
 

 
  
 

Centraal in deze STEM-richting op aso-niveau staan economie en talen. Deze 

componenten klimmen naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. 

Deze opleiding leidt naar elk type hoger onderwijs (master en bachelor). 
 

 

 

 

  

Elk eerste en tweede jaar 
Uit elke basisoptie van de eerste graad A kan je naar de 

tweede graad economie. Bij aanvang van de tweede 

graad is geen voorkennis voor economie vereist. 

Je hebt belangstelling voor economische en 

maatschappelijke problemen. Je hebt aanleg voor 

structureren, verwerken van informatie. Ook aanleg voor 

moderne talen is belangrijk. Algemene vorming is de 

basisoptie waarin je jou thuis voelt.  

HOGER ONDERWIJS 
 

Master masteropleidingen met een minder sterke 

wiskundecomponent o.a. geschiedenis, 

kunstwetenschappen … 

Bachelor: alle bacheloropleidingen o.a. 

lerarenopleiding, bedrijfsmanagement, office-

management, toerisme, bedrijfsbeheer, accountancy, 

fiscaliteit, toegepaste taalkunde zoals vertaler-tolk… 
… 
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3EC / 4EC leerweg 4 en leerweg 5 
Je krijgt wekelijks 4 lestijden economie. Ondernemen is 

het centrale thema in dit vak. Gezinnen, overheid en 

bedrijven vormen samen een economische huishouding. 

Je bestudeert onderwerpen als loon en inkomen, de 

arbeidsmarkt, arbeidsovereenkomsten, winst en verlies, 

marktonderzoeken,... 

 

Wiskunde wordt op 2 sporen gegeven: het basispakket 5 

uur (leerplan 4 uur en 1 uur remediëring) of het intensief 

pakket 5 uur (leerplan 5 uur).  

 

Daarnaast krijg je, zoals in alle aso - richtingen, een brede 

algemene vorming. 

 

5EM / 6EM met 3 of 4 uur wiskunde 
In de derde graad economie-moderne talen wordt 

bijzonder beroep gedaan op het abstraherend 

vermogen.   

De component economie omvat zowel algemene 

economie als bedrijfswetenschappen. Er is aandacht 

voor parate communicatieve vaardigheden in de 

moderne talen. 
Deze studierichting kan je kiezen met 3 of 4 uur wiskunde. 

Je krijgt een stevige voorbereiding voor hoger onderwijs 

van elk type. 

P E T R U S  &  P A U L U S  W E S T  

ECONOMIE – MODERNE TALEN 

 
    Stuiverstraat 108     tel. 059 55 64 74        west@petrusenpaulus.be 

    8400   OOSTENDE                                                     https://west.petrusenpaulus.be                                           



 
Lessentabel tweede graad Economie 

 

 3EC 4EC 

Algemene vakken 

Godsdienst 2 2 

Nederlands 4 4 

Frans 4 4 

Engels 3 2 

Duits 0 1 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Plastische opvoeding 1 0 

Muzikale opvoeding 0 1 

Biologie 1 1 

Chemie 1 1 

Fysica 1 1 

Informatica 1 1 

 

Specifieke vakken 

Wiskunde 5 5 

Economie 4 4 

  
 

 

 

 

Doorstromingsmogelijkheden na tweede graad 

Economie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Derde graad: 

 

 Economie - Wiskunde 
 

Tweede graad Economie 
 

 

 

Derde graad: 

 

 Economie - Moderne talen: 

met 3 uur wiskunde 

met 4 uur wiskunde  
 



Lessentabel derde graad Economie – Moderne talen  

 
 

 5EM3/4 6EM3/4 

Algemene vakken 

Godsdienst 2 2 

Nederlands 4 4 

Aardrijkskunde 1 1 

Geschiedenis 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Esthetica 1 1 

Natuurwetenschappen 2 2 

 

Specifieke vakken 

Wiskunde 3 of 4 3 of 4 

Economie 4 4 

Seminarie 2 2 

Frans 3 4 

Engels 3 3 

Duits 3 2 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

      
  



Leerlingenprofiel 
 

Economie – moderne talen is een aso - richting die voorbereidt op hoger 

onderwijs.  Ze stelt dan ook specifieke eisen: 

 

 Je hebt aanleg voor talen 

 Je hebt een uitgesproken interesse voor zowel macro-economische 

theorieën als bedrijfsbeheer. 

 Studeren schrikt je niet af. Je besteedt heel wat tijd aan je schoolwerk. 

 Je wil een stevige, algemene vorming die een goede basis is om verder te 

studeren. 

 De richting Economie-Moderne talen is de logische voortzetting als je in de 

2° graad aso een economische richting volgde waarbij je het accent eerder 

op talen dan op wiskunde legt.  

 Afhankelijk van je aanleg voor wiskunde kan je de richting volgen met 3 of 4 

uur wiskunde. 
 

Vormingsinhouden van deze richting 

 

De klemtoon in deze studierichting ligt op economie en moderne talen, minder 

op wiskunde en wetenschappen.  Vanuit de economische realiteit leer je 

economische inzichten verwerven en verbanden te leggen. Bij 

bedrijfswetenschappen ontdek je hoe een bedrijf denkt en werkt, en op basis 

waarvan ze beslissingen neemt.  

In de moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het 

ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden. De praktische 

taalbeheersing wordt onderbouwd door een stevige basis grammatica. 

Voor wiskunde kan je kiezen tussen 3 of 4 lestijden per week. 

 

Er zijn ook 2 lestijden "vrije ruimte" voorzien. Onze school vult deze 2 uren in met 

het vak seminarie. In de derde graad kies je voor vier seminaries waarvan één 

een eindwerk is. Dit wordt gegeven tijdens het 1° semester in het 6° jaar. 

Tijdens een seminarie werk je onder begeleiding van de leerkracht minstens de 

helft van de tijd zelfstandig aan een thema. Je bereidt zelf een onderdeel voor: 

je stelt dat voor aan de medeleerlingen of je verwerkt individueel de 

voorgestelde leerstof. Daarover is er geen proefwerk. De leerkracht oordeelt 

permanent over de vooruitgang die je maakt op basis van tussentijdse 

evaluaties. 

Mogelijke thema’s zijn: toegepaste wetenschappen, microbiologie, media, 

woordkunst, het sociale aspect in de eigentijdse film, Italiaans, Spaans, 

psychologie, mode, artistieke initiatie, sociaaleconomische initiatie, economie 

voor niet-economisten, uitbreiding wiskunde, de Groote Oorlog, voorbereiding 

toelatingsproef geneeskunde  
 

Doorstromingsmogelijkheden  
 

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 leerlingen kiezen vanuit deze richting ook voor toegepaste taalkunde zoals 

vertaler-tolk, beroepen in de gezondheidssector, lerarenopleiding, journalistiek. 

Ook universitaire richtingen met een minder sterke wiskundecomponent zijn een 

goede keuze zoals geschiedenis, kunstwetenschappen …                                     
(versie 10 01 2019) 


