
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

WIE BEN JIJ?
• Je bent geboeid door de verschillende facetten van de economie en wil weten welke economische theorieën ons 

handelen verklaren.
• Je bent sterk in wiskunde om zo economische verbanden te analyseren.
• Je beschikt over een stevige basis talen en wil je hier verder in verdiepen.
• Je kan vlot verbanden leggen tussen leerstofonderdelen en logisch redeneren.
• Je kan aan een stevig tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.

WAT LEER JE?
• Je krijgt een brede algemene vorming.
• Je verwerkt een zwaar pakket voor wiskunde en economie.
• Je krijgt een uitgebreider pakket talen en geschiedenis
• In deze studierichting bestudeer je de rol van de consument en de producent in relatie tot de economische we-

reld. Je bestudeert de prijsvorming door het spel van vraag en aanbod en analyseert het overheidsingrijpen. Je 
doorgrondt de arbeidsmarkt en het sociaal overleg in alle facetten. Je leert hoe ondernemingen en organisaties 
werken en hoe ze hun financiële gezondheid opvolgen. Je bestudeert de voor- en nadelen van de internationale 
handel en integreert je kennis binnen een economisch project

WAT KAN JE VERDER STUDEREN?
Deze studierichting bereidt je voor op de richting economie-moder-
ne talen of economie-wiskunde in de derde graad. Daarnaast is de 
richting bedrijfswetenschappen ook een mogelijkheid.

Op lange termijn werk je toe naar een keuze uit een breed gamma 
aan academische opleidingen of professionele bachelors in het 
hoger onderwijs.

Heb je je al eens afgevraagd hoe een prijs tot stand komt? Wil je de werking van een onderneming onder de 
loop nemen of vraag je je af hoe de overheid en buitenlandse bedrijven invloed hebben op ons leven? Econo-
mische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die je antwoorden 
geeft op deze vragen!

DOMEIN: ECONOMIE & ORGANISATIE
FINALITEIT: DOORSTROOM (DOMEINOVERSCHRIJDEND)

Zwaar pakket economie, wiskunde en talen
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