Studierichtingsprofiel 3e graad aso
ECONOMIE

- Economie - Moderne Talen
- Economie - wiskunde
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▪
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Je wil een klare kijk op economie en de impact op de maatschappij en het bedrijfsleven.
Je bent leergierig om de processen achter economische verschijnselen te ontleden.
Je blijft graag op de hoogte van de actualiteit.
Je wil teksten, tabellen en grafieken leren verwerken en interpreteren.
Je wil informatie opzoeken en verwerken.
Je kan logisch en analytisch denken
Je bent kritisch ingesteld.

Vakinhoud
Economie is vandaag een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Denk maar aan de schuldencrisis, de
problemen met de banken, de begrotingsproblematiek … Veel maatschappelijke verschijnselen kunnen verklaard
worden aan de hand van economische modellen.
Het vak economie wordt vanaf de derde graad opgesplitst in algemene economie en bedrijfseconomie.
Binnen de algemene economie komen algemene economische thema’s aan bod zoals prijsvorming op verschillende
marktvormen, inkomensvorming en –verdeling, het BBP, werking van het geldsysteem, economische bewegingen,
enz
Aan de hand van theoretische modellen wordt er getracht actuele gebeurtenissen te verklaren:
• Hoe komen prijzen tot stand en welke invloed heeft de overheid hierop?
• Hoe meten we inkomensongelijkheid?
• Waarom kan een land niet zomaar geld drukken?
• Hoe wordt de waarde van een munt bepaald en hoe beïnvloedt dit de internationale handel?
• Hoe kan de overheid de economie stimuleren?
• …

In het luik bedrijfseconomie komen een vijftal thema’s aan bod die de verschillende aspecten van het ondernemen
belichten.
• Hoe start ik een onderneming?
• Hoe breng ik een product op de markt?
• Hoe kan ik mijn winst maximaliseren?
• Hoe kan ik mijn personeel motiveren?
• Hoe interpreteer ik een jaarrekening?
• …
In beide deelvakken leer je vaardigheden ontwikkelen om informatie te verwerven, te structureren en te analyseren.
Daarnaast wordt er bewustzijn gecreëerd betreffende de ethische aspecten, die naast economische aspecten vaak
deel uitmaken van maatschappelijke problemen. In het vak economie wordt de leerstof levensecht via actuele
informatie, gastsprekers, de dag van de economie …

