
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Visie op de studierichting 

Bedrijfswetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, 
binnen het studiedomein Economie en Organisatie. Naast een brede algemene basisvorming komen in het 
specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en 
bedrijfswetenschappen) aan bod en verdiepende wiskunde vanuit de basisvorming. Dit laatste met het oog 
op toepassingen in functie van economische wetenschappen in de derde graad.  

In tegenstelling tot de studierichting Economische wetenschappen omvat deze studierichting dus een meer 
toepassingsgericht niveau van wiskunde. 

Leerlingenprofiel 

Bedrijfswetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede 
algemene interesse die geboeid zijn door economie als abstracte én toegepaste wetenschap en toegepaste 
wiskunde in functie van economie. 

Plaats in de matrix 

Tweede graad doorstroom – domein Economie en Organisatie 

Componenten van de studierichting 

Bedrijfswetenschappen 
Eindtermen basisvorming Doorstroom 
Specifiek gedeelte 
WD_16 Economie 
01_Algemene economie 
03_Uitgebreide bedrijfswetenschappen en recht 

 

Minimale materiële vereisten 

Geen specifieke vereisten qua infrastructuur.  

Vergelijking met de ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

TSO Doorstroom 

Handel Bedrijfswetenschappen 
 

Bedrijfswetenschappen in een 
notendop 

  



 

Pedagogische begeleidingsdienst 2 

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

Er zijn meerdere verschuivingen ten opzichte van het “oude studiegebied Handel” 

 In tegenstelling tot Handel behoort Bedrijfswetenschappen nu tot de finaliteit doorstroom. Dit 
betekent dat de leerlingen dezelfde eindtermen basisvorming moeten behalen als voor alle 
andere studierichtingen binnen deze finaliteit.  

 Ten opzichte van de ‘oude’ tso-richting heeft dit als gevolg dat het pakket basisvorming sterk 
uitgebreid is en dat het abstractievermogen hoger ligt, identiek aan de studierichting 
Economische wetenschappen.  

 Binnen het specifiek gedeelte blijft boekhouden een belangrijk onderdeel maar is het minder 
omvangrijk.  

 Binnen het specifiek gedeelte valt het luik handelseconomie weg ten voordele van algemene 
economie en een extra component toegepaste wiskunde.  

 Tot slot komen praktijkgerichte vaardigheden zoals kantoortechnieken en verkoop niet meer aan 
bod in deze studierichting.  

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen 
in de tweede graad 

Economische wetenschappen 

Bedrijfswetenschappen Economische wetenschappen 
Eindtermen basisvorming Doorstroom Eindtermen basisvorming Doorstroom 
Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 
 WD_01 Algemene doorstroomcompetenties 
 02_Historisch en cultureel bewustzijn 
 WD_06 Wiskunde 
 04_Gevorderde wiskunde 
WD_16 Economie WD_16 Economie 
01_Algemene economie 01_Algemene economie 
03_Uitgebreide bedrijfswetenschappen en recht 04_Bedrijfswetenschappen en recht 

 



 

Pedagogische begeleidingsdienst 3 

Overgang naar de derde graad 

Bedrijfswetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichting in de 
derde graad: 

 Bedrijfswetenschappen 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichting: 

Bedrijfswetenschappen 

Eindtermen basisvorming Doorstroom 

Specifiek gedeelte 

WD_01 Algemene doorstroomcompetenties 
01 Generieke doorstroomcompetenties 
WD_06 Wiskunde 
03 Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie 
WD_07 Informaticawetenschappen 
01 Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren 
03 Informaticawetenschappen: modelleren en simuleren  
WD_16 Economie 
01 Algemene economie 
03 Uitgebreide bedrijfswetenschappen en recht 

Vervolgopleidingen na de derde graad 

Bedrijfswetenschappen 

Geesteswetenschap Natuurwetenschap Sociale wetenschap 

 
 Gecombineerde studiegebieden 

(International Affairs, Sociaal-
economische wetenschappen)/ 
Onderwijs  
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 
/ Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde 

 


