Economische wetenschappen
Korte beschrijving van de studierichting
De studierichting Economische Wetenschappen is een theoretische studierichting in de finaliteit Doorstroom.
Deze studierichting bereidt je voor op verdere studies in het hoger onderwijs (academische of professionele bachelor).
De studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.
Economie is de draaischijf van onze samenleving en geeft richting aan de evolutie van de maatschappij. Deze
maatschappelijke werkelijkheid gebruiken we als uitgangspunt om te leren interpreteren, redeneren, studeren… Wat is er
boeiender dan vanuit concrete, waarneembare situaties na te denken over jouw vaststellingen, om resultaten met
klasgenoten te vergelijken en hierover jouw mening te formuleren? Je verdiept je in hoe gezinnen, bedrijven en overheden
van elkaar afhankelijk zijn en onze welvaart beïnvloeden. Je besteedt daarnaast veel aandacht aan de ontwikkeling van
vaardigheden. De lessen worden doorspekt met ICT: je tekent grafieken, interpreteert tabellen, leert boekhouden.
Wij verwachten dat je:





Logisch en kritisch kan nadenken en verbanden kan leggen;
belangstelling hebt voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen;
aanleg hebt voor talen en wiskunde;
initiatief durft nemen en verantwoordelijkheidszin hebt.

Bij de start van de tweede graad is geen specifieke voorkennis van economie vereist.
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