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Wat houdt de studierichting in? 

Dit is een abstract-theoretische studierichting. De leerlingen krijgen een brede 

algemene vorming (vakken zoals Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis krijgen 

ruime aandacht in het curriculum), met een uitgebreid pakket economie en 

wiskunde (richtingspecifieke vakken). 

In het vak economie spelen digitale competenties een belangrijke rol. De 
rekenkundige en grafische analyse kunnen leerlingen zowel analoog als met behulp 
van een digitaal rekenblad uitvoeren. Bij het verzamelen, structureren en verwerken 
van informatie hanteren de leerlingen een gerichte zoekstrategie en reflecteren ze 
kritisch over de gevonden informatie en bronnen. 

 

Iets voor jou? 

− Je hebt interesse en wil je graag verdiepen in … 

− het keuzegedrag van de producent en de consument 

− hoe prijzen tot stand komen 

− hoe de internationale handel in zijn werk graat 

− hoe ondernemingen en organisaties werken 

− boekhouden 

− aspecten van vennootschapsrecht 

− … 

− Je bent geïnteresseerd in de economische actualiteit. 

− Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen te 

gebruiken. 

− Je hebt inzicht in complexe leerinhouden. 

− Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren. 

− Je kan aan een hoog tempo moeilijkere leerinhouden verwerken. 

− Je kan logisch en kritisch redeneren. 

− Je bent bereid om extra studeertijd te investeren na de schooluren. 

  



 

Lessentabel 

Vakken 3EW 4EW 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 

Nederlands 4 4 

Engels 3 2 

Frans 4 4 

Wiskunde 5 5 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis* 2 2 

Mens en samenleving 0 1 

Duits 0 2 

Artistieke Vorming * 1 0 

Informatica* 1 0 

Natuurwetenschappen 3 3 

Economie 4 4 

TOTAAL 32 32 

* Indien er voldoende geïnteresseerden zijn, zal het mogelijk zijn om dit vak in een andere taal te volgen (CLIL – Content 

Language Integrated Learning). 

 

Wat na? 

Logische vervolgrichtingen in de derde graad: 

− Economie – moderne talen 

− Economie – wiskunde 

Na de derde graad: 

Deze richting bereidt uitstekend - maar niet uitsluitend - voor op economische 

studierichtingen in het hoger onderwijs. Het is een goede voorbereiding voor studies 

op zowel universitair als niet-universitair hoger onderwijs. 

 

 


