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BETEKENT DAT:
• vreemde talen je boeien
• je een sterke interesse in economie
en actualiteit hebt
• je gemotiveerd bent
om in de derde graad een nieuwe
vreemde taal te leren (Duits)
• je over een flinke studie-ijver
beschikt
• je bereid bent om opdrachten
zelfstandig uit te voeren

PROGRAMMA
RICHTINGSVAK ECONOMIE:
• inflatie
• economische groei
• marktvormen
• internationale handel
• analyse jaarrekening
• boekhouden
• inkomensongelijkheid
PROGRAMMA
RICHTINGSVAK MODERNE TALEN:
• solliciteren
• literatuur
• cultuur
• communicatie
• woordenlijsten
• geïntegreerde taaltaken
MOGELIJKE STUDIES NA
DEZE STUDIERICHTING:
• vertaler-tolk
• bedrijfsmanagement
• taal- en letterkunde
• toerisme
• handelswetenschappen
• KMO-management
• office management
• ...
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VOOR WIE?
De meest logische vooropleiding is de basisoptie ‘Moderne
wetenschappen’ in het tweede jaar. Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk.
WAT HOUDT DE RICHTING IN?
In de richting ‘Economie’ bestudeer je verschillende aspecten van de maatschappelijk-economische wereld. Vanuit
concrete voorbeelden verwerf je inzicht in belangrijke bedrijfseconomische aspecten (zoals het ondernemerschap)
en leer je verbanden herkennen die de economische werkelijkheid bepalen (zoals arbeidsmarkt en werkloosheid).
Ook de beginselen van boekhouden komen in deze opleiding aan bod. Je leert een inventaris maken, een balans
opstellen en verrichtingen boeken.
WAT HIERNA?
Binnen onze school is ‘Economie-Moderne talen’ een logische vervolgopleiding.

VOOR WIE?
Je hebt het 4de jaar ‘Economie’ tot een goed einde gebracht. Andere vooropleidingen zijn individueel te bespreken.
WAT HOUDT DE RICHTING IN?
Deze studierichting legt de klemtoon op economie en
moderne talen. De component economie omvat enerzijds
algemene economie, waarin we verschijnselen als inflatie,
groei en conjunctuur analyseren. Daarnaast bekijken we
hoe kostenbeheersing en analyse van de boekhouding
tot goed ondernemerschap leiden. Tijdens de taalvakken
(Duits, Engels, Frans en Nederlands) besteden we
aandacht aan het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, reflecteren we op het taalsysteem en analyseren
we anderstalige literatuur.
WAT HIERNA?
Slaag je in het zesde jaar, dan beschik je over een brede
algemene kennis. Je kan starten in alle richtingen van het
hoger onderwijs of aan de universiteit.

