplan voor een vak specifiek voor deze richting 

groene cellen: complementaire uren 

*: vanaf schooljaar 2022-2023 


