ECONOMIE
3 de g ra a d ASO

Leerlingprofiel
Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens
nagedacht over de studierichting economie?
Economie is zeker iets voor jou als je …
• niet meteen wegzapt naar een andere zender als het nieuws op TV komt;
• geïnteresseerd bent in de wisselwerking tussen de economie en de maatschappij;
• wil weten hoe de bedrijfswereld in elkaar zit;
• de werking van de economie op regionaal, nationaal en internationaal niveau wil
kunnen verklaren;
• wil weten hoe je later een eigen zaak uit de grond kan stampen;
• niet terugdeinst voor het maken van berekeningen en het interpreteren van tabellen en grafieken;
• aanleg hebt voor talen of wiskunde;
• studeren ziet als een uitdaging en een meerwaarde voor jezelf.

Profiel van de studierichting
Economie is een menswetenschap die drie partijen in de maatschappij uitvoerig
bestudeert, met name bedrijven, gezinnen en de overheid. Deze drie actoren
beïnvloeden elkaar voortdurend in hun streven naar een hogere welvaart en welzijn.
De studierichting Economie is een richting die je aan de hand van een stevig
economische referentiekader klaarstoomt voor verdere studies op universitair- of
hogeschoolniveau. De focus wordt gelegd op het nadenken over economische
verschijnselen en hieraan betekenis geven.
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Inhoud van de specifieke vakken
Gebaseerd op verschillende onderzoeksvragen, leer je inzicht te ontwikkelen in de
belangrijkste (bedrijfs)economische thema’s en hun onderlinge verbanden. Dit wordt
gedaan aan de hand van krantenartikels, tabellen, grafieken… Je leert deze bronnen
te analyseren en kritisch te beoordelen.

ECONOMIE
In de derde graad krijgen alle leerlingen vier lesuren economie waarin zowel ruimte
wordt voorzien voor de algemene economie als voor de bedrijfswetenschappen. Enkele thema’s die worden aangesneden in de derde graad:
• algemene economie: overheidsingrijpen, externe effecten, bbp, inflatie, wisselkoersen;
• bedrijfswetenschappen: ondernemingsplan, leningen, vennootschappen, cashflowanalyse, financiële analyse.

ONDERZOEKSCOMPETENTIES
In de derde graad schenken we de nodige aandacht aan onderzoekscompetenties.
Zo leer je je theorie omzetten in de praktijk. Bovendien kom je in contact met mensen die met beide voeten in de bedrijfswereld staan; o.a. wanneer je jouw project
verdedigt voor een professionele jury.
• Vijfde jaar: in groepjes een ondernemingsplan uitschrijven van een eigen zaak en
dit presenteren voor een professionele jury. Dit kadert in de Vlaamse wedstrijd
‘Plankgas’.
• Zesde jaar: in groepjes een maatschappelijke kwestie onderzoeken en beschrijven in een paper. Hierbij dien je tevens interviews en/of enquêtes af te nemen.
Dit kadert binnen de Sociale Wetenschappen Olympiade (SOWO).
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TOEGEPASTE ECONOMIE (ENKEL IN EC-WI)
De studierichting EC-WI heeft naast het basispakket economie (vier lesuren) nog
twee extra lesuren toegepaste economie per week. In deze lessen worden economische onderwerpen behandeld die weinig of niet aan bod komen in het basispakket.
Onderwerpen zoals accountancy, beleggingen, project monetair beleid van de ECB,
financiële analyse en politiek komen nagenoeg in alle verdergezette economische
opleidingen in het hoger onderwijs terug en worden tijdens deze twee lesuren toegelicht.
Daarnaast zetten we ook in op de verdere ontwikkeling van ICT-vaardigheden door
het oplossen van complexe financieel-economische oefeningen met Microsoft Excel.
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Praktisch
OVERSTAPPEN NAAR ECONOMIE IN DE DERDE GRAAD
De basisinhouden van Economie in de tweede graad worden in de derde graad
bondig herhaald. Leerlingen die in de tweede graad een andere ASO-studierichting
hebben gevolgd, kunnen dus een vlotte overstap maken naar een studierichting met
een component Economie in de derde graad. De basisprincipes en -inhouden die in
de tweede graad aan bod kwamen binnen het richtingsvak Economie worden aangeboden via een bijwerkopdracht.

KEUZEVAK
In de derde graad, zowel in het vijfde als het zesde jaar, heb je in de richtingen
EC-MT en EC-WI een keuzevak. Tijdens deze twee wekelijkse lestijden verken je
andere disciplines. Deze keuzevakken vormen een waardevolle verbreding van de
studierichting die je kiest. In onderstaande tabel kan je bekijken welke keuzes je kan
maken per studierichting.

ECONOMIE ASO

EC-MT

EC-WI

Duits (Basis)

•

Duits (Verderzetting basis)*

•

Esthetica

•

•

Filosofische Initiatie

•

•

Politieke Initiatie

•

•

Taalvaardigheid Engels/Frans
Wiskunde **

Voor de inhoud van
de verschillende
keuzevakken:

•
•

*

Dit keuzevak kan je enkel in het zesde jaar kiezen als vervolg op het keuzevak
Duits (Basis) in het vijfde jaar.
** Dit keuzevak kan je enkel in het zesde jaar kiezen.
LET OP: een keuzevak dat je kiest in het vijfde jaar kan je niet meer opnieuw kiezen
in het zesde jaar.
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Derde graad
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Toegepaste Economie

-

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Duits

3

-

Engels

3

2

Frans

4

3

Nederlands

4

4

Taalproject

1

-

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

-

1

Chemie

-

1

Fysica

-

1

Natuurwetenschappen

2

-

Wiskunde

3

6

Keuzevak

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

33

33
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