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  ECONOMIE EN ORGANISATIE  

Economie - 
wiskunde

Deze studierichting is algemeen vormend. 
Economie en wiskunde zijn de pijlers van 
deze studierichting.

LESSENTABEL
Economie 4

Nederlands 4

Frans 3

Engels 2

Duits 1

Wiskunde 6

Fysica 1

Biologie 1

Chemie 1

Godsdienst 2

Geschiedenis 2

Aardrijkskunde 1

Esthetica 1

Lichamelijke opvoeding 2

Projectwerking of project wiskunde 2
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Iets voor jou?

De euro, de bankwereld, beursnoteringen, de aandelenmarkt, interna-
tionale handelsbetrekkingen, ... overal botsen we op de economische 
realiteit van onze moderne maatschappij.
Economie - wiskunde gidst je door die wereld en geeft je de kans om 
zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen tegenover een aan-
tal economische vraagstukken.
Economie is eigenlijk heel complex. Als je economie studeert, maak je 
gebruik van modellen, tabellen, grafieken, extrapolaties, symbolen enz. 
Om dieper door te dringen in economische principes, maak je gebruik 
van wiskunde.

Belangrijk in deze richting:

• Je hebt in de tweede graad de richting Economie gevolgd (bij 
voorkeur met 5 lestijden wiskunde) en je resultaten voor wiskunde en 
economie waren goed. Indien je uit een andere richting komt, dan 
zul je de basisleerinhouden van het vak economie uit het derde en 
vierde jaar zelfstandig moeten instuderen.

• Via het vak economie wil je meer inzicht krijgen in de economische 
realiteit van onze maatschappij, maar je stelt ook sociaal-ethische 
vragen bij het huidige, economische bestel.

• Je wilt meer weten over middelen om een bedrijf gezond te houden, 
zoals productie, kostenbeheersing, boekhouding en personeelsbe-
leid.

• Je vindt het boeiend om de abstracte, theoretische denkpatronen 
van de wiskunde toe te passen op concrete economische gegevens.

• Je leert voor wiskunde - gespreid over zes lestijden - heel wat 
strategieën om mathematische problemen aan te pakken. Je krijgt 
een brede waaier van subdisciplines aangeboden, zoals analyse, 
meetkunde, kansberekening en statistiek.

En later...

Deze studierichting biedt vele mogelijkheden. Dat geldt zeker voor leer-
lingen met vrij goede cijfers. Als je denkt aan economische masterop-
leidingen waarin wiskunde belangrijk is, dan is dit een goede voorbe-
reiding.


