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Economie in de 2e graad



Keuzevak E&O vs. Economie

• E&O = wat? /     Economie = waarom?

• Verschillende hoofdstukken uit E&O keren terug in Economie (bv. 
markten en prijzen), maar vereisen geen voorkennis 



Economie in de 2e graad

• 4 lesuren i.p.v. 2 of 0 => hoofdvak ! ! !
– Meer taken

– Meer toetsen over grotere pakketten leerstof

– Meer leerstof (+/- 400 pagina’s per schooljaar)



Cursus 2e graad: Markt 3 & 4

BASIS = Economische kringloop
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Cursus 2e graad: Markt 3 & 4

BASIS = Economische kringloop

Leerstof 

4e jaar



Cursus 3e jaar: Markt 3

Enkele topics uit de cursus 3e jaar:

• Keuzeprobleem van consumenten

• Marketing die keuzegedrag beïnvloedt

• Vraag en aanbod

• Ondernemingsvormen (BV, NV…)

• Groeistrategieën van bedrijven

• Boekhouding



Profiel van een leerling

• Interesse in maatschappelijke problemen en economische 
realiteit bv. oorzaken van zwartwerk

• Taalvaardigheid bv. economische teksten, krantenartikels

• Rekenvaardigheid bv. statistieken, grafieken, boekhouding

• Logisch en kritisch kunnen denken met zin voor 
ondernemen bv. keuze van een ondernemingsvorm uit 
een commerciële ingesteldheid



Wat ken/kun je na 2 jaar economie?

Waarom kost een flesje cola 2 EUR op café?



Wat ken/kun je na 2 jaar economie?

Waarom moet je een boekhouding bijhouden?



Wat ken/kun je na 2 jaar economie?

Waarom verdient Kevin De Bruyne meer dan een leerkracht?

“Hoeveel verdient 
een leerkracht 

maar?”



Wat ken/kun je na 2 jaar economie?

Waarom exporteert Poco Loco 96% van hun producten?



Wat ken/kun je na 2 jaar economie?

Waarom is er zoveel verplegend personeel nodig?



Wat ken/kun je na 2 jaar economie?

Waarom betalen we (zoveel) belastingen?



“De wetenschappers kunnen het 
product uitvinden, maar het zijn de 

economisten die het verkocht 
krijgen.”



in de 2de graad
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I.  Instroom

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn
(5u wiskunde)

Latijn

Latijn
(5u wiskunde)



II.  Profiel

Basiskennis

Interesse

Inzet
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Derde jaar

Taalverwerving
Woordenschat
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Vierde jaar

Taalverdieping
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V.  Motivatie

Taalverwerving

Verrijkende teksten

Discipline & humanitas

Extra activiteiten
Musea & theater

Film

Griekse Dag of Avond

Klassieke evenementen

Olympiades

Waaromgrieks.be

http://www.waaromgrieks.be/


VI.  Uitstroom

Klassieke humaniora

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Latijn-moderne talen

Moderne humaniora

Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Humane wetenschappen

Moderne talen

Moderne talen-wetenschappen

Wetenschappen-wiskunde





Moderne Talen in de 
tweede graad
Frans

Engels

Duits

Nederlands

Communicatie wetenschappen



Waarom?

HET BELANG VAN TAAL 

IS NIET IN WOORDEN 

UIT TE DRUKKEN



EEN TAAL LEER JE OM TE 

COMMUNICEREN EN DOOR 

TE COMMUNICEREN
RICK DE GRAAFF, HOOGLERAAR DIDACTIEK VREEMDE TALEN

Hierom #1



Hierom #2

Extra kosten door tekort

Interne capaciteit
Moeite met aanwerven

geschikt personeel
Interne communicatie

problemen

Een goede talenkennis is als een extra diploma op zak hebben



Hierom #3

Talenkennis werkt 

als hefboom voor al

je andere vaardigheden.
Luc Nys – Universiteit Leiden



Hierom #4





6 vaardigheden zijn in elke richting 
een uitgangspunt

• Lezen – compréhension écrite

– reading comprehension -
Leseverstehen

• Schrijven – expression écrite –

writing – Schreibfertigkeit

• Schriftelijke interactie –
written interaction – schriftliche
Interaktion – interaction écrite



6 vaardigheden zijn in elke richting 
een uitgangspunt

• Luisteren – compréhension orale – listening comprehension -

Hörverstehen

• Spreken – expression orale – speaking - Sprechfertigkeit

• Gespreksvaardigheid – interaction orale - spoken interaction -

Gesprächsfertigkeit



In de richting moderne talen
0ok een mondeling examens voor de taalvakken



Componenten in combinatie 



Doorstroomfinaliteit
• Basisdoelen → talige TSO richtingen

• Verdiepte doelen → ASO

• Voortbouwen op de eerste graad

• Meer inzicht in taalsystematiek en tekststructuur

• Tekstbegrip: complexer niveau van verwerking

• Uitbreiding begrippenkader

• Cesuurdoelen →Moderne Talen

• Bereiden voor op de 3e graad



Cesuurdoelen die enkel voor Moderne 
talen gelden

• Uitstap naar Trier

• KARO – OKE

• Aandacht voor de context waarin literaire teksten ontstonden

• Belang van literaire concepten

• Diepere verwerking van inzicht verwerven in het taalsysteem

• Nagaan hoe tekststructuren en tekstopbouwende elementen 
een invloed hebben op de doeltreffendheid van de 
communicatie

• Herstellen van falende communicatie (oa parafraseren)

• Gelijkenissen en verschillen tussen talen opsporen. Inzicht 
verwerven in taalverwantschap en de classificatie van talen.



Klemtoon van de lessen op

• Doelgerichte + herstellende communicatie

• Inzicht in taalgebruik door zinsontleding

• Strategieën

• Proza & poëzie + hoe heeft de maatschappij de tekst mee 
gevormd? 

• Drama: toneel & film (pje maken)

• Literaire concepten uitdiepen

• Transversale doelen: kunst en cultuur we gaan er dieper op in

• Emotionele verwerking van literaire teksten, meer dan enkel je 
mening geven

• …



In een notendop



Dus …

• We doen meer, niet enkel in aantallen 
maar ook inhoudelijk. Het is niet 
gewoon meer teksten lezen en meer 
oefeningen maken. Het is vanuit 
interesse een dialoog opstarten.



Communicatiewetenschappen?



In Moderne Talen zoeken we …

… leerlingen die 
• een positieve keuze maken voor talen
• een sterk taalgevoel hebben
• taal abstract en praktisch kunnen benaderen
• geboeid zijn door literatuur
• nieuwsgierig zijn naar cultuur



Wat na de tweede graad?

• Economie - Moderne talen 

• Moderne talen - Wetenschappen 

• Taal- en communicatiewetenschappen





WETENSCHAPPEN IN DE TWEEDE GRAAD



Profiel?

• Motivatie: Iedereen met een sterke interesse voor alle 
natuurwetenschappen en daarover meer wil weten!

• Capaciteiten: Je begrijpt vlot nieuwe leerstof wiskunde en 
wetenschappen. Je kan zelfstandig werken en/of in groep.

• Goede studiehouding: Je bent bereid om regelmatig te 
werken



Welke wetenschappen?

*STEM: Science, Technology, Engineering en Mathematics.



Leerplannen op 3 niveaus

1 lesuur / week                   2 lesuren/week

MOGELIJKHEID 1 MOGELIJKHEID 2 MOGELIJKHEID 3

BASIS BASIS
+ VERDIEPTE BASIS

BASIS
+ VERDIEPTE BASIS

+ CESUUR



Leerplannen op 3 niveaus
MOGELIJKHEID 1 MOGELIJKHEID 2 MOGELIJKHEID 3

BASIS BASIS
+ VERDIEPTE BASIS

BASIS
+ VERDIEPTE BASIS

+ CESUUR

Onderzoekend leren Onderzoekend leren én zelf 
leren onderzoeken

(demo) experimenten

Minder uitgebreid 
pakket leerstof

(demo) experimenten

Uitgebreider pakket 
leerstof

Experimenten 
Zelfstandige practica

Veel uitgebreider pakket 
leerstof



Leerplan en weekindeling
Natuur

wetenschappen

Moderne talen

Grieks - Latijn

Latijn Economische &

Humane (VISO) 

Wetenschappen

FYSICA B VB C B VB B VB C B
2 uur / week 1 uur / week 2 uur / week 1 uur / week

CHEMIE B VB C B VB B VB B
2 uur / week 1 uur / week 1 uur / week 1 uur / week

BIOLOGIE B VB C B B B
2 uur / week 1 uur / week 1 uur / week 1 uur / week



Hoe gaat een wetenschapper aan 
het werk? OVUR-methode

1e stap: Oriënteren

via onderzoeksvraag, hypothese, …

2e stap: Voorbereiden

materiaal klaarzetten, …

3e stap: Uitvoeren

experiment, waarnemen, beschrijven, …

4e stap: Reflecteren

besluit nemen



Blik op BIOLOGIE
(Verdiepte)basis       (1uur) Cesuur           (2 uur)

Van prikkel tot reactie 
Klieren en spieren
Zenuwstelsel en hormonaal stelsel
Homeostase bij planten
Ecosystemen
Populatie-ecologie
Gedrag en interactie
Voortplanting

Van prikkel tot reactie
Klieren en spieren
Zenuwstelsel en hormonaal stelsel
Homeostase bij planten
Ecosystemen
Populatie-ecologie
Gedrag en interactie
Voortplanting
Micro-organismen

Leerstof is:

- beperkter

- minder verdiepend

Leerstof:

- meer thema’s

- meer verdieping



Blik op FYSICA
(Verdiepte) basis      (1 uur) Cesuur    (2 uur)
Krachten
Snelheid
Energie
Druk
Warmte
Faseovergangen
Elektrische stroomkringen

Krachten
Snelheid
Optica (= lichtleer)
Energie 
Druk + gaswetten
Warmte
Faseovergangen
Elektrische stroomkringen
Verticale worp + versnelde beweging

Leerstof is:

- beperkter

- minder verdiepend

Leerstof:

- meer thema’s

- meer verdieping



Blik op CHEMIE
(Verdiepte) basis  (1 uur) Cesuur    (2 uur)
Atomen en moleculen
Periodiek systeem
Stoffen rondom ons
Chemische reacties
Samengestelde stoffen
Belangrijke reactiesoorten
Gedrag van stoffen in water

Atomen en moleculen
Periodiek systeem
Stoffen rondom ons
Chemische reacties
Samengestelde stoffen
Belangrijke reactiesoorten
Gedrag van stoffen in water

Leerstof is:

- minder verdiepend

Leerstof:

- meer verdieping



Extra uur: STEM - labo

Wie? enkel voor 4 Natuurwetenschappen!!!

Wat?

- Labo – opdrachten uitvoeren.

- Projecten over de verschillende 

wetenschapsvakken heen.



Deze leerlingen zijn alvast overtuigd



Wiskunde in de tweede graad



3 keuzes - leerplandoELEN
Humane 

wetenschappen

In partnerschool VISO

Moderne talen
Grieks-Latijn 

Latijn

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen

Basisdoelen

Verdiepte basisdoelen

Cesuurdoelen

Basisdoelen

Verdiepte basisdoelen

Basisdoelen



3 keuzes - leerplandoELEN
Humane 

wetenschappen
Moderne talen

Grieks-Latijn 

Latijn

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen

Analytische meetkunde

Gelijkvormigheid – de stelling van Pythagoras – vectoren – …

Goniometrie + verwante hoeken

In partnerschool VISO



3 keuzes - leerplandoELEN
Humane 

wetenschappen

In partnerschool 

VISO

Moderne talen
Grieks-Latijn 

Latijn

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen

Wiskundig redeneren 

met extra aandacht voor 

bewijsvoering

Wiskundig redeneren

In partnerschool VISO



3 keuzes
Humane 

wetenschappen

In partnerschool 

VISO

Moderne talen
Grieks-Latijn 

Latijn

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen

Zelfstandig tot een 

antwoord komen
Begeleid een antwoord zoeken

- sneller

- nog meer

- zelfstandiger

- snel

- meer

In partnerschool VISO



3 keuzes - Lesuren
Humane 

wetenschappen

In partnerschool VISO

Moderne talen
Grieks-Latijn 

Latijn

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen

5 lesuren 4 lesuren 

+1 oefenuur 

4 lesuren 



3 keuzes - evaluatie
Humane 

wetenschappen

In partnerschool 

VISO

Moderne talen
Grieks-Latijn 

Latijn

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen In partnerschool VISO

Verdiepte basisdoelen

Cesuurdoelen

Basisdoelen

Verdiepte basisdoelen

Basisdoelen

basisvragen uitdiepingsvragen



3 keuzes – naar de derde graad
Humane 

wetenschappen

In partnerschool 

VISO

Moderne talen
Grieks-Latijn 

Latijn

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen In partnerschool VISO

Grieks-…

Latijn-…

Wetenschappen-Wiskunde

Economie-Wiskunde Economie-Moderne talen

Wetenschappen-Moderne talen

Moderne talen



www.viso-roeselare.be



MATRIX 2DE GRAAD

DOORSTROOM DUBBEL D/A ARBEIDSMARKT

Domein-
overschrijdend

(ASO)

Domein-
gebonden

(TSO)

(TSO) (BSO)

Economie en 
organisatie

Economische 
wetensch.

Humane 
wetensch.

Latijn
Grieks-Latijn

Moderne 
talen

Natuur-
wetensch.

Maatschappij en welzijn Maatschappij 
& welzijns-
wetensch.

Maatschappij 
& welzijn |
Wellness & 

lifestyle

Zorg & welzijn |
Moderealisatie & 

textielverzorging |
Haar- & schoon
heidsverzorging

STEM Biotechnische
wetensch.

Taal en cultuur

Kunst en creatie

Land- en tuinbouw

Sport

Voeding en horeca



HUMANE 

WETENSCHAPPEN



HW & MWW

• https://www.youtube.com/watch?v=mXm99a8FuoM

https://www.youtube.com/watch?v=mXm99a8FuoM


• Hoe beïnvloeden social influencers het gedrag van jongeren?

• Bepalen genen of omgeving verschillen in intelligentie?

• Hoe herken je fake news?

• Welke factoren bepalen de betekenis van een kunstwerk?

• Waarom stellen jongeren vaak risicovol gedrag?

• …

Iets voor jou? 



Iets voor jou? 

• Je wil meer weten over gedrag en denken van mens in samenleving

• Je wil actualiteit volgen en kritisch kijken naar jezelf en wereld

• Je hebt interesse in theoretische en algemene vorming met vakken

als sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing

• Je bent geboeid door cultuur en media

• Je wil voorbereiding op hoger (universitair) onderwijs



3 HW 4 HW

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming - 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Informatica 1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 -

Natuurwetenschappen

- Biologie 1 1

- Chemie 1 1

- Fysica 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Filosofie 1 2

Kunstbeschouwing 1 2

Sociologie en psychologie 3 3

Klasuur 0,5 0,5

Totaal 32,5 32,5



Eigenheid 

• Wetenschappelijke psychologische en sociologische inzichten in

ontwikkeling van mens, interactie met anderen, samenleving met

haar subculturen en invloed van media

• Filosofische basisvisie: wie zijn we? Wat is goed en kwaad? Wat is

de zin van het leven?

• Kunst kijken, begrijpen, waarderen en beleven

• Sociale vaardigheden en onderzoekscompetenties aanscherpen en

actualiteit integreren via opdrachten, sprekers, excursies,

workshops, …



Wat na tweede graad?

• Humane wetenschappen als logische vervolgopleiding

• Overstap naar andere richting mogelijk: derde graad

Welzijnswetenschappen (meer tijd voor dit interessegebied, meer

toepassingsgericht)



Wat na derde graad?

• Academische bachelors: psychologie, pedagogische

wetenschappen, politieke wetenschappen, rechten, criminologie,

archeologie, economie, kunstwetenschappen, geschiedenis,

filosofie, …

• Professionele bachelors: pedagogie van jonge kind, sociaal-

agogisch werk, verpleegkunde, journalistiek, lerarenopleiding, …

• Tal van andere richtingen mogelijk



MAATSCHAPPIJ- EN 

WELZIJNSWETENSCHAPPEN



Iets voor jou?

• Je wil gedrag en denken van mens in samenleving vanuit een

wetenschappelijk perspectief onderzoeken

• Je hebt sociale interesse

• Je bent geboeid door maatschappelijke thema’s en actualiteit

• Je wil brede algemene vorming en goede voorbereiding op hoger

onderwijs



3MWW 4MWW

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming - 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Informatica 1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 -

Natuurwetenschappen 3 3

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Inleiding filosofie 1 2

Sociologie en psychologie 5 5

Socio-lab 2 2

Klasuur 0,5 0,5

Totaal 32,5 32,5



Eigenheid

• Vanuit eigen leefwereld leren over mens en wereld

• In wetenschappelijke inzichten verdiepen van psychologie en

sociologie

• In filosofie nadenken vanuit voorbeelden over wie we zijn, goed en

kwaad, ….

• Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden en

actualiteit binnenbrengen via uitstappen, workshops, sprekers, …

• In socio-lab uitdagende projecten onderzoeken over samenleving,

mens en gedrag



Wat na tweede graad?

• Welzijnswetenschappen als logische vervolgopleiding

• Overstap naar Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding

mogelijk

• Overstap naar andere richting mogelijk



Wat na derde graad?

• Academische bachelor: sociale gezondheidswetenschappen,

psychologie en pedagogische Wetenschappen

• Professionele bachelor: pedagogie van jonge kind, sociaal-

agogisch werk, verpleegkunde, journalistiek, lerarenopleiding, …

• Tal van andere richtingen mogelijk



Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen

Doorstroomgerichte richting (TSO)

• Theoretische richting met algemene 
brede vorming:
- 9 uur talen per jaar
- Ander leerplan geschiedenis
- Andere AV: zelfde leerplannen

• Verdieping in:
- Psychologie en sociologie (10u)
- Inleiding filosofie (3u)
- Socio-lab (4u)

• Meer toepassingsgericht
• Na derde graad: specifieke selectie 

academische en professionele bachelors

Doorstroomgerichte richting (ASO)

• Sterk theoretische richting met 
algemene brede vorming
- 11 uur talen per jaar (verdieping Ned., 

Engels, Frans)
- Ander leerplan geschiedenis
- Andere AV: zelfde leerplannen

• Verdieping in:
- Psychologie en sociologie (6u)
- Filosofie (3u)
- Kunstbeschouwing (3u)

• Hoog abstractieniveau 
• Na derde graad: brede waaier 

academische en professionele 
bachelors (vooral universiteit)

Humane wetenschappen



BIOTECHNOLOGISCHE 

STEM-

WETENSCHAPPEN



Iets voor jou? 

• Je hebt talent en interesse voor wiskunde, chemie, fysica en

biologie

• Je vindt complexe problemen binnen wetenschappen uitdagend

• Je bent nieuwsgierig naar wetenschappelijke fenomenen en link

met leefwereld en wil die zelf onderzoeken in labo of projecten

• Je wil samenhang tussen wetenschappen, technologie en

samenleving begrijpen met doel zelf oplossingen te bedenken

• Je wil brede en theoretisch basis voor hoger onderwijs



3 BTW 4 BTW

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming - 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Informatica 1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 -

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Biotechnische wetenschappen

- Biologie m.i.v. labo 2 3

- Chemie m.i.v. labo 3 3

- Fysica m.i.v. labo 3 4

- STEM-lab 3 2

Klasuur 0,5 0,5

Totaal 33,5 33,5



Eigenheid

• Natuurwetenschappelijke inzichten, denkwijzen en onderzoeks-

methodes

• Theorie begrijpend instuderen en toepassen in labo’s en projecten

• Proeven uitvoeren in labo en kritisch kijken naar resultaten

• In STEM-lab experimenteren en projectmatig wetenschappelijke

problemen oplossen

• Aan STEM-doelen werken



Wat na tweede graad?

• Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen als

logische vervolgopleiding

• Overstap naar andere richting mogelijk



Wat na derde graad?

• Academische bachelors: biotechniek, farmaceutische

wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie,

biomedische wetenschappen, ...

• Professionele bachelors: chemie, agro- en biotechnologie,

biomedische laboratoriumtechnologie, verpleegkunde, logopedie,

medische beeldvorming,...), …

• Tal van andere richtingen mogelijk



MEER INFO? 

SCHOOLBROCHURE WEBSITE FOLDERS
FACEBOOK RONDLEIDING


