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                                  Wil je weten hoe reclamemakers erin slagen om jou dingen te doen kopen? 
 

PROFIEL 
 

 

Je hebt belangstelling voor 
verschillende aspecten van het 
economische leven en de 
invloed van de economische 
processen op het dagelijkse 
leven. 

Je kijkt op een kritische manier 
naar het economisch gebeuren. 

Je bent geboeid door 
wiskundige redeneringen. 

Je zoekt graag op internet en 
werkt graag met de computer. 

 
 

INSTAP 
 

 

Wil je starten in de focus 1A 
Economie, dan moet je het 
getuigschrift basisonderwijs 
behaald hebben. 

 
Wil je starten in de basisoptie 
2A Economie & Organisatie, 
dan is dat mogelijk na het 
volgen van de focus 1A 
Economie. Je kan ook 
instromen wanneer je een 
andere focus 1A gevolgd hebt. 
 
 
 
De eerste graad is oriënterend 
en observerend, dit wil zeggen 
dat je na het tweede jaar nog 
kan kiezen voor andere 
studiegebeden. 

Benieuwd hoe je duurzaam kan consumeren? 
 

Wil je leren over ondernemingen en de rol van de overheid? 
 
Ben je goed met cijfers en woorden? Kan je vlot communiceren en hou je ervan een 

presentatie voor te bereiden? 
 

Zie je jezelf later een eigen zaak beginnen of de administratie van een bedrijf 
uitvoeren? 

 
Dan is deze richting misschien iets voor jou! 

WAT LEER JE? 
 

 

Algemene vorming  

Je krijgt een brede algemene vorming, zo ben je voorbereid op het domein 
Economie & Organisatie in de tweede graad. 
 
 
Eerste kennismaking met het studiedomein Economie & Organisatie. 

Hierbij kies je in 1A voor de focus Economie en in 2A voor de basisoptie Economie & 
Organisatie.  

 
Als je voor Economie & Organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaal – 
economische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van 
maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, 
de ondernemingen en de overheid.  
 
Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je wordt je bewust 
van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je ontwikkelt ondernemingszin. 
Je ontwikkelt je wiskundige inzichten en digitale vaardigheden waarbij je gebruik 
maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren. 

 
Leren leren & leren leven 

In dit uur werk je samen met de klastitularis aan sociale vaardigheden, studiekeuze, 
het klasgebeuren en studiemethode. Er is aandacht voor leren leven, leren leren en 
leren kiezen. 

 
 



WAT HIERNA? 
 

De leerling kan hierna de richtingen binnen het studiedomein Economie & Organisatie volgen. Je kan hiervoor terecht bij 
de andere campussen van de Sint-Paulusschool.  

Naast deze logische overgang zijn er binnen de tweede graad nog tal van andere keuzes haalbaar. 
 

 

LESSENTABEL 

 

  

 1ste jaar 2de jaar 

Engels 1 2 

Frans 3 3 

Nederlands 4 4 

wiskunde 4 4 

godsdienst 2 2 

aardrijkskunde 2 1 

natuurwetenschappen 2 1 

geschiedenis 1 2 

mens & samenleving 1 1 

techniek 2 2 

lichamelijke opvoeding 2 2 

muziek 1 1 

beeld 2 - 

 27 25 

focus Economie 2 - 

Frans 1 1 

wiskunde 1 - 

leren leren & leren leven 1 - 

basisoptie Economie & Organisatie - 5 

ICT - 1 

TOTAAL 32 32 

 

Waar we extra lestijden inzetten 
om verder leerplangericht te 
werken, staan de vakken in het 
groen. 


