Derde graad ASO

WOORDVERKLARING
macro-economische
begrippen/theorieën

Het onderdeel van
de economische
wetenschap dat zich
bezighoudt met het
bestuderen van de
economische systemen
in een land en op
internationaal vlak zoals
inflatie, economische
groei, monetair beleid...
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ECONOMIE –
MODERNE TALEN
RICHTING
De klemtoon in deze studierichting ligt op
economie en moderne talen, minder op
wiskunde en wetenschappen.
In economie bestudeer je algemene economie,
bedrijfswetenschappen en recht. In de
moderne talen gaat de aandacht in de
eerste plaats naar het ontwikkelen van parate
communicatieve vaardigheden, uiteraard
met een voldoende stevige grammaticale
onderbouw.
JE PROFIEL
De richting Economie-Moderne talen is de
logische voortzetting van de economische
richtingen in de tweede graad. Je hebt een
uitgesproken interesse voor zowel macroeconomische theorieën als bedrijfsbeheer
en je hebt aanleg voor talen. Als je in de
tweede graad geen economie hebt gehad,
moet je bereid zijn vooraf een basispakket met
economische terminologie bij te werken.
De school biedt je daarbij de nodige hulp aan.
JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Deze richting is een ideale voorbereiding
op een professionele bachelor in het hoger
onderwijs uit het studiegebied economie.
Denk aan bedrijfsbeheer, accountancy,
fiscaliteit, toerisme enz. Veel van onze
oud-leerlingen kiezen ook voor vertaler-tolk,
beroepen in de gezondheidssector en het
onderwijs. Ook universitaire richtingen met
een minder sterke wiskundecomponent zijn
een goede keuze.

(*) in het zesde jaar als 33ste uur
STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
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