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In de modernisering bereidt de nieuwe invulling van de studierich-
tingen je heel gericht voor op het hoger onderwijs of op de arbeids-
markt, in enkele gevallen op beide.

Daarnaast wil de overheid met deze modernisering dat je onderwijs-
loopbaan zo veel mogelijk aansluit bij je mogelijkheden en interesses.  
We willen dat je openbloeit tot een open, brede en sterke persoon-
lijkheid. We willen bovendien dat je een weloverwogen studiekeuze 
maakt. Ten slotte willen we dat je in je schoolloopbaan sleutelcompe-
tenties ontwikkelt om later goed te kunnen functioneren in de samen-
leving.

In deze studiegids 2de graad  
leggen we je in het kort uit  
wat de principes zijn van de  
modernisering. Daarnaast vind je 
al onze studierichtingen met een 
korte beschrijving van wat ze  
inhouden, welk type leerling je 
best bent om voor een bepaalde 
studierichting te kiezen, welke  
inhouden telkens aan bod komen 
en welke je toekomstmogelijk- 
heden zijn.
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Wie ben ik 
en wie wil 
ik worden, 
wat kan ik 
goed en 

wat doe ik 
graag? 
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Iedereen heeft andere interesses 
en wat je interessant vindt, doe 
je ook graag. Zo groeit motivatie 
en dat is nodig voor een goede 
studiekeuze. Het is een pluspunt 
wanneer je toekomstige stu-
dierichting in de lijn ligt van je 
interesse. 

Je kiest niet alleen op basis van 
je interesse. Een studierichting 
moet ook aansluiten bij je capa-
citeiten, bij wat je kan. Iedereen 
heeft talenten en iedereen is 
sterk op zijn manier.

Er is altijd wel een studierichting 
die aansluit bij wat je kan en wat 
je wil. Daarom is het zo belangrijk 
dat je die vindt en ervoor gaat.

Kiezen vanuit interesse en capaci-
teiten is niet de enige sleutel tot 
succes. Ook je inzet, wat je doet 
om te slagen, telt mee.

Ik wil Ik kan Ik doe
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In de begeleiding van je studiekeuzeproces  
werken we binnen onze scholengemeenschap 
met 3 pijlers:

• 6 •
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Domeinen

Verwijzen naar interessegebieden en groeperen op die 
manier een aantal studierichtingen.

Finaliteiten

Geven aan of de studierichting je voorbereidt op hoger 
onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. 

DOMEINENOVERSCHRIJDEND  
niet gebonden aan 1 domein
Domeinoverschrijdende opleidingen (in het grijs) wor-
den buiten de gekleurde domeinen geplaatst omdat 
het hier gaat over zeer sterke abstract-theoretische 
opleidingen waarin je gedurende je hele schoolloop-
baan volop zal uitgedaagd worden. Deze opleidingen 
zijn een degelijk, sterke voorbereiding om met succes 
te kunnen doorstromen naar een brede waaier aan 
academische (aan de universiteit) en professionele (aan 
de hogeschool) bacheloropleidingen.  Alle domeinover-
schrijdende opleidingen maken dus deel uit van de 
doorstroomfinaliteit.
 
DOMEINGEBONDEN  
richtingen per finaliteit en gebonden aan 1 domein
De domeinen die onze school aanbiedt zijn: Economie 
en organisatie (donkerblauw), Maatschappij en welzijn 
(rood), Taal en cultuur (groen), Sport (oranje) en STEM 
(lichtblauw). Deze domeinen verwijzen naar interesse-
gebieden en zijn vergelijkbaar met de basisopties die je 
kent uit de 1ste graad. Elk domein groepeert een aantal 
studierichtingen onderverdeeld in verschillende finali-
teiten. Op deze manier kunnen we er op onze campus 
Mosa-RT voor zorgen dat er voor elke leerling met zijn 
eigen talenten en interesses een studierichting op zijn/
haar maat is.  

FINALITEITEN 
• DOORSTROOMFINALITEIT
Net zoals alle eerder genoemde domeinoverschrijdende 
richtingen behoren er ook domeingebonden richtingen 
tot de doorstroomfinaliteit. Ook vanuit deze domeinge-
bonden opleidingen kan je met succes aan een vervolg-
opleiding beginnen aan een universiteit of hogeschool. 
Deze opleiding zal dan wel specifieker zijn, gesitueerd 
binnen het domein van je vooropleiding.  

Naast de eindtermen basisvorming (B) moet je binnen 
je opleiding in de D-finaliteit ook specifieke eindtermen 
(S) bereiken. Deze uitgebreide specifieke eindtermen 
zorgen ervoor dat je vanuit je opleiding een succesvolle 

De structuur van  
de modernisering

In de modernisering gaan we uit van  
domeinen en finaliteiten. 
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aansluiting vindt bij een opleiding aan een universiteit 
of hogeschool. Binnen de tweede graad worden speci-
fieke eindtermen, cesuurdoelen genoemd. 

• DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT FINALITEIT 
Binnen een opleiding in de D/A-finaliteit geniet je van 
een degelijke theoretische opleiding binnen je interesse 
met daarnaast een behoorlijk praktisch gedeelte waarin 
je leert om die theorie ook direct te gaan toepassen. 
Daardoor kan je na een opleiding in een studierichting 
uit de D/A-finaliteit nog 2 richtingen uit. Enerzijds kan 
je  met succes doorstromen naar een professionele 
bachelor- opleiding of een graduaatsopleiding in het 
verlengde van je studierichting, daarnaast kan je net zo 
goed als een deskundige in je vakgebied aan de slag op 
de arbeidsmarkt. 

Naast de eindtermen basisvorming (B) zal je dus bin-
nen deze opleiding grondig theoretisch voorbereid 
worden door middel van specifieke eindtermen (S) en 
alvast veel praktijkervaring opdoen waardoor je na het 
secundair onderwijs al over bepaalde beroepskwalifica-
ties (BK) beschikt. Deze beroepskwalificaties worden in 
de 2de graad, competenties genoemd. 

• ARBEIDSMARKT FINALITEIT 
Wil je zoveel mogelijk praktisch aan de slag en wil je 
graag direct gaan werken na het secundair onderwijs? 
Dan is een richting binnen de A-finaliteit iets voor jou! 
Binnen onze opleidingen in de A-finaliteit geniet je van 
een degelijke praktische opleiding die jou klaarstoomt 
om na je schoolloopbaan als een volleerde vakman of 
vakvrouw aan de slag te gaan.   

Naast de eindtermen basisvorming (B) zal deze oplei-
ding er vooral op gefocust zijn om jou zoveel mogelijke 
praktische ervaring te laten opdoen waardoor je na het 
secundair onderwijs al over de juiste beroepskwalifica-
ties (BK) beschikt. Deze beroepskwalificaties worden in 
de 2de graad, competenties genoemd.  

• 8 •

De tweede graad

In de tweede graad leer je zelfstandiger werken en 
plannen. De hoeveelheid leerstof en de moeilijkheids-
graad nemen toe. Je leert planmatig werken en je 
ontwikkelt probleemoplossende vaardigheden zowel 
om theoretische leerstof te verwerken als om prakti-
sche oefeningen te realiseren.
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TAAL EN CULTUUR
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ORGANISATIE



Ruimte voor talent: grensverleggend! • 11 •  

D-FINALITEIT
DOORSTROOM

2DE GRAAD

DOMEINOVERSCHRIJDEND

2DE GRAAD 2DE GRAAD

DOMEINGEBONDEN

D-FINALITEIT
DOORSTROOM

D/A-FINALITEIT
DOORSTROOM/
ARBEIDSMARKT

A-FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn

Wellness en lifestyle

Sport

Zorg en welzijn

Haar- en
schoonheidsverzorging

Taal en communicatie

Technologische
wetenschappen Elektrotechnieken Mechanica

Elektriciteit

Hout

Biotechnologische
STEM-wetenschappen Houttechnieken

Mechanische
techniekenBouwwetenschappen

2DE GRAAD

MAATSCHAPPIJ EN
WELZIJN

TAAL EN CULTUUR

SPORT

STEM

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

A-FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

2DE GRAAD

CENTRUM
LEREN EN WERKEN

Keukenmedewerker

Machinaal 
houtbewerker

Keukenmedewerker

Hulpkok

Machinaal houtbewerker

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Productiemedewerker 
metaal

Hoeknaadlasser

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Werfbediener

Winkelbediende

Aanvuller

Kassier

Verkoper

DUAAL
LEREN

Economische
wetenschappen

Humane Wetenschappen

Latijn

Moderne talen

Natuurwetenschappen
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Ons studieaanbod tweede graad
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DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM (DOD) 
 

Economische 
wetenschappen

Wat houdt deze studierichting in?
Economische wetenschappen is een sterk theoretische 
studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een 
brede algemene vorming met een uitgebreid pakket eco-
nomie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie 
verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking 
van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken 
om economische en wiskundige concepten en hun onder-
linge verbanden te begrijpen.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Economische wetenschappen als je voor het 
geheel van de vorming inzicht toont in complexe leerinhou-
den, vlot verbanden legt tussen leerinhouden en logisch 
kan redeneren. Je verwerft complexere leerinhouden in 
een beperkt tijdsbestek. Je bent in staat om geordend te 
denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te 
hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit con-
crete maatschappelijke contexten doorgrond je de belang-
rijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge 
verbanden.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor economie: keuzegedrag producent 

en consument, marktwerking, internationale handel en 
economische integratie

• Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: boekhouding, 
aspecten van vennootschapsrecht

• Cesuurdoelen voor wiskunde
• Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, ge-

schiedenis

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na 3de graad Economie-wiskunde
Academische bachelor
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, 
Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, We-
tenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en 
sterrenkunde, Informatica en Wiskunde), Economische en 
Toegepaste economische wetenschappen, Handelsweten-
schappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale weten-
schappen (m.u.v. Communicatiewetenschappen), Rechten, 
Notariaat en Criminologische wetenschappen, Verkeerskun-
de, Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, 
Sociaal-economische wetenschappen) 
 
Professionele bachelor
Architectuur, gecombineerde studiegebieden (digital de-
sign), Industriële wetenschappen en Technologie, Handels-
wetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs 
 
Na de 3de graad Bedrijfswetenschappen
Academische bachelor
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Gecombineerde 
studiegebieden (International Affairs, Sociaal-economische 
wetenschappen) 

Professionele bachelor
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 3 2

Natuurwetenschappen

  Biologie 1 1

  Chemie 1 1

  Fysica 1 1

Economie 4 4

Wiskunde B+S 5 5

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Artistieke vorming
   Duits
   Project

1
1
1
1

Totaal 32 32

Economische 
wetenschappen

Economie- 
wiskunde (DOD)

Bedrijfsweten-
schappen (DGD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Domeinoverschrijdend

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix

Economische wetenschappen D

Humane wetenschappen D

Moderne talen D

Latijn D

Natuurwetenschappen D

Domeinoverschrijdende 
doorstroom



14 | Studiegids tweede graad  Studiegids tweede graad | 15  Ruimte voor talent: grensverleggend!

DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM (DOD) 
 

Moderne
talen

Wat houdt deze studierichting in?
Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de door-
stroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met 
een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je  communicatievaardighe-
den in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je Duits 
als een extra vreemde taal. De studierichting daagt je ook uit op het 
vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende com-
ponenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, 
sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Moderne talen als je voor het geheel van de vorming 
inzicht toont in complexe leerinhouden, vlot verbanden legt tussen 
leerinhouden en logisch kan redeneren. Je verwerft complexere 
leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Je bent verbaal-linguïstisch 
sterk en hebt een sterk taalgevoel. Je kan taal op een abstracte ma-
nier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan. 
Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen 
en bent nieuwsgierig naar andere culturen. Je weet hoe taal als sys-
teem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur 
en samenleving. Je bent geboeid door literatuur en een analytische 
benadering van literaire teksten. Je wil inzicht verwerven in gemedi-
atiseerde (massa)communicatie. Je hanteert talige, literaire en com-
municatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Communicatiewetenschappen
• Cesuurdoelen voor Duits: taalsystematiek, communicatieve  

vaardigheden
• Cesuurdoelen voor Engels en Frans: tekstopbouw, literaire  

analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en  
classificatie van talen

• Cesuurdoelen voor Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, 
sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve 
vaardigheden

• Verdiepte basisvorming voor chemie, fysica, wiskunde

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na 3de graad Moderne talen - wetenschappen
Academische bachelor
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde stu-
diegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en 
culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies, Architec-
tuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwik-
keling, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, 
Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische 
wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschap-
pen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidsweten-
schappen, Gecombineerde studiegebieden (Global communication)
 
Professionele bachelor
Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital 
design), Industriële wetenschappen en Technologie, Gezondheids-
zorg, Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journa-
listiek, Communicatiemanagement)
 
Na de 3de graad Taal- en communicatiewetenschappen
Academische bachelor
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studie-
gebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en cul-
turen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), Gecombi-
neerde studiegebieden (Global communication, International Affairs,
Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale weten-
schappen (communicatiewetenschappen) 
 
Professionele bachelor
Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, 
Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)het 
jonge kind, Sport en bewegen), Onderwijs, Sociaal-agogisch werk

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

LO 2 2

Nederlands B+S 5 4

Frans B+S 5 4

Engels B+S 3 3

Duits 2

Natuurwetenschappen

  Biologie 1 1

  Chemie 1 1

  Fysica 1 1

Wiskunde 4 4

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Communicatieweten-
schappen

1 2

Complementair
   ICT
   Economie
   Duits
   Artistieke vorming
   Project

1
1
1

1

1
1

Totaal 32 32

Moderne talen Moderne talen- 
wetenschappen (DOD)

Taal- en communicatie-
wetenschappen (DGD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Domeinoverschrijdend

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix

ONDER VOORBEHOUD

mosa-rt.be/campus/studieaanbod/clil

DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM (DOD) 
 

Humane 
wetenschappen

Wat houdt deze studierichting in?
Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in 

de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming 

met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je 

maakt een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rond-

om ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. 

Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, 

de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een 

kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk 

sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden 

zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en 

zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en 

sociologische theorieën.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Humane wetenschappen als je voor het geheel van de 

vorming inzicht toont in complexe leerinhouden, vlot verbanden legt 

tussen leerinhouden en logisch kan redeneren. Je verwerft com-

plexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Je bent in staat om 

op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens 

en samenleving. Je hanteert menswetenschappelijke en filosofische 

concepten op een abstracte manier. Je verdiept je in filosofie, kunst, 

sociologie en psychologie en wil alle aspecten van het menselijk 

bestaan bestuderen en begrijpen.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren 

over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies

• Cesuurdoelen voor kunstbeschouwing

• Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische 

begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en 

maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal 

gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatie-

kaders

• Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na 3de graad Humane wetenschappen

Academische bachelor
Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerd-

heid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte 

en Moraalwetenschappen, Psychologie en Pedagogische weten-

schappen, Gecombineerde studiegebieden (Global communication, 

International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke 

en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische 

wetenschappen. 

 

Professionele bachelor
Gezondheidszorg, Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van 

het jonge kind), Sociaal-agogisch werk, Onderwijs, Handelsweten-

schappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanage-

ment)

 

Na de 3de graad Welzijnswetenschappen

Academische bachelor
Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische 

wetenschappen 

 

Professionele bachelor
Gezondheidszorg, Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van 

het jonge kind, Sport en bewegen), Onderwijs, Sociaal-agogisch 

werk
Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 3 2

Natuurwetenschappen

  Biologie 1 1

  Chemie 1 1

  Fysica 1 1

Kunstbeschouwing 1 2

Filosofie 1 2

Sociologie en  
Psychologie

3 3

Wiskunde 4 4

Maatschappelijke, 
economische en  
Artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 32 32

Humane weten-
schappen

Humane
wetenschapen (DOD)

Welzijnsweten-
schappen (DGD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Domeinoverschrijdend

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix
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Professionele bachelor
Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital 
design), Industriële wetenschappen en Technologie, Gezondheids-
zorg, Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge 
kind), Sociaal-agogisch werk, Onderwijs 
 
Na de 3de graad Latijn-wiskunde
Academische bachelor
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde 
studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen 
en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), 
Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerd-
heid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte 
en Moraalwetenschappen, Architectuur, Industriële wetenschappen 
en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, 
Toegepaste biologische wetenschappen, Wetenschappen (Com-
puterwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica 
en Wiskunde), Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde, 
Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Gecombineerde stu-
diegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-
economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, 
Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Professionele bachelor
Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital 
design), Industriële wetenschappen en Technologie, Gezondheids-
zorg, Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge 
kind), Sociaal-agogisch werk, Onderwijs

Na de 3de graad Latijn-moderne talen
Academische bachelor
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde 
studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen 
en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), 
Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerd-
heid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte 
en Moraalwetenschappen, Psychologie en Pedagogische weten-
schappen, Gecombineerde studiegebieden (Global communication, 
International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke 
en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische 
wetenschappen

Professionele bachelor
Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), 
Sociaal-agogisch werk, Onderwijs, Handelswetenschappen en Be-
drijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

Na de 3de graad Taal- en communicatiewetenschappen
Academische bachelor
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studie-
gebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en cul-
turen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), Gecombi-
neerde studiegebieden (Global communication, International Affairs,
Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale weten-
schappen (communicatiewetenschappen)

Professionele bachelor
Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, 
Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)

DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM (DOD) 
 

Latijn

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 2 2

Natuurwetenschappen

  Biologie 1 1

  Chemie 1 1

  Fysica 1 1

Latijn 5 5

Wiskunde B+S 5 5

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Biologie
   Artistieke vorming
   Fysica
   Project

1
1

1
1
1

Totaal 32 32

Latijn Latijn-
wetenschappen (DOD)

Latijn-
moderne talen (DOD)

Latijn-
wiskunde (DOD)

Taal- en  
communicatie- 
wetenschappen (DGD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Domeinoverschrijdend

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix

Wat houdt deze studierichting in?
Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinali-
teit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid 
aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in 
het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten 
een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Latijn als je voor het geheel van de vorming inzicht 
toont in complexe leerinhouden, vlot verbanden legt tussen leerin-
houden en logisch kan redeneren. Je verwerft complexere leerinhou-
den in een beperkt tijdsbestek. Je bent verbaal-linguïstisch sterk en 
hebt een sterk taalgevoel. Je analyseert taal op een abstracte manier 
en gaat op een gestructureerde manier om met talen. Je bent in 
staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en 
concepten te hanteren. Je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn 
en de Romeinse cultuur. Je wil op een gestructureerde manier met 
Latijn omgaan. Je wil teksten in het Latijn ontdekken en houdt ervan 
om te zoeken naar een gepaste vertaling.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor Latijn
• Cesuurdoelen voor Wiskunde
• Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans,  

geschiedenis, chemie, fysica

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na 3de graad Latijn-wetenschappen
Academische bachelor
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde 
studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen 
en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), 
Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerd-
heid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte 
en Moraalwetenschappen, Architectuur, Industriële wetenschappen 
en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Bioche-
mie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en 
geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, 
Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische weten-
schappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pe-
dagogische wetenschappen, Gecombineerde studiegebieden (Global 
communication, International Affairs, Sociaal-economische weten-
schappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat 
en Criminologische wetenschappen

mosa-rt.be/campus/studieaanbod/clil
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DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM (DOD) 
 

Natuurweten-
schappen

Wat houdt deze studierichting in?
Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de 
doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming 
met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de 
kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Natuurwetenschappen als je voor het geheel van de 
vorming inzicht toont in complexe leerinhouden, vlot verbanden legt 
tussen leerinhouden en logisch kan redeneren. Je verwerft com-
plexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Je bent in staat om 
geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten 
te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke 
contexten. Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij 
het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen 
in biologie, chemie en fysica. Je ziet het als een uitdaging om een 
brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten 
doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analy-
tisch en inzichtelijk denken.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
• Cesuurdoelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, 

verband structuur en eigenschappen van stoffen
• Cesuurdoelen voor fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica
• Onderzoeks- en labovaardigheden
• Cesuurdoelen voor wiskunde
• Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na 3de graad Biotechnologische en chemische wetenschappen
Academische bachelor
Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële weten-
schappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechno-
logie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen 
 
Professionele bachelor
Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie), 
Gezondheidszorg, Onderwijs 
 
Na de 3de graad Moderne talen - wetenschappen
Academische bachelor
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde stu-
diegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en 
culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), Architec-
tuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwik-
keling, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, 
Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische 
wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschap-
pen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidsweten-
schappen, Gecombineerde studiegebieden (Global communication)

Professionele bachelor
Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital 
design), Industriële wetenschappen en Technologie, Gezondheids-
zorg, Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journa-
listiek, Communicatiemanagement)

Na de 3de graad Wetenschappen-wiskunde
Academische bachelor
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Product-
ontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische 
wetenschappen, Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Bio-
techniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische 
wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswe-
tenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde

Professionele bachelor
Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital 
design), Industriële wetenschappen en Technologie, Gezondheids-
zorg, Nautische wetenschappen, Onderwijs

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 3 2

Natuurwetenschappen B+S

  Biologie B+S 2 2

  Chemie B+S 2 2

  Fysica B+S 2 2

Wiskunde B+S 5 5

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Economie
   Artistieke vorming
   Duits
   Project

1
1 1

1
1
1

Totaal 32 32

Natuurweten-
schappen

Biotechnologische  
en chemische weten-
schappen (DGD)

Moderne talen - 
wetenschappen (DOD)

Wetenschappen-
wiskunde (DOD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Domeinoverschrijdend

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix

mosa-rt.be/campus/studieaanbod/clil
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D-FINALITEIT
DOORSTROOM

2DE GRAAD 3DE GRAAD

DOMEINOVERSCHRIJDEND

2DE GRAAD 3DE GRAAD 2DE GRAAD 3DE GRAAD

DOMEINGEBONDEN

D-FINALITEIT
DOORSTROOM

D/A-FINALITEIT
DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT

A-FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn

Wellness en lifestyle

Sport

Zorg en welzijn

Haar- en
schoonheidsverzorging

Taal- en communicatie-
wetenschappen Taal en communicatieTaal en communicatie

Commerciële organisatie

Logistiek

Onthaal, organisatie en 
sales

Bedrijfswetenschappen

Welzijnswetenschappen

Opvoeding en begeleiding

Gezondheidszorg

Wellness en schoonheid

Sportbegeleiding

Verzorging

Haarverzorging

Schoonheidsverzorging

Technologische
wetenschappen Elektrotechnieken Mechanica

Elektriciteit

Hout

Biotechnologische
STEM-wetenschappen Houttechnieken

Mechanische
techniekenBouwwetenschappen Bouw- en

houtwetenschappen

Biotechnologische 
en chemische 
wetenschappen

Houttechnieken

Mechanische
vormgevingstechnieken

Technologische 
wetenschappen en 
engineering

Mechatronica

Industriële ICT

Elektrotechnieken

Mechanische 
vormgeving

Lassen-constructie

Onderhoudsmechanica
auto

Sanitaire installaties en
verwarmingsinstallaties

Elektrische installaties

Binnen- en 
buitenschrijnwerk

Binnenschrijnwerk en
interieur

2DE GRAAD 3DE GRAAD

MAATSCHAPPIJ EN
WELZIJN

TAAL EN CULTUUR

SPORT

STEM

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

Economische
wetenschappen Economie-Wiskunde

Humane WetenschappenHumane Wetenschappen

Latijn

Moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Latijn-moderne talen

Moderne talen-
wetenschappen

Natuurwetenschappen Moderne talen-
wetenschappen

Wetenschappen-
wiskunde

CENTRUM
LEREN EN WERKEN

Keukenmedewerker

Hulpkok

Machinaal houtbewerker

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Productiemedewerker 
metaal

Hoeknaadlasser

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Werfbediener

Winkelbediende

Aanvuller

Kassier

Verkoper

Keukenmedewerker

Machinaal
houtbewerker

Lassen-constructie

Ruwbouw

Lasser-monteerder

Technicus
installatietechniek

Kapper-stylist

Keukenmedewerker

Hulpkok

Machinaal houtbewerker

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Productiemedewerker 
metaal

Hoeknaadlasser

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Werfbediener

Winkelbediende

Aanvuller

Kassier

Verkoper

Keukenmedewerker

Hulpkok

Machinaal houtbewerker

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Productiemedewerker 
metaal

Hoeknaadlasser

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Werfbediener

Winkelbediende

Aanvuller

Kassier

Verkoper

DUAAL
LEREN

2DE GRAAD 3DE GRAAD 7DE JAAR
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CENTRUM
LEREN EN WERKEN

Keukenmedewerker

Hulpkok

Machinaal houtbewerker

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Productiemedewerker 
metaal

Hoeknaadlasser

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Werfbediener

Winkelbediende

Aanvuller

Kassier

Verkoper

Keukenmedewerker

Machinaal
houtbewerker

Lassen-constructie

Ruwbouw

Lasser-monteerder

Technicus
installatietechniek

Kapper-stylist

Keukenmedewerker

Hulpkok

Machinaal houtbewerker

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Productiemedewerker 
metaal

Hoeknaadlasser

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Werfbediener

Winkelbediende

Aanvuller

Kassier

Verkoper

Keukenmedewerker

Hulpkok

Machinaal houtbewerker

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Productiemedewerker 
metaal

Hoeknaadlasser

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Werfbediener

Winkelbediende

Aanvuller

Kassier

Verkoper

DUAAL
LEREN

A-FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

2DE GRAAD 3DE GRAAD 7DE JAAR
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Bedrijf en organisatie  D/A

Organisatie en logistiek  A

Economie en 
organisatie

Domeingebonden 
Economie en
organisatie

Taal en
cultuur

Maatschappij
en welzijn

Sport STEM
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ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT (A) 
 

Organisatie en  
logistiek
ECONOMIE EN ORGANISATIE

Wat houdt deze studierichting in?
Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de 
arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van onder-
nemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met 
betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht 
voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie 
van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het 
verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte 
component vermits de goederen-, documenten- en informatie-
stroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Organisatie en logistiek als je sterk bent in het leren 
binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de 
studierichting. Via concrete contexten verwerf je basis-theoretische 
inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie 
geleidelijk meer autonoom functioneren en bent in staat effectieve 
handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Je 
verdiept je in de logistieke goederen- en informatiestroom in een 
onderneming. Je communiceert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvrien-
delijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten. Je zet doelge-
richt ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte 
opdrachten in de context van organisatie en logistiek.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen
• Administratieve vaardigheden i.f.v. onthaal: documenten en data 

verwerken en digitaliseren; logistieke ondersteuning vergaderin-
gen en events

• Uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer: producten voorbereiden 
en presenteren

• Communicatieve vaardigheden i.f.v. onthaal en verkoop
• Frans en Engels

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na de 3de graad Logistiek
Arbeidsmarkt
Magazijnier, Bestuurder interne transportmiddelen   
 
Na de 3de graad Onthaal, organisatie en sales 
Arbeidsmarkt
Winkelverkoper, Administratief medewerker 

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 3

Frans 3 3

MAVO 3 3

Wiskunde 1 1

Natuurwetenschappen 1 1

Organisatie en  
logistiek

12 12

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 32 32

Organisatie en
logistiek

Logistiek (A)

Onthaal, organisa-
tie en sales (A)

Graad 2de graad

Finaliteit A: Arbeidsmarkt

Studiedomein Economie en organisatie

Samenstelling Eindtermen + competenties
uit de beroepskwalificaties van  
Magazijnier, Winkelverkoper,  
Administratief medewerker onthaal

De studierichting in de matrix

DUBBELE FINALITEIT (D/A)
 

Bedrijf en
organisatie
ECONOMIE EN ORGANISATIE

Wat houdt deze studierichting in?
Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in 
de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie 
en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht 
op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het on-
dersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten 
en maak je kennis met de logistieke flow en verschillende transport-
modi. 

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Bedrijf en organisatie als je sterk bent in het leren 
binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de 
studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de 
studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te 
verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om 
concrete uitdagingen aan te pakken. Je verdiept je in (bedrijfs)eco-
nomische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden en 
slaagt erin om de verworven kennis en inzichten aan te wenden bij 
het ontwikkelen van administratieve en commerciële competenties. 
Bij het uitvoeren van opdrachten gebruik je doelgericht functio-
naliteiten van digitale toepassingen. Je bent in staat om op een 
efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, 
adviseren en begeleiden.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor economie en bedrijfswetenschappen: keuzege-

drag producent, marktwerking (competitieve markten), basisver-
richtingen boekhouden en aspecten van vennootschapsrecht

• Boekhouding en aspecten van personeelsbeheer
• Commerciële administratie, aspecten van marketing
• Internationale handel en de logistieke flow

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Doorstroom
Onderwijs, een studierichting in het studiegebied Handelsweten-
schappen en Bedrijfskunde 
 
Arbeidsmarkt
Commercieel assistent 

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

LO 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 3 3

Natuurwetenschappen 2 1

Wiskunde 3 3

Bedrijfseconomie B+S 8 9

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Bedrijfseconomie
   Artistieke vorming
   Project

1
1 1

1
1

Totaal 32 32

Bedrijf en  
organisatie

Commerciële 
organisatie (D/A)

Graad 2de graad

Finaliteit D/A: Doorstroom of Arbeidsmarkt

Studiedomein Economie en organisatie 

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen + com-
petenties uit de beroepskwalificaties 
Boekhoudkundig assistent, HR-assistent, 
Commercieel assistent,  Medewerker 
(inter)nationaal goederenvervoer

De studierichting in de matrix
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DOMEINGEBONDEN DOORSTROOM (DGD) 
 

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 

Wat houdt deze studierichting in?
Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische 
studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede 
algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie 
en psychologie. Je maakt een begin met het filosoferen over de 
mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en 
de zin van het leven, dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit 
de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkel je een 
wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en 
leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenle-
ving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke 
psychologische en sociologische theorieën.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Maatschappij- en welzijnswetenschappen als je inzicht 
toont in complexe leerinhouden, verbanden legt tussen leerinhouden 
en logisch kan redeneren, vooral binnen de focus van het studiedo-
mein en de studierichting. Je bent in staat om op een analytische 
en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Je 
hanteert menswetenschappelijke concepten op een abstracte ma-
nier. Je verdiept je in sociologie en psychologie en wil alle aspecten 
van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren 

over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als 
inleiding tot filosofie

• Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische 
begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenle-
ving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, 
communicatiekaders 

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na 3de graad Welzijnswetenschappen
Academische bachelor
Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische 
wetenschappen 
 
Professionele bachelor
Gezondheidszorg, Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van 
het jonge kind, Sport en bewegen), Onderwijs, Sociaal-agogisch 
werk 
 
Na de 3de graad Humane wetenschappen
Academische bachelor
Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerd-
heid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte 
en Moraalwetenschappen, Psychologie en Pedagogische weten-
schappen, Gecombineerde studiegebieden (Global communication, 
International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke 
en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische 
wetenschappen

Professionele bachelor
Gezondheidszorg, Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van 
het jonge kind), Sociaal-agogisch werk, Onderwijs, Handelsweten-
schappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanage-
ment)

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

LO 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 2 2

Wiskunde 4 4

Natuurwetenschappen

  Biologie 1 1

  Chemie 1 1

  Fysica 1 1

Inleiding filosofie 1 2

Sociologie en  
Psychologie

5 5

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Biologie
   Chemie
   Artistieke vorming
   Fysica
   Project

1
1
1

1
1
1

Totaal 32 32

Maatschappij- en
welzijnsweten-
schappen

Welzijnsweten-
schappen (DGD)

Humane weten-
schappen (DOD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Maatschappij en welzijn

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix

Maatschappij- en welzijnswetenschappen  D

Maatschappij en welzijn  D/A

Wellness en lifestyle  D/A

Zorg en welzijn  A

Haar- en schoonheidsverzorging  A

Maatschappij
en welzijn
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DUBBELE FINALITEIT (D/A)
 

Wellness 
en lifestyle
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Wat houdt deze studierichting in?
Wellness en lifestyle is een theoretisch-praktische studierichting in 
de dubbele finaliteit. Je gaat dieper in op het welbevinden en het 
effect ervan op gezondheid. Je maakt kennis met een brede waaier 
aan initiatieven die tot het domein van Wellness en lifestyle behoren. 
Daarbij hoort een groot pakket anatomie en fysiologie, maar ook 
diverse aspecten uit de ontwikkelingsdomeinen en levensfases van 
de mens. Die kennis combineer je met technische vaardigheden uit 
de schoonheidsverzorging. Omdat ook het geven van informatie en 
adviezen belangrijk is, wordt ingezet op sociale en communicatieve 
vaardigheden.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Wellness en lifestyle als je sterk bent in het leren binnen 
de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierich-
ting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierich-
ting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. 
Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete 
uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je 
om tot realisaties in de praktijk te komen. Je verdiept je in theoreti-
sche achtergronden rond het effect van welbevinden op gezondheid 
(zowel de ontwikkeling en het gedrag van mensen als aspecten van 
anatomie en fysiologie). Je voert schoonheidszorgen uit in functie 
van het welbevinden van mensen en geeft daarover informatie. Je 
hebt interesse in welzijn en in de impact van de levenswijze van de 
mens hierop.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor toegepaste fysiologie en anatomie: waarne-

mingsfysiologie en bewegingsfysiologie
• Cesuurdoelen voor sociologie: determinanten gezondheidsgedrag, 

ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende 
levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale 
en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s

• Uitvoeren van een gelaatsverzorging en make-up, reinigen van 
huid en nagels in functie van behandeling, hand- en nagelverzor-
ging, massage van gelaat, hand en onderarm, voet en onderbeen

• Verwerven van sociale vaardigheden in functie van begeleiden van 
klanten met aandacht voor persoonlijke wensen

• Illustreren van trends in schoonheidsverzorging

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na de 3de graad Wellness en schoonheid 
Doorstroom
Studierichtingen in het studiegebied Gezondheidszorg, Wellbeing- 
en vitaliteitsmanagement, Onderwijs

Arbeidsmarkt
Schoonheidsspecialist-adviseur

Na de 3de graad Haar- en Schoonheidsverzorging 
Arbeidsmarkt
Haarverzorging, Schoonheidsverzorging

** Toelichting bij het vak ‘Wellness en lifestyle’  
• Gezondheid, welbevinden en ontwikkeling
• De mens in relatie tot de samenleving inclusief relationele en  
 communicatieve vaardigheden
• Vaardigheden, trends en evoluties in wellness en lifestyle
• Anatomie en fysiologie 

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

LO 2 2

Nederlands 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Wiskunde 3 3

Wellness ** 10 12

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Wellness en lifestyle
   Artistieke vorming
   Project

1
1

1
1

Totaal 32 32

Wellness en 
lifestyle

Wellness en 
schoonheid (D/A)

Haar- en 
schoonheids- 
verzorging (A)

Graad 2de graad

Finaliteit D/A: Doorstroom of Arbeidsmarkt

Studiedomein Maatschappij en welzijn  

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen +  
competenties uit de beroepskwalificatie 
Schoonheidsspecialist-adviseur

De studierichting in de matrix

DUBBELE FINALITEIT (D/A) 
 

Maatschappij 
en welzijn
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Wat houdt deze studierichting in?
Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting 
in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begelei-
ding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. 
gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch 
handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving 
en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leer je vanuit een holisti-
sche mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begelei-
dingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mo-
gelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Maatschappij en welzijn als je sterk bent in het leren 
binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de 
studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de 
studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te 
verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om 
concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden 
helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je kijkt vanuit 
een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgver-
lening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikke-
ling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en 
fysiologie. Je gaat met die theoretische kaders aan de slag bij het 
uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en be-
geleiding. Je bent sociaal en communicatief vaardig en maakt graag 
kennis met verschillende doelgroepen. 

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor toegepaste fysiologie en anatomie van de 

mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
• Cesuurdoelen voor sociologie met inbegrip van (ped)agogie: 

determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische 
domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van con-
crete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardighe-
den en maatschappelijke thema’s

• Indirecte en directe (logistieke) zorg
• Expressie

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na de 3de graad Opvoeding en begeleiding 
Doorstroom
Pedagogie van het jonge kind, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk …

Arbeidsmarkt
Kinderbegeleider baby’s en peuters, Kinderbegeleider schoolgaande 
kinderen

Na de 3de graad Gezondheidszorg 
Doorstroom
Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), 
Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), 
Onderwijs

Arbeidsmarkt
Verzorgende, Zorgkundige

** Toelichting bij het vak ‘Maatschappij en welzijn’
• Gezondheidsbevordering
• Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen
• De mens in de relatie tot de samenleving
• Oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
• Fysiologie en anatomie

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

LO 2 2

Nederlands 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Wiskunde 3 3

Maatschappij en 
Welzijn **

10 12

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Maatschappij en
   welzijn
   Artistieke vorming
   Project

1
1

1
1

Totaal 32 32

Maatschappij 
en welzijn

Gezondheidszorg 
(D/A)

Opvoeding en  
begeleiding (D/A)

Graad 2de graad

Finaliteit D/A: Doorstroom of Arbeidsmarkt

Studiedomein Maatschappij en welzijn

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen + competenties 
uit de beroepskwalificaties Verzorgende, 
Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en 
peuters,  Kinderbegeleider schoolgaande 
kinderen

De studierichting in de matrix

ONDER VOORBEHOUD
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ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT (A) 
 

Haar- en  
schoonheidsverzorging
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Wat houdt deze studierichting in?
Haar- en schoonheidsverzorging is een praktische richting uit de 
arbeidsmarktfinaliteit. Je verwerft de basis van een aantal technische 
competenties uit zowel haar- als schoonheidsverzorging. Er komen 
vaardigheden aan bod die in beide settings belangrijk zijn en er is 
ruim aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden. Je 
verwerft anatomische en fysiologische inzichten om die technische 
vaardigheden kwaliteitsvol uit te voeren. Je maakt ook kennis met 
trends en evoluties in de sector.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Haar- en schoonheidsverzorging als je sterk bent in 
het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein 
en de studierichting. Via concrete contexten verwerf je basis-
theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige 
leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en bent in staat 
effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te 
pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in 
de praktijk te komen. Je verdiept je in achtergrond en vaardigheden 
die gericht zijn op haar- en lichaamszorg. Je wordt vaardig in het 
uitvoeren van bestaande technieken en groeit in creativiteit om zelf 
toepassingen te maken. Je leert op zorgvuldige wijze het menselijk 
lichaam aanraken. Door middel van persoonlijke en soms commer-
ciële contacten kom je in aanraking met zeer diverse groepen van 
mensen en specifieke wensen inzake haar en schoonheid. Je volgt de 
evolutie in diverse maatschappelijke trends.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Uitvoeren van basiszorgen (haar, manicure, make-up): eenvoudige 

haarverzorgingen en brushing, eenvoudige gelegenheidskapsels, 
hand- en nagelverzorging, hand-, arm- en gelaatsmassage.

• Sociale vaardigheden in functie van het begeleiden van klanten 
(basisactiviteiten)

• Illustreren van trends in de haar- en schoonheidsverzorging
• Frans en Engels

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na de 3de graad Haarverzorging
Arbeidsmarkt
Kapper
 
Na de 3de graad Schoonheidsverzorging 
Arbeidsmarkt
Schoonheidsspecialist

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Engels 2 1

Frans 1 2

MAVO 3 3

Nederlands 3 3

Wiskunde 1 1

Natuurwetenschappen 1 1

Haar- en schoonheids-
verzorging

16 16

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 32 32

Haar- en-
schoonheidsver-
zorging

Haarverzorging 
(A)

Schoonheidsver-
zorging (A)

Graad 2de graad

Finaliteit A: Arbeidsmarkt

Studiedomein Maatschappij en welzijn

Samenstelling Eindtermen + competenties uit de 
beroepskwalificaties van Kapper,  
Schoonheidsspecialist

De studierichting in de matrix

ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT (A) 
 

Zorg en 
welzijn
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Wat houdt deze studierichting in?
Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfi-
naliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er 
ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink 
geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het 
accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samen-
leving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je verwerft een 
basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe 
zorg, maar zal toch overwegend ondergedompeld worden in de indi-
recte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Zorg en welzijn als je sterk bent in het leren binnen de 
concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. 
Via concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je 
leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer 
autonoom functioneren en bent in staat effectieve handelingen te 
stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische 
vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. 
Je verdiept je in de ontwikkeling van de mens en leert de samenle-
ving in al haar diversiteit kennen. Je maakt kennis met verschillende 
doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groei je in sociale 
en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om 
te gaan. Je bent in staat om te reflecteren over het eigen denken 
en handelen. Je bent geboeid door de verschillende gezondheidsa-
specten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale 
elementen bevat. Je voert diverse praktische taken uit in de thuis-
context zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, 
activiteiten begeleiden …

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Kennismaken met doelgroepen uit zorg en welzijn
• Indirecte en directe (logistieke) zorg
• (Sociale) en maatschappelijke vaardigheden ontwikkelen
• Expressie

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Arbeidsmarkt
Huishoudhulp zorg, Woonassistent, Logistiek assistent in de zorg 

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Engels 2 2

MAVO 3 3

Nederlands 3 3

Wiskunde 1 1

Natuurwetenschappen 1 1

Zorg en welzijn 17 17

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 32 32

Zorg en welzijn Verzorging (A)

Graad 2de graad

Finaliteit A: Arbeidsmarkt

Studiedomein Maatschappij en welzijn

Samenstelling Eindtermen + competenties uit de 
beroepskwalificaties van Huishoud-
hulp zorg, Woonassistent, Logistiek 
assistent in de zorg

De studierichting in de matrix
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DUBBELE FINALITEIT (D/A)
 

Taal en
communicatie
TAAL EN CULTUUR

Wat houdt deze studierichting in?
Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting 
in de dubbele finaliteit. Ze legt de focus op communicatie in het 
Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je ontdekt verschillende soorten, 
vormen en componenten van communicatie en reflecteren op com-
municatie- en persoonlijkheidsstijlen van jezelf en van anderen. Ze 
vormt je in het ondersteunen van communicatieprojecten en -acties, 
rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Taal en communicatie als je sterk bent in het leren 
binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de 
studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de 
studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te 
verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om 
concrete uitdagingen aan te pakken. Je bent sociaal vaardig, hebt 
een sterk taalgevoel en drukt je graag vlot en gepast uit in verschil-
lende moderne talen. Je hebt interesse in communicatie en media en 
bent nieuwsgierig naar andere culturen. Je ziet het als een uitdaging 
om zelf communicatieproducten te ontwerpen en de planning en 
uitvoering van communicatieprojecten te ondersteunen.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, 

communicatieve vaardigheden
• Cesuurdoelen voor Engels en Frans: tekstopbouw, communica-

tieve vaardigheden
• Cesuurdoelen voor Duits: communicatieve vaardigheden
• Communicatieprojecten voorbereiden
• Deskundig omgaan met actuele media
• Auditieve, visuele of audiovisuele communicatieproducten uitwer-

ken

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Doorstroom
Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Communi-
catiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business, 
Office management)

Arbeidsmarkt
Polyvalent taal- en communicatieassistent

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

LO 2 2

Nederlands B+S 5 5

Frans B+S 4 4

Engels B+S 3 3

Duits 1 2

Natuurwetenschappen 2 1

Wiskunde 3 3

Public Relations 5 5

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Public Relations
   Artistieke vorming
   Project

1
1 1

1
1

Totaal 32 32

Taal en  
communicatie

Taal en
communicatie (D/A)

Graad 2de graad

Finaliteit D/A: Doorstroom of Arbeidsmarkt

Studiedomein Taal en cultuur 

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen + competenties 
uit de beroepskwalificatie Polyvalent taal- en 
communicatieassistent

De studierichting in de matrix

Taal en communicatie D/A

Taal en
cultuur
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DUBBELE FINALITEIT (D/A)
 

Sport 
 
SPORT

Wat houdt deze studierichting in?
Sport is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. 
Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschap-
pen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en 
psychologie. Daarnaast vormt ze leerlingen in het begeleiden en on-
dersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroe-
pen. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische 
basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevor-
derd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Sport als je sterk bent in het leren binnen de concrete 
contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je 
verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door 
meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent in 
staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagin-
gen aan te pakken. Je beschikt over een goede fysieke conditie, 
voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen 
aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewe-
gingsgebieden. Je verdiept je in wetenschappelijke aspecten die 
met sport verbonden zijn zoals bewegingswetenschappen, anatomie 
& fysiologie en toegepaste fysica. Daarnaast ben je ook geboeid 
door aspecten van psychologie in functie van het ondersteunen van 
bewegingsactiviteiten.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor toegepaste fysiologie en anatomie: waarne-

mingsfysiologie en bewegingsfysiologie
• Cesuurdoelen voor toegepaste bewegingswetenschappen: inzicht 

in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achter-
gronden, veiligheid en blessurepreventie

• Cesuurdoelen voor toegepaste psychologie: strategieën van ge-
zondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie

• Inhouden en strategieën gerelateerd aan de voorbereiding, het 
vormgeven, begeleiden en afsluiten van sport-, bewegings- en 
spelactiviteiten op een didactisch verantwoorde manier en in 
veilige omstandigheden.

• Communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Doorstroom
Gecombineerde studiegebieden (Sport en bewegen), Gezondheids-
zorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), Onderwijs

Arbeidsmarkt
Sport- en spelleider

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Sport-Begeleiding

 Sport 8 8

 Wetenschap en sport

   Fysica en sport 1 1

   Anatomie- 
   fysiologie en sport

1 2

 Toegepaste  
 psychologie, agogiek  
 en bewegingscultuur

2 3

Nederlands 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

Natuurwetenschappen 2 1

Wiskunde 3 3

Maatschappelijke, econ-
omische en  
artistieke vorming

1

Complementair
   ICT
   Sport - Begeleiding
   Artistieke vorming
   Project

1
1

1
1

Totaal 32 32

Sport Sportbegeleiding 
(D/A)

Graad 2de graad

Finaliteit D/A: Doorstroom of Arbeidsmarkt

Studiedomein Sport 

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen +  
competenties uit de beroepskwalificatie  
Sport- en spelleider

De studierichting in de matrix

Sport D/A

Sport
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DOMEINGEBONDEN DOORSTROOM (DGD) 
 

Biotechnologische  
STEM-wetenschappen
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische 
studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede 
algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk 
denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en 
probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, 
chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt 
mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke 
vragen en biotechnische problemen.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Biotechnologische STEM-wetenschappen als je inzicht 
toont in complexe leerinhouden, verbanden legt tussen leerinhouden 
en logisch kan redeneren, vooral binnen de focus van het studiedo-
mein en de studierichting. Je exploreert planmatig verbanden en 
mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen 
van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica. Je ziet 
het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschap-
pelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband 
te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Je wil 
processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate 
van mens en samenleving.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
• Cesuurdoelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, 

verband structuur en eigenschappen van stoffen
• Cesuurdoelen voor fysica: elektromagnetisme, mechanica (kracht 

en verandering van beweging, zwaartekracht en veerkracht, druk, 
statica, energieomzettingen), thermodynamica (gaswet, warmte)

• Cesuurdoelen voor STEM-engineering
• Onderzoeks- en labovaardigheden
• Verdiepte basisvorming wiskunde

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na 3de graad Biotechnologische en chemische wetenschappen
Academische bachelor
Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële weten-
schappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechno-
logie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen 
 
Professionele bachelor
Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie), 
Gezondheidszorg, Onderwijs 
 
Na de 3de graad Wetenschappen-wiskunde
Academische bachelor
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Product-
ontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische 
wetenschappen, Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Bio-
techniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische 
wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswe-
tenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde

Professionele bachelor
Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital 
design), Industriële wetenschappen en Technologie, Gezondheids-
zorg, Nautische wetenschappen, Onderwijs

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR*

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

Wiskunde 5 5

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Biotechnologische  
wetenschappen

10 11

Biologie B+S 2 3

Chemie B+S 2 3

Fysica B+S 3 2

Biotechnologische 
STEM- 
wetenschappen

3 3

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 32 32

*  Maakt deel uit van het laptopproject 
 Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject

Biotechnologische 
STEM-weten-
schappen

Biotechnologische  
en chemische  
wetenschappen (DGD)

Wetenschappen- 
wiskunde (DOD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Domeingebonden:  
STEM

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix

Biotechnologische STEM-wetenschappen D

Bouwwetenschappen    D

Technologische wetenschappen  D

Elektrotechnieken  D/A

Houttechnieken  D/A

Mechanische technieken  D/A

Elektriciteit  A

Hout  A

Mechanica  A

STEM
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DOMEINGEBONDEN DOORSTROOM (DGD) 
 

Technologische  
wetenschappen
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierich-
ting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene 
vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaar-
dig zijn. Je gaat onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en 
exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, 
elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie 
en informaticawetenschappen. Je denkt in functie van het concept 
en bent vaardig in modelleren en engineering: de 4de technologi-
sche revolutie (IOT), CAD/CAM.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Technologische wetenschappen als je inzicht toont 
in complexe leerinhouden, verbanden legt tussen leerinhouden en 
logisch kan redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein 
en de studierichting. Je bent in staat om geordend te denken en wis-
kundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk 
aan te wenden in contexten van engineering. Je exploreert planma-
tig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen 
en het oplossen van problemen. Je wil engineeren om aan techni-
sche uitdagingen ten bate van mens en samenleving een antwoord 
te bieden. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan 
inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste 
chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel 
van analytisch en inzichtelijk denken. Je bent gericht op exploratief, 
probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, een-

parige bewegingen, mechanische eigenschappen van materia-
len), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische 
gelijkstroomkringen, wetten van Kirchhoff), elektronica - ICT 
(diode, MOSFET, logische poorten, eenvoudige schakelingen met 
sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen, netwerken), 
fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelin-
gen), thermodynamica (behoud van energie, fasediagrammen)

• Cesuurdoelen voor STEM-engineering
• Cesuurdoelen voor wiskunde
• Verdiepte basisvorming chemie

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na 3de graad Technologische wetenschappen en engineering
Academische bachelor
Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en Techno-
logie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computer-
wetenschappen)  
 
Professionele bachelor
Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële weten-
schappen en Technologie, Nautische wetenschappen, Onderwijs 
 
Na de 3de graad Mechatronica
Academische bachelor
Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, 
Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen)

Professionele bachelor
Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële we-
tenschappen en Technologie (Autotechnologie, Electromechanica, 
Elektronica – ICT, Industrieel productontwerpen, Luchtvaarttechno-
logie, Ontwerp- en productietechnologie), Nautische wetenschap-
pen, Onderwijs

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR*

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

Biologie 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Wiskunde B+S 5 5

Technologische 
Wetenschappen & 
Engineering

9 10

Chemie 1 2

Fysica B+S 8 8

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 32 32

Technologische
wetenschappen

Technologische 
wetenschappen en 
engineering (DGD)

Mechatronica (DGD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Domeingebonden:  
STEM

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix

*  Maakt deel uit van het laptopproject 
 Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject

DOMEINGEBONDEN DOORSTROOM (DGD) 
 

Bouw- 
wetenschappen
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Bouwwetenschappen is een theoretische studierichting in de door-
stroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met 
natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je 
gaat onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouw-
materialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Je denkt 
conceptueel en bent vaardig in topografische toepassingen en het 
gebruik van digitale technologieën bij het modelleren van bouwkno-
pen, bouwprojecten van BEN- en passiefprojecten en hebt hierbij 
aandacht voor circulair bouwen. 

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Bouwwetenschappen als je inzicht toont in complexe 
leerinhouden, verbanden legt tussen leerinhouden en logisch kan 
redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de 
studierichting. Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden 
bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. 
Je bent in staat om in 3D te modelleren en constructieve oplossin-
gen uit te werken op basis van wetenschappelijke inzichten. Je bent 
vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het 
modelleren en toepassen van topografische meetmethoden. Je ziet 
het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten in fysische 
concepten doelgericht met elkaar in verband te brengen door mid-
del van analytisch en inzichtelijk denken. Je verdiept je in het con-
ceptueel ontwerpen van bouw- en houtconstructies. Je bent gericht 
op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor materiaalkunde
• Cesuurdoelen voor fysica: elektromagnetisme, mechanica (wetten 

van Newton, eenparige bewegingen, mechanische eigenschappen 
van materialen), thermodynamica (behoud van energie, fasedia-
grammen),  bouwkunde, constructieleer

• Cesuurdoelen voor STEM-engineering
• Verdiepte basisvorming: wiskunde
• Cesuurdoelen voor toegepaste kunstbeschouwing

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Academische bachelor
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Product-
ontwikkeling   
 
Professionele bachelor
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie (Bouw, Eco-
technologie, Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechno-
logie, Industrieel productontwerpen), Vastgoed, Onderwijs

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR*

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

Wiskunde 5 5

Biologie en Chemie 1 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Bouwwetenschappen 9 9

Fysica B+S 8 8

Materiaalkunde B+S 1 1

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 32 32

Bouw- 
wetenschappen

Bouw- en hout- 
wetenschappen (DGD)

Graad 2de graad

Finaliteit D: Doorstroom

Studiedomein Domeingebonden:  
STEM

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen

De studierichting in de matrix

*  Maakt deel uit van het laptopproject 
 Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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DUBBELE FINALITEIT (D/A)
 

Houttechnieken
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische 
studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend 
en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschap-
pen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechno-
logie en constructies. Je denkt in functie van het technisch proces en 
kwaliteitsbewaking, bent technologisch vaardig in het gebruik van 
digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het model-
leren met CAD, CAM en het machinaal realiseren van constructies 
en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg 
voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie 
vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Houttechnieken als je sterk bent in het leren binnen de 
concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. 
Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting 
door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je 
bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete 
uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen 
je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je verdiept je in het 
ontwerpen, het modelleren en realiseren van projecten in massief 
hout en houtachtige plaatmaterialen en het toepassen van weten-
schappelijke methoden. Je verwerft inzichten in fysische concepten 
via concrete contexten. Je bent sterk in het analyseren en ontwik-
kelen van technische processen en systemen in de houtbewerking. 
Je bent vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij 
het modelleren, het procesmatig voorbereiden en het aansturen van 
CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor toegepaste materiaalkunde
• Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, eenpa-

rige bewegingen), constructieleer, bouwkunde
• Cesuurdoelen voor STEM
• Cesuurdoelen voor wiskunde
• Conventionele houtbewerkingsmachine ontleden, instellen, om-

stellen, bedienen
• Basisconstructies, -technieken en -materialen m.b.t. meubelmaken
• Ontleden, instellen, omstellen, bedienen, voorbereiden, tekenen, 

programmeren van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines
• Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
• Grondstoffen en onderdelen bewerken in functie van meubelen
• Technologie en technieken binnen de houtsector

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Verder studeren na deze studierichting is een mogelijkheid. De stu-
dierichting Houttechnieken is een studierichting die voorbereidt op 
een professionele bachelor die nauw aansluit bij de studierichting. 
Een graduaatsopleiding of een Se-n-Se-opleiding behoort ook tot de 
mogelijkheden.

Doorstroom
Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie (Bouw, Eco-
technologie, Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechno-
logie, Industrieel productontwerpen), Vastgoed, Onderwijs

Arbeidsmarkt
Daktimmerman, Schrijnwerker houtbouw (houtskeletbouw), Buiten-
schrijnwerker, Binnenschrijnwerker

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR*

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Wiskunde B+S 3 3

Houttechnieken 14 15

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 34 34

Houttechnieken Houttechnieken 
(D/A)

Graad 2de graad

Finaliteit D/A: Doorstroom of Arbeidsmarkt

Studiedomein STEM

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen + competenties 
uit de beroepskwalificatie  Operator  
CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines

De studierichting in de matrix

*  Maakt deel uit van het laptopproject 
 Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject

DUBBELE FINALITEIT (D/A)
 

Elektrotechnieken 
 
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische 
studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend 
en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en weten-
schappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en 
thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en bent techno-
logisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische 
installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)
montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektri-
sche installaties.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Elektrotechnieken als je sterk bent in het leren binnen 
de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierich-
ting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierich-
ting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. 
Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete 
uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je 
om tot realisaties in de praktijk te komen. Je verdiept je in huishou-
delijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties. Je bent 
sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van 
ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechni-
sche systemen. Je bent nieuwsgierig om de toegepaste technieken 
en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, eenpa-

rige bewegingen), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, 
elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, 
eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en program-
meerbare sturingen), fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)
pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van  
energie)

• Cesuurdoelen voor STEM
• Cesuurdoelen voor wiskunde
• Leidingen en dozen monteren en plaatsen
• Draden en kabels trekken
• Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke 

en niet-huishoudelijke installaties
• Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en 

vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële 
context

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Verder studeren na deze studierichting is een mogelijkheid. De  
studierichting Elektrotechnieken is een studierichting die voor- 
bereidt op een professionele bachelor die nauw aansluit bij de 
studierichting. Een graduaatsopleiding of een Se-n-Se-opleiding 
behoort ook tot de mogelijkheden.

Na de 3de graad Elektrotechnieken
Doorstroom
Industriële wetenschappen en Technologie (Autotechnologie, Elek-
tromechanica, Elektronica-ICT, Energiemanagement, Energietech-
nologie, Ecotechnologie, Luchtvaart), Nautische wetenschappen, 
Onderwijs

Arbeidsmarkt
Elektrotechnicus, Technicus industriële elektriciteit

Na de 3de graad Industriële ICT
Doorstroom
Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Toegepaste informatica), 
Industriële wetenschappen en Technologie (Elektronica – ICT), 
Onderwijs

Arbeidsmarkt
Technieker industriële lijnautomatisatie, Datacommunicatie- en 
netwerktechnieker

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR*

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

1

Wiskunde B+S 3 3

Elektrotechnieken 14 15

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 34 34

Elektrotechnieken Elektrotechnieken
(D/A)

Industriële ICT 
(D/A)

Graad 2de graad

Finaliteit D/A: Doorstroom of Arbeidsmarkt

Studiedomein STEM

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen + competenties 
uit de beroepskwalificaties  Elektrotech-
nicus, Technicus industriële elektriciteit, 
Technieker industriële lijnautomatisatie, 
Datacommunicatie- en netwerktechnieker, 
Elektronicatechnieker

De studierichting in de matrix

*  Maakt deel uit van het laptopproject 
 Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT (A) 
 

Elektriciteit
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeids-
marktfinaliteit. Je denkt in functie van de realisatie en je ontwikkelt 
technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huis-
houdelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)monta-
getechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnie-
ken in een context van voertuigen. 

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Elektriciteit als je sterk bent in het leren binnen de 
concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. 
Via concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je 
leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer 
autonoom functioneren en bent in staat effectieve handelingen te 
stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische 
vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je 
gaat aan de slag met elektrotechnische installaties, elektromechani-
sche toepassingen of voertuigen. Je verdiept je in nieuwe installatie-
technieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen 
en het instellen van toestellen via apps.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek
• Leidingen en dozen monteren en plaatsen
• Draden en kabels trekken
• Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke 

en niet-huishoudelijke installaties
• Een aardingssysteem en equipotentiaalverbinding aansluiten
• Materiaalkennis en technologie in functie van preventieve onder-

houdsacties
• Machineonderdelen monteren
• Elementen monteren van een sanitaire installatie
• Onderdelen monteren van een voertuig
• Mechanische, elektrische en (elektro-)pneumatische componenten 

vervangen

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na het 6de jaar adviseren we je nog een Se-n-Se-jaar te volgen 
waarmee je je kan vervolmaken, vooral wat het praktisch-technisch 
gedeelte betreft. Hierdoor behaal je beroepskwalificatie 4 en dit 
verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt. 
 
Ga je direct na het 6de jaar naar de arbeidsmarkt, dan zijn dit je 
mogelijkheden:

Na de 3de graad Elektrische installaties
Arbeidsmarkt
Elektrotechnisch installateur
 
Na de 3de graad Onderhoudsmechanica auto 
Arbeidsmarkt
Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertui-
gen

Na de 3de graad Sanitaire Installaties en verwarmingsinstallaties 
Arbeidsmarkt
Vakman installatietechnieken

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Engels 2 2

MAVO 3 3

Nederlands 3 3

Wiskunde 1 1

Natuurwetenschappen 1 1

Elektriciteit 19 19

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 34 34

Elektriciteit Onderhouds- 
mechanica auto (A)

Sanitaire installaties 
en verwarmings- 
installaties (A)

Elektrische  
installaties (A)

Graad 2de graad

Finaliteit A: Arbeidsmarkt

Studiedomein STEM

Samenstelling Eindtermen + competenties uit de 
beroepskwalificaties van Elektro-
technisch installateur, Koelmonteur, 
Onderhoudsmonteur, Vakmanin-
stallatietechnieken, Fietstechnicus, 
Mecanicien bromfiets en motorfiets, 
Onderhoudsmecanicien personen-
wagens en lichte bedrijfsvoertuigen

De studierichting in de matrix

DUBBELE FINALITEIT (D/A)
 

Mechanische 
technieken 
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Mechanische technieken is een technologische en theoretisch-prak-
tische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onder-
zoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en 
wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Je 
denkt in functie van het proces en bent technologisch vaardig in 
CAD/CAM, verspanende technieken, niet- verspanende technieken 
en (de)montagetechnieken.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Mechanische technieken als je sterk bent in het leren 
binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de 
studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de 
studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te 
verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om 
concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden 
helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je verdiept je in 
het ontwerpen en realiseren van producten in ferro-, non-ferro- en 
kunststofmaterialen. Via een CAD/CAM-toepassing modelleer en 
vervaardig je werkstukken met een computergestuurde vormge-
vingsmachine. Je bent nieuwsgierig om de toegepaste technieken en 
processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, bewe-

gingsleer, toegepaste constructieleer), elektriciteit, thermo- 
dynamica (behoud van energie)

• Cesuurdoelen voor STEM
• Cesuurdoelen voor wiskunde
• Bewerkings- en gereedschapsvoorwaarden vastleggen
• Verspanende en niet-verspanende bewerkingen
• Montage- en demontagetechnieken
• Onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen, 

verbindingstechnieken
• CAD/CAM

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Verder studeren na deze studierichting is een mogelijkheid. De 
studierichting Mechanische technieken is een studierichting die 
voorbereidt op een professionele bachelor die nauw aansluit bij de 
studierichting. Een graduaatsopleiding of een Se-n-Se-opleiding 
behoort ook tot de mogelijkheden.

Doorstroom
Industriële wetenschappen en Technologie (Elektromechanica, 
Industrieel productontwerpen, Ontwerp- en productietechnologie), 
Onderwijs

Arbeidsmarkt
Omsteller plaatbewerking, Omsteller verspaning, Monteerder-afre-
gelaar

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR*

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

1

Wiskunde B+S 3 3

Mechanische technieken 14 15

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 34 34

Mechanische 
technieken

Mechanische 
vormgevingstech-
nieken (D/A)

Graad 2de graad

Finaliteit D/A: Doorstroom of Arbeidsmarkt

Studiedomein STEM

Samenstelling Eindtermen + cesuurdoelen + competen-
ties uit de beroepskwalificaties  Omsteller 
plaatbewerking, Omsteller verspaning, 
Monteerder-afregelaar

De studierichting in de matrix

*  Maakt deel uit van het laptopproject 
 Zie ook: mosa-rt.be/campus/laptopproject
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ARBEIDSGERICHTE FINALITEIT (A) 
 

Mechanica
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Mechanica is een technisch-praktische studierichting in de arbeids-
marktfinaliteit. Je denkt in functie van de realisatie en ontwikkelen 
technisch-operationele vaardigheden in verspanende technieken, 
niet-verspanende technieken, (de)montagetechnieken, lassen en 
koetswerk.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Mechanica als je sterk bent in het leren binnen de 
concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. 
Via concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je 
leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer 
autonoom functioneren en bent in staat effectieve handelingen te 
stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische 
vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je 
realiseert producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen en 
lassen constructies. Je verdiept je in computergestuurde vormge-
vingsmachines en lasprocedures.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Materiaalkennis en technologie in de plaatbewerking en verspa-

ning
• Verspanende en niet-verspanende bewerkingen
• Monteren plaatwerk
• Onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen, 

verbindingstechnieken
• Materiaalkennis en technologie in de lastechnieken
• Hoeknaadverbindingen en stompe lasnaadverbindingen lassen 

met halfautomaat- en TIG-lasproces in positie PA/PB 

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na het 6de jaar adviseren we je nog een Se-n-Se-jaar te volgen 
waarmee je je kan vervolmaken, vooral wat het praktisch-technisch 
gedeelte betreft. Hierdoor behaal je beroepskwalificatie 4 en dit 
verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt:

Ga je direct na het 6de jaar naar de arbeidsmarkt, dan zijn dit je 
mogelijkheden: 
 
Na de 3de graad Mechanische vormgeving
Arbeidsmarkt
Monteerder, Insteller plaatbewerking, Insteller verspaning
 
Na de 3de graad Lassen-constructie 
Arbeidsmarkt
Constructielasser, Pijplasser

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Engels 2 2

MAVO 3 3

Nederlands 3 3

Wiskunde 1 1

Natuurwetenschappen 1 1

Mechanica 19 19

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 34 34

Mechanica Mechanische 
vormgeving (A)

Lassen- 
constructie (A)

Graad 2de graad

Finaliteit A: Arbeidsmarkt

Studiedomein STEM

Samenstelling Eindtermen + competenties uit de 
beroepskwalificaties van Construc-
tielasser, Pijplasser, Monteerder, 
Insteller plaatbewerking, Insteller 
verspaning, Voorbewerker carros-
serie, Plaatbewerker carrosserie, 
Demonteur/monteur carrosserie

De studierichting in de matrix

ARBEIDSGERICHTE FINALITEIT (A) 
 

Hout
STEM

Wat houdt deze studierichting in?
Hout is een technisch-praktische studierichting in de arbeids-
marktfinaliteit. Je maakt kennis met massief hout, houtachtige 
plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Je maakt 
gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te 
bereiden en je ontwikkelt technisch-operationele vaardigheden voor 
het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief 
hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en 
ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad 
doorheen de studierichting.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 
Je kiest voor Hout als je sterk bent in het leren binnen de concrete 
contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via 
concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert 
binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer auto-
noom functioneren en bent in staat effectieve handelingen te stellen 
om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardighe-
den helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je verdiept 
je in het realiseren van projecten in massief hout en houtachtige 
plaatmaterialen. Je ontwikkelt technische vaardigheden en leert 
denken in functie van het technisch proces, de afwerkingsgraad en 
het eindresultaat. Je werkt geïnformeerd en toepassingsgericht met 
grondstoffen en materialen.

Wat komt er meer specifiek aan bod in de 2de graad? 
• Conventionele houtbewerkingsmachine ontleden, instellen, bedie-

nen
• Basisconstructies, -technieken en -materialen m.b.t. meubelmaken
• Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
• Grondstoffen en onderdelen bewerken in functie van meubelen
• Technologie en technieken binnen de houtsector

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
Na het 6de jaar adviseren we je nog een Se-n-Se-jaar te volgen 
waarmee je je kan vervolmaken, vooral wat het praktisch-technisch 
gedeelte betreft. Hierdoor behaal je beroepskwalificatie 4 en dit 
verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt:

Ga je direct na het 6de jaar naar de arbeidsmarkt, dan zijn dit je 
mogelijkheden:

Na de 3de graad Binnen- en buitenschrijnwerk
Arbeidsmarkt
Binnenschrijnwerker, Buitenschrijnwerker hout
 
Na de 3de graad Binnenschrijnwerk en interieur
Arbeidsmarkt
Binnenschrijnwerker, Interieurbouwer 

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Engels 2 2

MAVO 3 3

Nederlands 3 3

Wiskunde 1 1

Natuurwetenschappen 1 1

Hout 19 19

Complementair
   ICT
   Project

1
1

Totaal 34 34

Hout Binnen- en buiten-
schrijnwerk (A)

Binnenschrijnwerk 
en interieur (A)

Graad 2de graad

Finaliteit A: Arbeidsmarkt

Studiedomein STEM

Samenstelling Eindtermen + competenties uit de 
beroepskwalificaties van Binnen-
schrijnwerker, Buitenschrijnwerker 
hout, Interieurbouwer

De studierichting in de matrix
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Duaal Leren is een traject in het secundair onderwijs waarin algemene 
vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vor-
men. Je verwerft de vaardigheden die nodig zijn om een kwalificatie 
te behalen zowel op de werkvloer als op school. Concreet volg je deze 
opleiding 2 dagen op school en 3 dagen leer je op de werkvloer. De 
opleiding focust zich op leerlingen die arbeidsbereid én arbeidsrijp 
zijn. Leren door te doen staat hierbij centraal. Ook ontwikkel je vaar-
digheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de 
werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken, werkervaring op 
doen, … Kortom, wanneer je afstudeert ben je helemaal klaar voor de 
arbeidsmarkt.

Wil je graag meer inlichtingen  
over Duaal Leren?
Weertersteenweg 135a, 
3680 Maaseik
Tel. 089 56 81 86 (secretariaat)
duaal@mosa-rt.be

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je helpen bij de ontvangst van voedingsmiddelen in de 
keuken en ingredienten verwerken tot basisbereidingen door het toepassen 
van basis kooktechnieken. Ook leer je verwerkte producten opslaan en de 
keuken schoonmaken om zo een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de 
gast.

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je je eigen werkzaamheden voorbereiden en de grond-
stoffen verwerken, houtbewerkingsmachines in- en omstellen en werkstuk-
ken bewerken. Zo maak je aan de hand van een werkopdracht onderdelen 
voor schrijnwerkelementen, meubelen, interieurelementen, decors en  
standen, ... in hout en plaatmateriaal.

Wat is duaal leren?

Keukenmedewerker

Machinaal houtbewerker

STUDIEGIDS  
Tweede graad

Arbeidsmarktgerichte
finaliteit: DUAAL LEREN (A)

Keukenmedewerker  A

Machinaal houtbewerker  A
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Profiel van de opleiding 
-  Via een individueel leertraject word je opgeleid tot een 
 geschoolde arbeid(st)er.
-  Je loopt twee dagen school. Daarnaast ga je samen met  
 je ouders de verbintenis aan om het voorgestelde
 traject te volgen: een naadloos flexibel traject,
 aanloopfase of arbeidsdeelname.

Voor wie is deze opleiding geschikt?
-  Je kan beginnen in het Centrum Leren en Werken vanaf 
 16 jaar.
-  Als je de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair  
 onderwijs beëindigd hebt, kan je vanaf 15 jaar in het 
 Centrum Leren en Werken stappen.

Opleidingen
-  2 dagen les met in totaal 15 uur, waarvan 7 uur algemene  
 vorming en 8 uur beroepsgerichte vorming.
-  Extra Troeven:
 kleine klasgroepen, persoonlijke, individuele begeleiding,  
 contacten met de werkgevers, opleiding op maat,  
 opvolging op de werkvloer, hulp bij je administratie,  
 beroepsbekwaamheid op school en op de werkplek.

Wat kun je behalen?
-  Certificaat (beroepsgerichte vorming)
- Diploma secundair onderwijs
-  Studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad  
 secundair onderwijs 
-  Getuigschrift tweede graad secundair onderwijs

Inlichtingen 
Centrum Leren en Werken
Weertersteenweg 135a  3680 Maaseik
Tel. 089 56 81 86 (secretariaat), 089 81 15 41 (tewerkstelling)
clw@mosa-rt.be

•   Keukenmedewerker
•   Hulpkok
•   Machinaal houtbewerker
•   Meubelmaker
•   Werkplaatsbinnen- 
 schrijnwerker hout
•   Productiemedewerker   
 metaal
•   Hoeknaadlasser
•   Lasser MIG/MAG
•   Lasser TIG
•   Lasser beklede elektrode
•   Pijplasser
•   Plaatlasser
•   Bekister
•   Metselaar
•   Voeger
•   Werfbediener
• Winkelbediende
• Aanvuller
• Kassier
• Verkoper

Opleidingen

Centrum
Leren en
Werken

Zij nemen deel aan wetenschappelijke 
en technologische wedstrijden en or-
ganiseren samen met een professor de 
Steam Academy. Wat is die Steam Aca-
demy dan? Workshops voor jongeren 
van 8 tot 14 jaar die meer willen weten 

over wetenschappen en techniek. De 
speelse workshops kunnen gaan van 
een escaperoom tot het bouwen van 
een game controller. Voor elk wat wils. 
De meeste activiteiten vinden plaats in 
The Box.

Met het innovatiecentrum wil Mosa-
RT leerlingen, bedrijven en privéper-
sonen kennis laten maken met nieuwe 
leervormen, innovatie, ondernemer-

schap en nieuwe technologieën. The 
Box is gebouwd in vooruitstrevende 
houtskelebouw waarin energie-effici-
ente systemen en innovatieve ge-

bouwbeheersystemen niet ontbreken.

Mosa-RT zet haar traditie van vooruitstrevende onderwijs voort met “The Box”, een nieuw gebouw op de campus 
waarin innovatie, nieuwe leer- en werkvormen en technologische vernieuwing centraal staan. 

The Box: een intelligent schoolgebouw ver- 
rijkt de lessen en koppelt theorie aan praktijk

Steamclub & 
Steam Academy

Schoolhouse Maaseik-Kinrooi

Onze Steamclub is er voor enthousiaste leerlingen van 14 tot 18 jaar die een  
passie hebben voor wetenschap en techniek.

Al eens gedacht aan het Schoolhouse? Niet alleen een mooie kamer, maar ook studiebegeleiding en  
naast de inspanning voldoende tijd voor ontspanning! Meer weten of gewoon een kijkje nemen?  
Dat kan. Kijk op de website of maak een afspraak via +32 475 35 42 04.
www.mosa-rt.be/schoolhouse

www.mosa-rt.be/the-box

Onze verblijfsformules:
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Campus Mosa-RT 

Weertersteenweg 135A  
3680 Maaseik
Tel. 089 56 30 59
Fax 089 56 84 81
info@mosa-rt.be
www.mosa-rt.be

Deze brochure is gemaakt in 
februari 2021. 
Het is mogelijk dat daarna  
informatie is gewijzigd. Aan de 
tekst van deze brochure kunnen 
geen rechten ontleend worden.

Dienst Communicatie

Economie en
organisatie

Domein- 
overschrijdend

Taal en
cultuur

Maatschappij
en welzijn

Sport

STEM

Centrum
Leren en
Werken

Ruimte voor talent: grensverleggend!

Duaal
leren

 


