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BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (DGD)
In de studierichting Bedrijfswetenschappen combineer je een
brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.
Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de
economie als systeem en in de werking van ondernemingen.
Je legt verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch
redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein
economie. Door logisch en kritisch te redeneren vanuit concrete
maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste
(bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.
Naast de algemene vorming die dezelfde is als in de
andere studierichtingen binnen de domeingebonden
doorstroomfinaliteit bevat de studierichting
Bedrijfswetenschappen doelstellingen binnen het studiedomein
economie en organisatie.

Economie
In het richtingsvak economie bestudeer je de economie
als systeem waarbij je aandacht hebt voor de economische
kringloop en de relaties tussen productie, toegevoegde
waarde en economische motoren zoals het bnp en de totale
werkgelegenheid. Daarnaast worden de volgende thema’s
aangesneden in de 2de graad:
- de consument en producent in relatie tot de economische
wereld;
- marktwerking en de rol van de overheid en organisaties;
- internationale handel en economische relaties;
- de werking van de ondernemingen en organisaties;
- bedrijfswetenschappen: accounting en aspecten van
vennootschapsrecht.
In de studierichting Bedrijfswetenschappen verwerk je
dezelfde doelen en inhouden als de leerlingen Economische
wetenschappen. Hiervoor krijg je wel 4 extra graaduren
waarin je de (bedrijfs)economische theorieën en onderwerpen
benadert vanuit de actualiteit en voorbeelden die eigen zijn aan
het bedrijfsleven.
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Tijdens de lessen Labo verruim en verdiep
je je blik in het reilen en zeilen van
ondernemingen:
- ondernemers voor de klas;
- circulair ondernemen;
- KBC-get-a-teacher;
- bedrijfsbezoeken;
- reclamewijsheid;
- virtueel ondernemen met Vlajo Challenge.

