EVEN KENNISMAKEN MET

Economie

KEUZE GEMAAKT?
- Heeft deze brochure je interesse gewekt?
- Denk je dat je aan het profiel beantwoordt?
- Ben je gemotiveerd om er ernstig werk van te
maken?
Twijfel dan niet langer en schrijf je in!
Meer info vind je op www.tersterre.be

Campus Ter Sterre - SBSO Rumbeke
Passendaalsestraat 26
8890 Moorslede
www.tersterre.be
051 77 77 75
tersterre.moorslede@g-o.be

Ter Sterre

LESSENTABEL VAN DE

Als je kiest voor de onderwijsvorm ASO dan kies je voor een brede theoretische vorming die jou
niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt niet in deze onderwijsvorm
aan bod. Kiezen voor ASO is kiezen om verder te studeren, want alle richtingen in het ASO zijn
bedoeld als voorbereiding op het hoger onderwijs.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:
- Communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen
(bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen...
- Competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie ove rtaalstructuren,
communicatie, taalfenomenen...)
- Interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele
achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

WAT NA HET MIDDELBAAR?
De verdere doorstromingsmogelijkheden na deze studierichting zijn zeer uitgebreid.
Eigenlijk kan enkel voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel wiskunde en/of
wetenschappen.
Mogelijke verdere studies zijn:
- Een professionele bachelor
- Een academische bachelor
- ...
Geïnteresseerd in
de actualiteit

PROFIEL

Nauwkeurig
Leergierig

LESSENTABEL VAN DE

TWEEDE GRAAD

WAT IS ECONOMIE - MODERNE TALEN?

5e en 6e jaar

TOTAAL

34

34

TOTAAL

34

34

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer

2

2

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer

2

2

Biologie

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Chemie

1

1

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Engels

3

3

Natuurwetenschappen

2

2

Frans

3

3

Nederlands

4

4

Geschiedenis

2

2

Wiskunde

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Wiskunde

4

4

Engels

3

3

Fysica

1

1

Spaans

2

2

Economie

4

4

Economie

4

4

Informatica

1

1
Complementair gedeelte

5

5

Complementair gedeelte

VAN DE LEERLING

DERDE GRAAD

3e en 4e jaar

5

5

(onderzoek, begeleide studie, modulaire workshops)

(leren leren, onderzoek, begeleide studie, modulaire workshops)

Je moet kiezen voor een
studierichting in de 2de graad.

INHOUD VAN PROFIEL BEPALENDE VAKKEN

En je bent ....
Taalvaardig

ECONOMIE

Geïntresseerd
in het dagelijks
leven

Economie is de studie van de
‘huishouding’. Eén soort huishouden
met zijn inkomsten en uitgaven ken je
al: het gezin. Andere huishoudingen
vinden we bij bedrijven en bij de
overheid.
De nadruk ligt op economie. De
verschillende huishoudingen van
verschillende landen beïnvloeden
elkaar voortdurend: dat is de
economische kringloop.
Verder bestudeer je het gedrag
van de verbruiker (consument) en
de producent (voortbrenger van
goederen).

MODERNE TALEN
Economie wordt abstract benaderd.
De algemene economie of sociale
economie krijgt de meeste aandacht.
Ze bestudeert de menselijke relaties
in een land en tussen de landen in
de wereld onderling. De studie van
de moderne talen neemt ook een
belangrijke plaats in. De aandacht
gaat naar het ontwikkelen van
communicatieve
vaardigheden
(luisteren,
lezen,
spreken
en
schrijven), de reflectie op taal en
de kennismaking met anderstalige
literatuur.

ONDERZOEK
De leerlingen leren zich oriënteren
op een onderzoeksprobleem door
gericht informatie te verzamelen, te
ordenen en te bewerken.
De leerlingen leren een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en
evalueren.
De leerlingen leren
onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met
andere standpunten. Met deze
onderzoeksopdrachten leren de
leerlingen zich voorbereiden op
vaardigheden in een bachelor- of
masterproef aan het hoger onderwijs.

