
Waag niet alleen je kans in het onderwijs 
maar ook daarbuiten! Met de vakken-
combinatie economie en burotica (busi-
ness economics) ga je voor een brede 
opleiding mét bedrijfservaring doorheen 
de drie jaar. 

Business Economics?
Business Economics staat voor de combi-
natie van de onderwijsvakken Economie en 
Burotica. Met deze nieuwe vakkencombina-
tie stomen we je niet alleen klaar tot leraar, 
maar ook voor een job in een bedrijf of or-
ganisatie. Hoe we dat doen? Wel, zo:

Bedrijfsstages
Vanaf het eerste jaar voorzien we al bedrijfs-
stages. Je zal dus zelf vakken als economie 
en burotica kunnen geven met praktijkerva-
ring buiten het onderwijs als bagage. 

Je kiest zelf in welk bedrijf je stage loopt, 
maar krijgt uiteraard hulp als je dat wenst.

Proeven van andere opleidingen 
En we maken de link naar het bedrijfsleven 
nog sterker! Om extra competenties te ver-
werven, volg je een aantal vakken samen 
met studenten van Bedrijfsmanagement of 
andere Thomas More-opleidingen.

Hands on
Oefenkansen genoeg tijdens je opleiding. 
We laten je stage lopen in verschillende on-
derwijsvormen en graden. In de loop van 
je opleiding bouwen we de sturing van het 
voorbereiden van lessen af: van een strakke 
begeleiding in het eerste jaar naar zelfstu-
ring in het derde jaar. 

Passie voor economie en burotica? 

Proef van het bedrijfsleven tijdens je opleiding leraar secundair onderwijs 
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Fase 1                                                                                                                                                                                           SP          SEM

Economie

Sleutels tot de economie 3 1
Handelseconomie 3 1
Boekhouden-basis 3 1
Commerciële vorming 3 2
Boekhouden-uitdieping 3 2
Vakdidactiek SEI en handel: basis 3 2
Office (Burotica)

Toegepaste informatica 6 1
Virtual office en bedrijfsstage 3 1
Toegepaste informatica 2 3 2
Vakdidactiek toegepaste informatica 3 2
Fase 2

Economie

Macro-economie 3 1
Vakdidactiek economie 3 1
Recht 3 2
Office (Burotica)

Business Fundamentals 6 1
Vakdidactiek toegepaste informatica 2 3 1
Datamanagement en -analyse 3 2
Bedrijfsstage 3 2
Fase 3

Economie
De rol van de overheid in de economie 3 1
Office (Burotica) 
Supply Chain Management 3 1
Bedrijfsstage 4 of 7 1

Programma
In deze tabel vind je alle richtingsspecifieke vakken en stages. Hiernaast heb je ook nog algemene 

vakken en stages. Meer informatie vind je op www.thomasmore.be/baso-mechelen.
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