
8 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE • 9

// ECONOMIE & ORGANISATIE / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Economische wetenschappen kies je voor 
een sterk theoretische domeinoverschrijdende 
doorstroomrichting. Je combineert een brede 
algemene vorming met een uitgebreid pakket 
economie en een zwaar pakket wiskunde. 

Deze studierichting laat je kennis maken met 
de boeiende wereld van de economie. Je ver-
werft inzicht in de economie als systeem en de 
werking van ondernemingen. Je leert logisch 
en kritisch te denken om zo economische en 
wiskundige thema’s en hun onderlinge ver-
banden te begrijpen. Je bestudeert o.a. het 
keuzegedrag van de producent en consument, 
de marktwerking (vraag en aanbod) en interna-
tionale handel. Ook aspecten van bedrijfswe-
tenschappen zoals boekhouden en vennoot-
schapsrecht komen aan bod. 

Voor zowel geschiedenis als moderne talen is 
er een verdiepte basisvorming.

PROFIEL
Je bent geïnteresseerd in economische en 
maatschappelijke problemen. Je hebt aanleg 
voor het structureren en verwerken van infor-
matie en je kan helder, logisch en kritisch na-
denken. Aanleg en interesse voor moderne ta-
len is belangrijk. Daarnaast heb je een stevige 
basis voor wiskunde. Je bent gemotiveerd om 
dagelijks de leerstof thuis te verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad kan je ervoor kiezen om je 
studies verder te zetten in Economie-Moderne 
Talen, Economie-Wiskunde of Bedrijfsweten-
schappen. Logische vervolgopleidingen in het 
hoger onderwijs zijn academische opleidingen 
in de economie. Daarnaast blijven ook nog vele 
andere opties open.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - 1 -

Economie 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

ICT - 1 - 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

MEAV* - 1 - 1

Mens en samenleving 1 - -

Natuurwetenschappen 
Biologie
Chemie

Fysica

3
1
1
1

3
1
1
1

Nederlands 4 4

Ondernemend project - 2 1

Wiskunde 5 5

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.
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