studierichtingsprofiel
tweede graad aso

ECONOMIE
Vooropleiding en instapvereisten
De studierichting economie biedt instap na het tweede jaar basisoptie moderne
wetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn.
Klemtonen
Het vak economie brengt inzichten bij in het bedrijfsleven, de menselijke relaties binnen
een bedrijf en het bedrijfsbeleid. Men leert onderzoekend welke activiteiten plaatsvinden
in een bedrijf, hoe de prijs van een product ontstaat, hoe het loon berekend wordt, hoe
men werknemers motiveert, hoe men reclame kan maken, hoe men opbrengsten en
kosten van een bedrijf bepaalt, hoeveel men kan produceren om maximale winst te
behalen, wanneer men beslist om een bedrijf uit te breiden, wat de voordelen van in- en
uitvoer zijn, waarom niet iedereen dezelfde welvaart heeft, …
Men leert er kritisch omgaan met die informatie en ontwikkelt vaardigheden om die
kennis in diverse contexten toe te passen. Men leert de praktijk kennen door
bedrijfsbezoeken op de Dag van de economie en via gastsprekers uit de bedrijfswereld.
In de studierichting economie kan men in onze school kiezen tussen 4 of – voor leerlingen
met een sterk wiskundig inzicht - 5 lesuren wiskunde per week. Wie kiest voor 5 uur
wiskunde krijgt niet alleen méér theorie maar ook oefeningen die een hogere graad van
inzicht vereisen, en dat in een hoger tempo dan wie voor 4 uur kiest.
Deze studierichting heeft ook een belangrijk basispakket moderne talen. De aandacht
gaat

hierin

sterk

naar

het

ontwikkelen

van

communicatieve

vaardigheden,

taalbeschouwing en kennismaking met anderstalige literatuur.
Wie kiest voor de 4 lesuren wiskunde per week, krijgt in het derde jaar 1 uur Frans
creatief en in het vierde jaar 1 uur Duits creatief.
In het vak Frans creatief worden op een gevarieerde, creatieve en speelse wijze de
vaardigheden van de Franse taal ingeoefend. Er is geen uitbreiding van woordenschat of
spraakkunst. Via authentieke documenten (van actueel artikel tot audio(visueel)
fragment), die aansluiten bij hun leefwereld, worden de leerlingen ondergedompeld in

een waaier van Franse cultuuraspecten. Deze vaardigheden zullen permanent
geëvalueerd worden.
In het vak Duits creatief maken de leerlingen een studie van Belgische bedrijven die
handelscontacten met Duitsland onderhouden, ook specifiek in Tielt, en omgekeerd ook
van grote Duitse bedrijven die onze markt bespelen. Ze brengen hun bevindingen in
kaart en raken zo overtuigd van het belang van Duits voor hun beroepstoekomst. Later
op het jaar maken de leerlingen kennis met elementaire handelscorrespondentie, korte
zakelijke telefoongesprekjes, … Ze nemen contact op met een Duitse firma die een link
heeft met een Tielts bedrijf en kunnen eventueel onderneming, stad en streek gaan
verkennen. Ook dit vak wordt permanent geëvalueerd.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting economie
-

heeft ruime interesse voor de bedrijfswereld en het zakenleven;

-

toont belangstelling voor de actualiteit en maatschappelijke problemen;

-

is in staat helder, logisch en kritisch te denken;

-

werkt graag met cijfers, grafieken, tabellen.

Uitwegen in de derde graad aso
Vanuit de studierichting economie met wiskunde leerweg 4 kan men in de derde graad
doorstromen naar de studierichting economie-moderne talen in de derde graad. Ook de
overstap naar humane wetenschappen is mogelijk mits het bijwerken van een
basispakket elementaire begrippen en vaardigheden.
Wie de richting economie met wiskunde leerweg 5 gevolgd heeft, kan in de derde graad
ook naar de studierichting economie-wiskunde. Ook wetenschappen-wiskunde,
moderne

talen-wiskunde

mogelijkheden.

en

moderne

talen-wetenschappen

behoren

tot

de

