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Economie moderne talen

Iets voor jou?
De euro, de bankwereld, beursnoteringen, de aandelenmarkt, internationale handelsbetrekkingen, ... overal botsen we op de economische
realiteit van onze moderne maatschappij.
Economie - moderne talen gidst je door die wereld en geeft je de kans
om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen tegenover een
aantal economische vraagstukken. Het talenpakket is ook een belangrijk onderdeel van deze studierichting. Als je later gaat vergaderen en

Deze studierichting is algemeen vormend.
Economie en moderne talen zijn de twee
hoofdonderdelen.

dig zijn. Omdat de internationale contacten steeds belangrijker worden,
is een behoorlijke kennis van vreemde talen broodnodig in deze sector.
In het vak wetenschappen wordt de leerstof van chemie, fysica en biologie als één vak aangeboden. Wiskunde speelt in deze richting een
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rapporteren, discussiëren en onderhandelen, moet je immers taalvaar-

minder belangrijke rol.
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resultaten voor economie en talen waren goed. Als je uit een andere
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richting komt, dan zul je de basisleerinhouden van het vak economie uit
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Je hebt in de tweede graad de richting Economie gevolgd en je

het derde en vierde jaar zelfstandig moeten instuderen.
•

Je interesse en inzet gaan uit naar communicatie en literaire studie,
niet alleen van het Nederlands als moedertaal, maar ook van Frans,
Engels en Duits als moderne, vreemde talen.

•

Je bent bereid je communicatieve vaardigheden te verbeteren.
Tegelijkertijd verdiep je je graag in theoretische achtergronden door
de studie en analyse van diverse teksten.

•

Je wilt in het vak economie 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 de middelen om een bedrijf gezond te houden, zoals productie, kostenbeheersing, boekhouding en personeelsbeleid.

En later...
Deze studierichting is een goede opstap naar een bacheloropleiding.
Theoretisch sterke leerlingen mogen denken aan een opleiding op academisch niveau. Richtingen in het hoger onderwijs met een wiskundige
of exact wetenschappelijke inhoud liggen zijn minder aangewezen.
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