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Wie ben ik 
en wie wil 
ik worden, 
wat kan ik 
goed en 

wat doe ik 
graag? 

STUDIEGIDS  
Tweede graad

In deze studiegids stellen we jullie het studieaanbod van onze 2de 
graad voor. Bij elke studierichting vind je het lessenrooster, een korte 
beschrijving van de richting, het leerlingprofiel en een QR-code naar 
een filmpje met extra uitleg over de studierichting. We belichten bo-
vendien de mogelijkheden naar de 3de graad, maar ook je toekomst-
mogelijkheden na je studieloopbaan hier op Mosa-RT.

Als leerling van onze school, Mosa-RT, mag je rekenen op een profes-
sioneel en enthousiast lerarenteam dat klaarstaat om je kwaliteitsvol 
onderwijs te bieden en om jou te begeleiden in je groei naar volwas-
senheid. We streven ernaar om je te laten groeien tot een open, zelfbe-
wuste en zelfstandige persoon die optimaal kan functioneren binnen 
de huidige diverse en complexe samenleving.

We wensen je een prettige en boeiende kennismaking met onze school!

Directieteam campus Mosa-RT

Beste leerling, beste ouders

Naast de informatie in deze brochure, vind 
je ook op onze website www.mosa-rt.be 
heel wat praktische informatie.
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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

In de begeleiding van je studiekeuzeproces  
werken we binnen onze scholengemeenschap 
met 3 pijlers:

In onze katholieke school Mosa-RT 
is iedereen welkom! 

Binnen de vestigingen van onze eerstegraadschool Neeroeteren, Kinrooi 
of Maaseik streven wij ernaar om de talenten van jou, als unieke leerling te 
(h)erkennen, maar ook om je uit te dagen op jouw niveau. 

Alle studierichtingen van de 2de en 3de graad zijn ondergebracht op één 
onderwijscampus. Je komt zo terecht in een uniek onderwijsconcept in 
onze regio dat een aantal onmiskenbare voordelen biedt:

- Je maakt kennis met leerlingen uit een brede waaier aan studierich-
tingen (42!) in verschillende domeinen en finaliteiten. Omdat iedereen 
op één campus leeft, is er op die manier een kruisbestuiving tussen 
verschillende studierichtingen mogelijk. Onze campus is dus een  
perfecte spiegel van de moderne samenleving.

- Door de kennis van onze leerkrachten over de verschillende studie-
richtingen kunnen we je weldoordachte adviezen geven. Zo kom je 
als leerling terecht in de studierichting die het best bij jouw interesses 
en capaciteiten aansluit.
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Wat bieden wij 
op onze campus?

Infrastructuur
- schoolrestaurant
- goede bereikbaarheid (OV, fiets, auto …)
- een moderne en leerattractieve infrastructuur 
- uitgebreide sportfaciliteiten 
- open leercentrum ‘The Box’
- uitgebreide IT-middelen
- bibliotheek
- up-to-date machinepark

Aandacht
- begeleide (avond)studie
- interne individuele Leerlingbegeleiding
- aandacht voor leerlingen met leerstoornissen  
 (dyslexie, dyscalculie  …)
- mogelijkheid tot Coaching en Training op Maat  
 (CTM)
- schoolloopbaanbegeleiding

Blikverruiming:
- reizen en Europese uitwisselingen (Erasmus+)
- culturele uitstappen
- bedrijfsbezoeken, beurzen
- excursies
- sterke samenwerking met het bedrijfsleven
- …

Engagement:
- leerlingenraad
- werkgroep Milieu
- pastorale werkgroep
- STEAM-club
- Studio Mosa-RT
- …

Mosa-RT innoveert:
- digisprong
- CLIL
- digitale vaardigheden ICT-uur
- projectuur
- …

STUDIEGIDS  
Tweede graad

De modernisering 
van het onderwijs

STUDIEGIDS  
Tweede graad

Dit zijn richtingen die gegroepeerd zijn in één domein of 
interessegebied zoals Economie en organisatie, Maat-
schappij en welzijn, Taal en cultuur, Sport en STEM. 
Leerlingen zullen na het secundair onderwijs studeren 
in een studierichting die logisch aansluit op het geko-
zen interessegebied of aan de slag gaan in een job bin-
nen het gekozen interessegebied.

DOMEINOVERSCHRIJDEND DOMEINGEBONDEN

D-FINALITEITD-FINALITEIT D/A-FINALITEIT
DUBBELE 

FINALITEIT

A-FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

GERICHT

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

TAAL EN CULTUUR

SPORT

STEM

ECONOMIE EN ORGANISATIE

In de nieuwe structuur van het secundair onderwijs spreken we over 
richtingen in 3 finaliteiten. Een finaliteit bepaalt het einddoel van de 
studierichting op het einde van het secundair onderwijs.

De finaliteit Doorstroom (D): leerlingen worden voorbereid op het 
hoger onderwijs in een academische of professionele bacheloroplei-
ding.

Dit zijn richtingen in de D-fina-
liteit die niet in één specifiek 
domein kunnen ondergebracht 
worden en een uitgebreide the-
oretische algemene vorming 
bieden. 
Deze richtingen bereiden voor 
op een brede waaier aan profes-
sionele en academische oplei-
dingen in het hoger onderwijs.

Doorstroom/
Arbeidsmarkt 
(D/A): leerlin-
gen maken na 
het secundair 
onderwijs een 
keuze: ofwel 
studeren ze 
verder in het 
hoger onder-
wijs, ofwel 
kunnen ze aan 
de slag op de 
arbeidsmarkt.

De Arbeids-
marktgerichte 
finaliteit (A): 
leerlingen wor-
den voorbereid 
om aan de slag 
te gaan op de 
arbeidsmarkt. 
Vervolgoplei-
ding is mogelijk 
via een gradu-
aatsopleiding 
of een Se-n-Se 
opleiding.
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FINALITEIT: DOORSTROOM
DOMEINOVERSCHRIJDEND
 

Economische wetenschappen

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

LO B 2 2

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Natuurwetenschappen

  Biologie B 1 1

  Chemie B 1 1

  Fysica B 1 1

Geschiedenis VB 2 2

Nederlands VB 4 4

Frans VB 4 4

Engels VB 3 2

Economie S 4 4

Wiskunde S 5 5

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Artistieke vorming - 1

Duits - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Economische 
wetenschappen

Economie- 
wiskunde

Bedrijfsweten-
schappen

Economische wetenschappen D

Humane wetenschappen D

Moderne talen D

Latijn D

Natuurwetenschappen D

Domeinoverschrijdend 
Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in de wiskunde en 
economie (keuzegedrag consument en producent, markt-
werking, internationale handel en economische integratie, 
bedrijfswetenschappen …) 

• Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig 
abstracte begrippen te hanteren.

• Je leert logisch en kritisch redeneren en je verwerft inzicht 
in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en 
hun onderlinge verbanden. 

• Net zoals voor economie en wiskunde, ben je ook voor de 
algemene vakken in staat om complexe leerinhouden te 
verwerken in een beperkt tijdsbestek en ben je in staat 
om vlot verbanden te leggen tussen verschillende leerin-
houden en logisch te redeneren.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: (Toegepaste) economische weten-
schappen, Handelsingenieur, Pedagogie ...

Professionele bachelor: Marketing, Accountancy -  
Fiscaliteit, Logistiek, Boekhouding, Lerarenopleiding ...

Een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die een brede algemene vorming 
combineert met een uitgebreid pakket aan economie en wiskunde. Je leert logisch en kritisch den-
ken om economische en wiskundige concepten te begrijpen en je verwerft inzicht in de werking van 
ondernemingen.

Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting
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FINALITEIT: DOORSTROOM
DOMEINOVERSCHRIJDEND
 

Moderne talen

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende mo-
derne talen en je bent nieuwsgierig naar andere culturen. 

• Je weet hoe taal als systeem werkt en weet wat de im-
pact is van taal en communicatie op cultuur en samen-
leving. Je bent geboeid door literatuur en wil inzicht 
verwerven in gemediatiseerde (massa)communicatie.

• Je bent in staat om taal op een abstracte manier te ana-
lyseren en op een gestructureerde manier met talen om te 
gaan. 

• Net zoals voor de talen, ben je ook voor de wetenschap-
pen en de overige vakken in staat om complexe leerin-
houden te verwerken in een beperkt tijdsbestek en ben 
je in staat om vlot verbanden te leggen tussen verschil-
lende leerinhouden en logisch te redeneren.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: Taal- en Letterkunde, Toegepaste 
taalkunde, Architectuur, Logopedische en audiologische 
wetenschappen, Communicatiewetenschappen …

Professionele bachelor: Communicatiemanagement, 
Lerarenopleiding, Journalistiek, Media en Entertainment 
Business, Bedrijfsmanagement …

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

LO B 2 2

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Natuurwetenschappen

  Biologie B 1 1

  Chemie VB 1 1

  Fysica VB 1 1

Wiskunde VB 4 4

Geschiedenis VB 2 2

Nederlands S 5 4

Frans S 5 4

Engels S 3 3

Duits S - 2

Communicatieweten-
schappen

S 1 2

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Economie 1 1

Duits 1 -

Artistieke vorming - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Moderne talen Moderne talen- 
wetenschappen

Taal- en communicatie-
wetenschappen

mosa-rt.be/campus/studieaanbod/clil

FINALITEIT: DOORSTROOM
DOMEINOVERSCHRIJDEND 
 

Humane wetenschappen

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

LO B 2 2

Natuurwetenschappen

  Biologie B 1 1

  Chemie B 1 1

  Fysica B 1 1

Wiskunde B 4 4

Maatschappelijke, 
economische en  
Artistieke vorming

B 1 -

Geschiedenis VB 2 2

Nederlands VB 4 4

Frans VB 4 4

Engels VB 3 2

Kunstbeschouwing S 1 2

Filosofie S 1 2

Sociologie en  
Psychologie

S 3 3

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 32 32

Humane weten-
schappen

Humane
wetenschapen

Welzijnsweten-
schappen

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je wil je verdiepen in filosofie, kunst(beschouwing), 
sociologie en psychologie (domeinen van ontwikkeling, 
sociaal gedrag, sociale vaardigheden, persoonlijkheden, 
communicatiekaders …) en je wil alle aspecten van het 
menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

• Je bent in staat om op een analytische en wetenschappe-
lijke manier te kijken naar mens en samenleving.

• Je leert logisch redeneren en je verwerft inzicht in de 
belangrijkste filosofische en menswetenschappelijke 
concepten en hun onderlinge verbanden. 

• Net zoals voor filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en 
psychologie, ben je ook voor de algemene vakken in staat 
om complexe leerinhouden te verwerken in een beperkt 
tijdsbestek en ben je in staat om vlot verbanden te leggen 
tussen verschillende leerinhouden en logisch te redeneren.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: Psychologie, Pedagogie, Antropo-
logie, Criminologie, Sociologie, Politieke en sociale weten-
schappen, Wijsbegeerte, Rechten, Geschiedenis ...

Professionele bachelor: Communicatiemanagement, Ergo-
therapie, Lerarenopleiding, Maatschappelijk werk, Toege-
paste psychologie …

Een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die een brede algemene 
vorming combineert met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je maakt een 
begin met het filosoferen over de mens en de wereld rondom ons. Je leert kijken en luisteren 
naar kunst en je maakt kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. 

Een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die een brede algemene 
vorming combineert met een uitgebreid pakket talen nl. Engels, Frans, Nederlands en Duits. 
Je wordt uitgedaagd op het vlak van communciatiewetenschappen en binnen het 
wetenschapsdomein moderne talen.  

Bekijk het filmpje!
Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richtingB = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting
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FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEINOVERSCHRIJDEND
 

Latijn

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK

Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

LO B 2 2

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Natuurwetenschappen

  Biologie B 1 1

  Chemie VB 1 1

  Fysica VB 1 1

Geschiedenis VB 2 2

Nederlands VB 4 4

Frans VB 3 3

Engels VB 2 2

Latijn S 5 5

Wiskunde S 5 5

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Biologie 1 -

Artistieke vorming - 1

Fysica - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Latijn Latijn-
wetenschappen

Latijn-
moderne talen

Latijn-
wiskunde

Taal- en  
communicatie- 
wetenschappen

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?
 
• Je hebt een sterk taalgevoel, je bent verbaal-linguïstisch 

sterk en je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn en de 
Romeinse cultuur.

• Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig 
abstracte begrippen te hanteren.

• Je bent in staat om Latijn (en andere talen) op een ab-
stracte manier te analyseren en er op een gestructureerde 
manier mee om te gaan. 

• Net zoals voor de talen, ben je ook voor de wetenschap-
pen en de overige vakken in staat om complexe leerin-
houden te verwerken in een beperkt tijdsbestek en ben 
je in staat om vlot verbanden te leggen tussen verschil-
lende leerinhouden en logisch te redeneren.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: Geneeskunde, Farmaceutische 
wetenschappen, Taal- en letterkunde, Wijsbegeerte, Toege-
paste taalkunde, Psychologie, (Ortho)pedagogie, Sociologie, 
Economie, Criminologie, Rechten ...

Professionele bachelor: Lerarenopleiding, Verpleegkunde, 
Communicatiemanagement …

FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEINOVERSCHRIJDEND
 

Natuurwetenschappen

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

LO B 2 2

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Geschiedenis VB 2 2

Nederlands VB 4 4

Frans VB 4 4

Engels VB 3 2

Natuurwetenschappen

  Biologie S 2 2

  Chemie S 2 2

  Fysica S 2 2

Wiskunde S 5 5

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Economie 1 1

Artistieke vorming - 1

Duits - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Natuurweten-
schappen

Biotechnologische  
en chemische weten-
schappen

Moderne talen - 
wetenschappen

Wetenschappen-
wiskunde

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in de abstracte wis-
kunde en wetenschappen en het ontrafelen van proble-
men binnen en tussen deze vakken. 

• Je ziet het als een uitdaging om jouw wiskundige en 
wetenschappelijke inzichten met elkaar in verband te 
brengen om fenomenen te onderzoeken.  

• Je bent goed in analytisch en inzichtelijk denken zowel 
binnen wiskunde als binnen de wetenschappen biologie, 
chemie en fysica. 

• Net zoals voor wiskunde en wetenschappen, ben je ook 
voor de algemene vakken in staat om complexe leerin-
houden te verwerken in een beperkt tijdsbestek en ben 
je in staat om vlot verbanden te leggen tussen verschil-
lende leerinhouden en logisch te redeneren.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: Geneeskunde, Rechten, Ingenieurs-
wetenschappen, Industriële wetenschappen, Architectuur, 
Chemie, Fysica, Diergeneeskunde, Revalidatiewetenschap-
pen en kinesitherapie, Farmaceutische wetenschappen, 
Psychologie, Geografie, Biologie ...

Professionele bachelor: Verpleegkunde, Lerarenopleiding, 
Agro- en biotechnologie, Chemie, Biomedische laboratori-
umtechnologie, Toegepaste architectuur …

Een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. 
Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket aan biologie, chemie, 
fysica en wiskunde.

Een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die een brede algemene 
vorming combineert met een uitgebreid pakket aan Latijn en een uitgebreid pakket aan 
wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft een dieper inzicht in de 
taal en cultuur van de klassieke oudheid. 

Bekijk het filmpje!

Bekijk het filmpje!

mosa-rt.be/campus/studieaanbod/clil

mosa-rt.be/campus/studieaanbod/clil

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting
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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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B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting

FINALITEIT: ARBEIDSMARKT
DOMEIN: ECONOMIE EN ORGANISATIE
 

Organisatie en logistiek

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in ondernemingen 
en hun werking.

• Je bent sterk in het leren van basistheorie eigen aan het 
het studiedomein en de studierichting en je verdiept je in 
de logistieke goederen- en informatiestroom in een onder-
neming.

• Jij wil vooral praktisch aan de slag gaan, de basis-theorie 
staat volledig ten dienste van de praktische taken die je 
uitvoert in een onderneming zoals ontvangst en opslag 
van goederen, documenten en data verwerken en digi-
taliseren, logistieke ondersteuning van vergaderingen en 
events, winkelbeheer ... Gaandeweg leer je, binnen een 
afgebakende en veilige leeromgeving, om meer zelfstan-
dig te handelen.

• Je communiceert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriende-
lijk bij onthaal- en verkoopactiviteiten en je zet ICT-kennis 
en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte op-
drachten.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Doorstroom
Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat: Marketing, Accoun-
ting administration, Winkelmanagement …

Arbeidsmarkt
Magazijnier, Bestuurder interne transportmiddelen
Winkelverkoper, Administratief medewerker ...

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Engels B 3 3

Frans B 3 3

MAVO B 3 3

Wiskunde B 1 1

Natuurwetenschappen B 1 1

Organisatie en  
logistiek

12 12

Organisatie en  
onthaal

S 6 6

Retail en logistiek S 6 6

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 32 32

Organisatie en
logistiek

Logistiek

Onthaal, organisa-
tie en sales

FINALITEIT: DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT
DOMEIN: ECONOMIE EN ORGANISATIE
 

Bedrijf en organisatie

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in (bedrijfs)econo-
mische concepten en processen vanuit concrete voor-
beelden. 

• Je bent sterk in het leren van vakken eigen aan het  
studiedomein en de studierichting zoals economie en  
bedrijfswetenschappen (keuzegedrag consument-produ-
cent, marktwerking, boekhouding, commerciële adminis-
tratie, marketing, internationale handel)

• Je gebruikt je kennis van de theorie om effectief te han-
delen en concrete uitdagingen aan te gaan en je maakt 
gebruik van digitale toepassingen bij het uitvoeren van je 
opdrachten.

• Je bent in staat om op een efficiënte en kwaliteitsvolle 
manier met klanten te communiceren en hen te adviseren 
en begeleiden. 

• Je beschikt over een gezonde interesse en kennis in de 
overige vakken want deze opleiding biedt een brede alge-
mene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Doorstroom
Professionele bachelor: Lerarenopleiding, Bedrijfsmanage-
ment, Communicatiemanagement, Hotelmanagement, Of-
ficemanagement ...

Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Arbeidsmarkt
Commercieel assistent 

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Frans B 3 3

Engels B 3 3

Natuurwetenschappen B 2 1

Wiskunde B 3 3

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Bedrijfseconomie S 9 10

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Artistieke vorming - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Bedrijf en  
organisatie

Commerciële 
organisatie

Dit is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit die inzichten biedt in 
de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast ontwikkel je competenties om 
boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten te ondersteunen. 

Dit is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit die inzicht biedt in de werking 
van ondernemingen en gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden bij onthaal- , 
verkoop- en logistieke activiteiten. Je verwerft digitale vaardigheden die nodig zijn in bedrijven
en je leert om op een professionele manier te communiceren met bezoekers en klanten. 

Bekijk het filmpje!

Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting
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FINALITEIT: DOORSTROOM
DOMEIN: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 
 

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in filosofie, so-
ciologie en psychologie. Je zal tijdens deze opleiding 
kennis maken met een inleiding in filosofie over de wereld 
rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin 
van het leven.  Je zal de theorie uit de lessen sociologie en 
psychologie gebruiken om verbanden te zien met betrek-
king tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn 
gedrag.

• Je toont inzicht in complexe leerinhouden, kan verbanden 
leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren, vooral 
binnen de focus van de studierichting.

• Je bent in staat om op een analytische en wetenschap-
pelijke manier alle aspecten van het menselijk bestaan te 
bestuderen en te begrijpen. 

• Je beschikt over een gezonde interesse en kennis in de 
overige vakken want deze opleiding biedt een brede alge-
mene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: o.a. Psychologie, Pedagogische 
wetenschappen, Logopedie en audiologie ...

Professionele bachelor: o.a. Lerarenopleiding, Sociaal-
agogisch werk, Voedings- en dieetkunde, Ergotherapie, 
Gezinswetenschappen, Toegepaste psychologie …

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Frans B 3 3

Engels B 2 2

Wiskunde B 4 4

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Natuurwetenschappen

  Biologie B 1 1

  Chemie B 1 1

  Fysica B 1 1

Inleiding filosofie S 1 2

Sociologie en  
Psychologie

S 5 5

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Biologie 1 -

Chemie 1 -

Artistieke vorming - 1

Fysica - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Maatschappij- en
welzijnsweten-
schappen

Welzijnsweten-
schappen

Humane weten-
schappen

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

Een theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met een inleiding in 
filosofie en met sociologie en psychologie. Je maakt een begin met filosoferen vanuit contexten en 
voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Je maakt bovendien ook kennis met klas-
sieke psychologische en sociologische theorieën.

Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting
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FINALITEIT: DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT
DOMEIN: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
 

Wellness en lifestyle

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in mensen en in het 
effect van welbevinden op de gezondheid van mensen.

 
• Je bent sterk in het leren van vakken eigen aan het stu-

diedomein en de studierichting zoals anatomie, fysiologie, 
ontwikkelingspsychologie …

• Vanuit de theorie uit de lessen ontwikkel je technieken en 
vaardigheden (m.b.t. gelaatsverzorging, make-up, hand- 
en nagelverzorging, massages …) en leer je adviezen en  
informatie geven aan klanten met aandacht voor  
persoonlijke wensen.

• Je bent een sociaal en communicatief persoon en je hebt 
een groot empathisch vermogen.

• Je beschikt over een gezonde interesse en kennis in de 
overige vakken want deze opleiding biedt een brede  
algemene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Doorstroom
Professionele bachelor: Toegepaste gezondheidsweten-
schappen, Wellbeing- en vitaliteitsmanagement, Lerarenop-
leiding, Podologie …

Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Arbeidsmarkt
Schoonheidsspecialist-adviseur

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Frans B 2 2

Engels B 2 2

Natuurwetenschappen B 2 1

Wiskunde B 3 3

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Wellness

Gezondheid en  
welbevinden

S 1 2

Ontwikkeling S 1 2

Mens en  
samenleving

S 2 2

Wellness S 6 5

Anatomie en  
fysiologie

S 1 1

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Artistieke vorming - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Wellness en 
lifestyle

Wellness en 
schoonheid

Haar- en 
schoonheids- 
verzorging

FINALITEIT: DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT
DOMEIN: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 
 

Maatschappij en welzijn

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in zorgverlening 
en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen 
(afhankelijk van hun wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen).

• Je bent sterk in het leren van vakken eigen aan het 
studiedomein en de studierichting zoals gezondheids-
zorg, ontwikkelingspsychologie, communicatie, de mens, 
anatomie, …

• Vanuit de theorie uit de lessen kijk je naar mens en samen-
leving, zorgverlening en begeleiding en gebruik je deze 
theorie om effectief te handelen en concrete uitdagingen 
aan te gaan. 

• Je bent een sociaal en communicatief persoon en je hebt 
een groot empathisch vermogen.

• Je beschikt over een gezonde interesse en kennis in de 
overige vakken want deze opleiding biedt een brede  
algemene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 
 
Doorstroom
Professionele bachelor: Pedagogie van het jonge kind, 
Lerarenopleiding, Sociaal-agogisch werk, Zorgtechnologie, 
Verpleegkunde …

Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Arbeidsmarkt
Kinderbegeleider baby’s en peuters, Kinderbegeleider 
schoolgaande kinderen, Verzorgende, Zorgkundige ...

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Frans B 2 2

Engels B 2 2

Natuurwetenschappen B 2 1

Wiskunde B 3 3

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Maatschappij en 
Welzijn

Gezondheid S 2 2

Indirecte zorg S 3 4

Pedagogisch  
handelen

S 3 3

Mens en  
samenleving

S 2 2

Anatomie en  
fysiologie

S 1 1

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Artistieke vorming - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Bekijk het filmpje!
Bekijk het filmpje!

Van de tweede graad naar de derde graad

Maatschappij 
en welzijn

Gezondheidszorg 

Opvoeding en  
begeleiding

Dit is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarin je een 
wetenschappelijk-theoretische achtergrond ontwikkelt met betrekking tot zorgverlening en 
begeleiding. Op basis daarvan leer je om binnen een gezinscontext (indirecte) zorg en 
begeleidingsactiviteiten uit te voeren waarbij de wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen centraal staan.

Dit is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarin je een 
wetenschappelijk-theoretische achtergrond ontwikkelt met betrekking tot welbevinden en
gezondheid. De kennis van anatomie, fysiologie en de ontwikkelings- en levensfases van de 
mens combineer je met technische vaardigheden uit de schoonheidsverzorging.

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting
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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
technieken

Bouwwetenschappen 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
Science, Technology, Engineering 

and Mathematics

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

Medewerker fastfood

Machinaal
houtbewerker

Ruwbouw

Medewerker hout

Hoeknaadlasser

Winkelmedewerker

Medewerker groen- en
tuinbeheer (onder voorbehoud)

Binnenschrijnwerk en 
interieur (onder voorbehoud)

Ruwbouw

Lassen-constructie

Onthaal, organisatie en 
sales (onder voorbehoud)

Daktimmerman
(onder voorbehoud)

Lasser-monteerder

Technicus
installatietechniek

Kapper-stylist

Hulpkok

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Machinaal houtbewerker

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Winkelbediende

Hulpkok

Meubelmaker

Werkplaatsbinnen-
schrijnwerker hout

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Lasser beklede elektrode

Pijplasser

Plaatlasser

Bekister

Metselaar

Voeger

Winkelbediende

DUAAL
LEREN

A-FINALITEIT
ARBEIDSMARKT

2DE GRAAD 3DE GRAAD 7DE JAAR
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FINALITEIT: ARBEIDSMARKT
DOMEIN: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 
 

Haar- en schoonheidsverzorging

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in haar- en  
lichaamsverzorging bij diverse groepen van mensen met 
hun specifieke wensen.

• Je bent sterk in het leren van basistheorie eigen aan het 
studiedomein en de studierichting zoals basisanatomie, 
basisfysiologie …

• Jij wil vooral praktisch aan de slag gaan, de basistheo-
rie staat volledig ten dienste van de praktische taken die 
je uitvoert in haar- en lichaamsverzorging (eenvoudige 
haarverzorgingen en brushing, envoudige gelegenheids-
kapsels, hand- en nagelverzorging, hand-, arm- en gelaats-
massages … )

• Je bent een sociaal en communicatief persoon. Je zal 
deze vaardigheden nog uitbreiden in functie van het  
begeleiden van klanten.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Arbeidsmarkt
Kapper, Schoonheidsspecialist

Doorstroom
Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat 

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Engels + Frans B 3 3

MAVO B 3 3

Nederlands B 3 3

Wiskunde B 1 1

Natuurwetenschappen B 1 1

Haar- en schoonheids-
verzorging

Basiscompetenties S 4 4

Haarverzorging S 6 6

Schoonheidsver-
zorging

S 6 6

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 32 32

Haar- en-
schoonheidsver-
zorging

Haarverzorging

Schoonheidsver-
zorging

FINALITEIT: ARBEIDSMARKT
DOMEIN: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
 

Zorg en welzijn

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in de ontwikkeling 
van de mens, de samenleving in al haar diversiteit en 
verschillende gezondheidsaspecten (met lichamelijke, 
psychische en sociale elementen).

• Je bent sterk in het leren van basistheorie eigen aan het 
het studiedomein en de studierichting zoals basisanato-
mie, basisfysiologie …

• Jij wil vooral praktisch aan de slag gaan, de basistheorie 
staat volledig ten dienste van de praktische taken die je 
uitvoert in de thuiscontext (zoals voeding bereiden, bood-
schappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden …). 
Gaandeweg leer je, binnen een afgebakende en veilige 
leeromgeving, om meer zelfstandig te handelen. 

• Je bent een sociaal en communicatief persoon, je zal 
deze vaardigheden nog uitbreiden om met (kwetsbare) 
mensen om te gaan.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Arbeidsmarkt
Huishoudhulp zorg, Woonassistent, Logistiek assistent in de 
zorg

Doorstroom
Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Engels/Frans B 2 2

MAVO B 3 3

Nederlands B 3 3

Wiskunde B 1 1

Natuurwetenschappen B 1 1

Zorg en welzijn

Basisprincipes S 4 4

Gezondheid S 4 4

Pedagogisch  
handelen

S 4 4

Indirecte zorg S 5 5

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 32 32

Zorg en welzijn Verzorging

Een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit waarin de aandacht voor de mens
in de thuiscontext centraal staat. Je maakt kennis met de gezonde mens in een diverse 
samenleving en je zal ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief alle technische 
aspecten die daarbij komen kijken. 

Een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit waarin de aandacht voor de uiterlijke 
verzorging van de mens centraal staat. Je verwerft de basis van een aantal technische compe-
tenties en vaardigheden uit zowel haar- als schoonheidsverzorging waarbij er veel aandacht is 
voor je sociale en communicatieve vaardigheden. 

Bekijk het filmpje!

Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting
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FINALITEIT: DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT
DOMEIN: TAAL & CULTUUR
 

Taal en communicatie

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in communicatie en 
media en je bent nieuwsgierig naar andere culturen.

• Je bent sterk in het leren van vakken eigen aan het stu-
diedomein en de studierichting zoals de communicatie in 
Nederlands, Duits, Engels en Frans.

• Je gebruikt je kennis van de taalvakken om effectief te 
handelen en concrete uitdagingen aan te gaan, zo word 
je o.a. gevormd in het ondersteunen van communicatie-
projecten rekening houdend met het communicatiebeleid 
van een organisatie.

• Je bent sociaal vaardig, hebt een sterk taalgevoel en 
drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne 
talen. 

• Je beschikt over een gezonde interesse en kennis in de 
overige vakken want deze opleiding biedt een brede  
algemene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Doorstroom

Professionele bachelor: Lerarenopleiding, Communicatie-
management, Journalistiek, Media en Entertainment busi-
ness, Office management …

Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Arbeidsmarkt
Polyvalent taal- en communicatieassistent

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

LO B 2 2

Natuurwetenschappen B 2 1

Wiskunde B 3 3

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Nederlands S 5 5

Frans S 4 4

Engels S 3 3

Duits S 1 2

Public Relations S 6 6

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Artistieke vorming - 1

Project - 1

Totaal 32 32

Taal en  
communicatie

Taal en
communicatie

Taal en communicatie D/A

Taal en
cultuur

Dit is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarin de focus ligt op 
communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je ontdekt verschillende soorten, 
vormen en componenten van communicatie en je leert reflecteren op communicatie- en 
persoonlijkheidsstijlen van jezelf en van anderen. 

Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting
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FINALITEIT: DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT 
DOMEIN: SPORT

Sport

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een goede fysieke conditie en  
voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel 
te nemen aan individuele en groepsactiviteiten uit ver-
schillende bewegingsgebieden.

• Je bent sterk in het leren van vakken eigen aan het stu-
diedomein en de studierichting want je verdiept je in we-
tenschappelijke aspecten die met sport verbonden zijn 
(toegepaste fysiologie, anatomie, bewegingswetenschap-
pen) en je bent geboeid door aspecten van psychologie in 
functie van het ondersteunen van bewegingsactiviteiten.

• Je wil de theorie uit de lessen gebruiken om effectief te 
handelen en concrete uitdagingen aan te gaan zoals o.a. 
het vormgeven, begeleiden en afsluiten van sport-, bewe-
gings- en spelactiviteiten op een didactisch verantwoorde 
manier en in veilige omstandigheden. 

• Je beschikt over een gezonde interesse en kennis in de 
overige vakken want deze opleiding biedt een brede  
algemene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Doorstroom

Professionele bachelor: Sport en bewegen, Ergotherapie, 
Podologie, Lerarenopleiding, Toegepaste gezondheidswe-
tenschappen, Verpleegkunde …

Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Arbeidsmarkt
Sport- en spelleider

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

Sport en Begeleiding

Sport S 9 8

Toegepaste fysica S 1 1

Anatomie en fysiolo-
gie

S 1 2

Pedagogische hande-
len

S 2 3

Nederlands B 4 4

Frans B 2 2

Engels B 2 2

Natuurwetenschappen B 2 1

Wiskunde B 3 3

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Artistieke vorming - 1

Totaal 32 32

Sport Sportbegeleiding

Sport D/A

Sport

Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting

Dit is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarbij je binnen een 
sportcontext inzichten krijgt in anatomie, fysiologie, fysica en bewegingswetenschappen. Je 
maakt kennis met een uitgebreid pakket sport en je wordt gevormd in het begeleiden van 
bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
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FINALITEIT: DOORSTROOM
DOMEIN: STEM
 

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in wetenschappen: 
biologie, chemie en fysica. 

• Naast de theoretische benadering van deze vakken, wil je 
ook graag labovaardigheden ontwikkelen via een geïnte-
greerde aanpak (biotechnologische wetenschappen), om 
voor mogelijke problemen, oplossingen te zoeken. Op die 
manier kan je je inzichten uit de les en je vaardigheden uit 
je onderzoek met elkaar in verband brengen. 

• Je ziet het als een uitdaging om je inzicht in wetenschap-
pen te gebruiken ten bate van mens, milieu en samen- 
leving. 

• Je bent sterk in wiskunde en goed in analytisch en inzich-
telijk denken en je beschikt bovendien over een gezonde 
interesse en kennis in de algemene vakken want deze 
opleiding biedt een brede algemene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: Farmaceutische wetenschappen, 
Industriële wetenschappen, Biochemie en biotechnologie, 
Biologie, Chemie, Biomedische wetenschappen ...

Professionele bachelor: Agro- en biotechnologie, Leraren-
opleiding, Biomedische laboratoriumtechnologie, Chemie, 
Ontwerp- en productietechnologie …

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Engels B 2 2

Frans B 3 3

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Wiskunde VB 5 5

Biotechnologische  
wetenschappen

Biologie S 2 3

Chemie S 2 3

Fysica S 3 3

Biotechnologische 
STEM- 
wetenschappen

S 3 2

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 32 32

Biotechnologische 
STEM-weten-
schappen

Biotechnologische  
en chemische  
wetenschappen

Wetenschappen- 
wiskunde

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
Science,Technology, Engineering and Mathemathics

Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting

Een theoretische studierichting binnen het domein STEM die een brede algemene vorming
combineert met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.
Je gaat onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, 
chemie en fysica.
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FINALITEIT: DOORSTROOM
DOMEIN: STEM
 

Technologische wetenschappen

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je hebt naast een sterke interesse in wiskunde,  
toegepaste chemie en wetenschappen ook een grote 
interesse in technisch-wetenschappelijk denken en  
vaardig zijn. Zo pas je de theorie van de kernweten-
schappen ook graag toe binnen onderzoek en projecten 
waarbij ‘engineering’ centraal staat.

• Je bent sterk geïnteresseerd in digitale technologieën 
(programmeren, Internet of Things, CAD/CAM …) die je 
zal gebruiken bij het onderzoeken van fenomenen en het 
oplossen van problemen. 

• Je bent wiskundig sterk is en je bent goed in analytisch 
en inzichtelijk denken. Je kan goed logisch redeneren en 
bent sterk in het leggen van verbanden tussen leerinhou-
den, vooral binnen de focus van de studierichting.

• Je beschikt over een gezonde interesse en kennis in de 
algemene vakken want deze opleiding biedt een zeer 
brede algemene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: Industriële wetenschappen, Weten-
schappen, Productontwikkeling, Architectuur, Fysica …

Professionele bachelor: Elektromechanica, Elektronica – 
ICT, Industrieel productontwerpen, Luchtvaarttechnologie, 
Ontwerp- en productietechnologie, Nautische wetenschap-
pen, Lerarenopleiding ...

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Engels B 2 2

Frans B 3 3

Biologie B 1 1

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Wiskunde S 5 5

Technologische 
wetenschappen &  
engineering

Chemie VB 1 2

Wetenschappen 
elektriciteit

S 3 3

Wetenschappen  
mechanica

S 3 3

Engineering S 2 2

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 32 32

Technologische
wetenschappen

Technologische 
wetenschappen en 
engineering

Mechatronica

FINALITEIT: DOORSTROOM 
DOMEIN: STEM 
 

Bouwwetenschappen

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je hebt naast een sterke interesse voor wetenschappen 
ook een grote interesse in technisch-wetenschappelijk 
denken en vaardig zijn. 

• Je bent sterk in fysica want je wil je verdiepen in het on-
derzoek naar bouw- en houtconstructies, passiefprojecten 
… en je beschikt over een goede dosis creativiteit om je 
eigen projecten tot leven te laten komen. 

• Je bent sterk geïnteresseerd in digitale technologieën om 
de theorie uit de vakken in projecten te kunnen toepassen 
(digitale tekenprogramma’s om 3D-modellen van gebou-
wen te creëren, digitale apparatuur om op het terrein 
topografische meetstudies uit te voeren). 

• Je bent sterk in wiskunde en bent goed in analytisch en 
inzichtelijk denken en je beschikt bovendien over een 
gezonde interesse en kennis in de algemene vakken want 
deze opleiding biedt een brede algemene vorming.  

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Academische bachelor: Architectuur, Industriële weten-
schappen, Productontwikkeling …

Professionele bachelor: Productontwikkeling, Ecotechnolo-
gie, Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechno-
logie, Industrieel productontwerpen, Vastgoed, Lerarenop-
leiding, bouwkunde, interieurarchitectuur …

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Engels B 2 2

Frans B 3 3

Biologie en Chemie B 1 2

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Wiskunde VB 5 5

Bouwwetenschappen

Technologische 
wetenschappen

S 2 2

Onderzoek  
materialen

S 2 2

Onderzoek  
constructies

S 2 2

Projectenstudie en 
engineering

S 3 3

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 32 32

Bouw- 
wetenschappen

Bouw- en hout- 
wetenschappen

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting

Bekijk het filmpje!

Bekijk het filmpje!

Een theoretische studierichting binnen het domein STEM die een brede algemene vorming
combineert met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.
Je gaat onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw -en 
houtconstructies en projecten.

Een sterk theoretische studierichting binnen het domein STEM die een brede algemene 
vorming combineert met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. 
Je gaat onderzoekend en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen 
mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informatica.



38 | Studiegids tweede graad  Studiegids tweede graad | 39  Ruimte voor talent: grensverleggend!

FINALITEIT: DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT
DOMEIN: STEM
 

Houttechnieken

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

 Je beschikt over een sterke interesse in het ontwerpen, 
het modelleren en realiseren van projecten in massief 
hout en houtachtige plaatmaterialen.

• Je bent sterk in het leren van theorie binnen de oplei-
dingspecifieke vakken (basisconstructies, grondstoffen en 
onderdelen bewerken, technologie en technieken binnen 
de houtsector …) en je beschikt bovendien over een ge-
zonde interesse en kennis in de overige vakken want deze 
opleiding biedt een brede algemene vorming.  

• Je wil de theorie uit de lessen gebruiken om effectief te 
handelen en concrete uitdagingen in de praktijk aan te 
gaan. Je ontwikkelt tijdens deze opleiding je technolo-
gische vaardigheden in CAD/CAM en in het machinaal 
realiseren van projecten in massief hout en houtachtige 
plaatmaterialen.

• Je bent sterk in fijn-motorische vaardigheden en je bent 
vaardig in het gebruik van digitale technologieën die je 
gebruikt bij het modelleren, voorbereiden en aansturen 
van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines. 

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Doorstroom
Professionele bachelor: Interieurvormgeving, Bouw, Eco-
technologie, Energiemanagement, Energietechnologie, 
Houttechnologie, Industrieel productontwerpen, Vastgoed, 
Lerarenopleiding ...

Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Arbeidsmarkt
CNC-programmeur, CAD-tekenaar, Daktimmerman, Schrijn-
werker houtbouw (houtskeletbouw), Buitenschrijnwerker, 
Binnenschrijnwerker ...

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Engels B 2 2

Frans B 2 2

Biologie-Chemie B 1 1

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1

Wiskunde S 3 3

Houttechnieken

Onderzoek S 4 4

Organisatie S 2 3

Realisaties hout S 8 8

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 34 34

Houttechnieken Houttechnieken

FINALITEIT: DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT
DOMEIN: STEM
 

Elektrotechnieken

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in elektrotechnische 
systemen en in hun ontwerp, installatie, automatisatie en 
onderhoud. 

• Je bent sterk in het leren van vakken eigen aan het  
studiedomein en de studierichting.

• Je bent sterk in het leren van theorie binnen de  
opleidingspecifieke vakken (mechanica, elektriciteit, 
elektronica, fluïdomechanica en thermodynamica) en je 
beschikt bovendien over een gezonde interesse en kennis 
in de overige vakken want deze opleiding biedt een brede 
algemene vorming.  

• Je wil de theorie uit de lessen gebruiken om effectief te 
handelen en concrete uitdagingen aan te gaan. Je ontwik-
kelt tijdens deze opleiding technologische vaardigheden 
zoals het plaatsen en aansluiten van elektrische compo-
nenten in (niet-)huishoudelijke installaties, het trekken van 
draden en kabels, het monteren en plaatsen van leidingen 
en dozen …

• Je beschikt over fijn-motorische vaardigheden en bent 
nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen 
ook technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Doorstroom
Professionele bachelor: Autotechnologie, Elektromechani-
ca, Elektronica-ICT, Energiemanagement, Energietechnolo-
gie, Ecotechnologie, Luchtvaart, Nautische wetenschappen, 
Lerarenopleiding …

Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Arbeidsmarkt
Elektrotechnicus, Technicus industriële elektriciteit
Technieker industriële lijnautomatisatie, Datacommunicatie- 
en netwerktechnieker ...

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Engels B 2 2

Frans B 2 2

Biologie-Chemie B 1 1

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

Maatschappelijke, 
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Wiskunde S 3 3

Elektrotechnieken

Mechanica S 1 2

Elektriciteit en lab S 2 2

Installatieleer S 3 3

Realisaties  
elektriciteit

S 8 8

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 34 34

Elektrotechnieken Elektrotechnieken

Industriële ICT

Bekijk het filmpje!

Bekijk het filmpje!

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting

Een technologische en theoretisch-praktische studierichting waarin je door onderzoek 
inzichten ontwikkelt in de toegepaste wiskunde, elektriciteit-elektronica, (fluïdo)mechanica en 
thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en je bent technologisch vaardig in 
(niet-)huishoudelijke elektrische installaties, (de)montagetechnieken, elektropneumatica,…

Een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit waarbij 
je door onderzoek inzichten ontwikkelt in de toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief 
hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Je denkt in functie 
van het proces en je bent technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën. 
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FINALITEIT: ARBEIDSMARKT
DOMEIN: STEM 
 

Elektriciteit

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in de eletkrotech-
niek. 

• Je bent sterk in fijn-motorische vaardigheden die je  
helpen om concrete uitdagingen aan te pakken. 

• Je wil vooral praktisch aan de slag gaan, de basistheorie 
staat volledig ten dienste van de praktische uitvoering 
zoals het plaatsen en aansluiten van elektrische compo-
nenten, het trekken van draden en kabels en het monteren 
en plaatsen van leidingen en dozen, sanitaire installaties, 
machineonderdelen en voertuigonderdelen. Gaandeweg 
leer je, binnen een afgebakende en veilige leeromgeving, 
om meer zelfstandig te handelen.

• Je verdiept je in nieuwe installatietechnieken, onder-
houdstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het 
instellen van toestellen via apps.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Arbeidsmarkt
Elektrotechnisch installateur, Onderhoudsmecanicien  
personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, Vakman  
installatietechnieken ...

Doorstroom
Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Engels B 2 2

MAVO B 3 3

Nederlands B 3 3

Wiskunde B 1 1

Natuurwetenschappen B 1 1

Elektriciteit

Mechanica S 1 1

Elektriciteit en lab S 2 2

Installatieleer S 2 2

Realisaties  
mechanica

S 4 4

Realisaties  
elektriciteit

S 10 10

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 34 34

Elektriciteit Onderhouds- 
mechanica auto

Sanitaire installaties 
en verwarmings- 
installaties

Elektrische  
installaties

FINALITEIT: DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT
DOMEIN: STEM
 

Mechanische technieken

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in het ontwerpen en 
realiseren van producten in ferro-, non-ferro- en kunst-
stofmaterialen. 

• Je bent sterk in het leren van theorie binnen de op-
leidingspecifieke vakken (mechanica, elektriciteit, en 
thermodynamica) en je beschikt bovendien over een ge-
zonde interesse en kennis in de overige vakken want deze 
opleiding biedt een brede algemene vorming.  

• Je wil de theorie uit de lessen gebruiken om effectief te 
handelen en concrete uitdagingen aan te gaan. Je ontwik-
kelt tijdens deze opleiding technologische vaardigheden 
om (niet-)verspanende bewerkingen uit te voeren, om via 
CAD/CAM-toepassingen werkstukken te vervaardigen met 
een CNC-machine, om onderdelen en verbindingsstukken 
samen te stellen …

• Je beschikt over fijn-motorische vaardigheden en bent 
nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen 
ook technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Doorstroom
Professionele bachelor: Elektromechanica, Industrieel 
productontwerpen, Ontwerp- en productietechnologie, 
Lerarenopleiding ...

Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Arbeidsmarkt
Omsteller plaatbewerking, Omsteller verspaning, Monteer-
der-afregelaar ...

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Nederlands B 4 4

Engels B 2 2

Frans B 2 2

Biologie-Chemie B 1 1

Aardrijkskunde B 1 1

Geschiedenis B 1 1

Maatschappelijke,  
economische en  
artistieke vorming

B 1 -

Wiskunde S 3 3

Mechanische technieken

Mechanica S 2 3

CAD/CAM S 2 2

Monteren/demonteren S 2 2

Realisaties mechanica S 8 8

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 34 34

Mechanische 
technieken

Mechanische 
vormgevingstech-
nieken

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting

Bekijk het filmpje!

Bekijk het filmpje!

Een technologische en theoretisch-praktische studierichting waarbij leerlingen door
onderzoek inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde, mechanica, materiaalleer en
thermodynamica. Leerlingen denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in 
CAD/CAM, (niet-)verspanende technieken, (de)montagetechnieken.

Een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit waarbij je denkt in 
functie van de realisatie. Je ontwikkelt technische vaardigheden in (niet-)huishoudelijke 
elektrische installaties, (de)montagetechnieken, elektropneumatica, sanitaire 
installatietechnieken en onderhoudstechnieken bij voertuigen.
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FINALITEIT: ARBEIDSMARKT
DOMEIN: STEM 
 

Mechanica

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in de plaatbewer-
king en verspaning, het realiseren van producten in 
ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen en het lassen 
van constructies.

• Je bent sterk in fijn-motorische vaardigheden die je  
helpen om concrete uitdagingen aan te pakken. 

• Je wil vooral praktisch aan de slag gaan, de basistheorie 
staat volledig ten dienste van de praktische uitvoering 
zoals het monteren van plaatwerk, (niet-)verspanende 
bewerkingen en het lassen van hoeknaadverbindingen en 
stompe lasnaadverbindingen met halfautomaat- en TIG-
lasproces in positie PA/PB. Gaandeweg leer je, binnen een 
afgebakende en veilige leeromgeving, om meer zelfstan-
dig te handelen.

• Je verdiept je in computergestuurde vormgevings- 
machines en lasprocedures.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Arbeidsmarkt
Monteerder, Insteller plaatbewerking, Insteller verspaning,
Constructielasser, Pijplasser ...

Doorstroom
Se-n-Se (specialisatiejaar) of graduaat

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Engels/Frans B 2 2

MAVO B 3 3

Nederlands B 3 3

Wiskunde B 1 1

Natuurwetenschappen B 1 1

Mechanica

Technologie S 3 3

Realisaties  
mechanica

S 16 -

Realisaties  
lassen

S - 6

Realisaties  
verspaning

S - 6

Realisaties  
niet-verspaning

S - 4

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 34 34

Mechanica Mechanische 
vormgeving

Lassen- 
constructie

FINALITEIT: ARBEIDSMARKT
DOMEIN: STEM 
 

Hout

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting? 

• Je beschikt over een sterke interesse in hout en houtach-
tige materialen, verspaningstechnologie en constructies. 

• Je bent sterk in fijn-motorische vaardigheden die je 
helpen om concrete uitdagingen aan te pakken en je leert 
denken in functie van het technisch proces, de afwerkings-
graad en het eindresultaat.

• Je wil vooral praktisch aan de slag gaan, de basistheorie 
staat volledig ten dienste van de praktische uitvoering zo-
als het werken met conventionele houtbewerkingsmachi-
nes, het bewerken van hout in functie van meubelen, het 
maken van basisconstructies ... Gaandeweg leer je, binnen 
een afgebakende en veilige leeromgeving, om meer zelf-
standig te handelen. 

• Je verdiept je in de technologie en technieken binnen de 
houtsector.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden? 

Arbeidsmarkt
Binnenschrijnwerker, Buitenschrijnwerker hout,  
Interieurbouwer  ...

Doorstroom
Se-n-se (specialisatiejaar) of graduaat

Van de tweede graad naar de derde graad

UREN PER WEEK 3DE JAAR 4DE JAAR

ALGEMEEN EN SPECIFIEK
Godsdienst B 2 2

LO B 2 2

Engels B 2 2

MAVO B 3 3

Nederlands B 3 3

Wiskunde B 1 1

Natuurwetenschappen B 1 1

Hout

Procesmatig 
voorbereiden

S 3 3

Procesmatig 
voorbereiden/CAD

S 2 2

Realisaties hout S 14 14

COMPLEMENTAIR
ICT 1 -

Project - 1

Totaal 34 34

Hout Binnen- en buiten-
schrijnwerk

Binnenschrijnwerk 
en interieur

Een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit waarbij je kennis maakt 
met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, vespaningstechnologie en constructies. Je maakt 
gebruik van digitale technologieën en je leert om met behulp van de nieuwste machines projec-
ten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen te realiseren.  

Een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit waarbij je denkt in 
functie van de realisatie. Je ontwikkelt technische vaardigheden in verspanende technieken, 
niet-verspanende technieken, installaties, (de)montagetechnieken, lassen en koetswerk. 

B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting B = Basisleerplan | VB = Verdiept basisleerplan | S = Leerplan specifiek voor de richting

Bekijk het filmpje! Bekijk het filmpje!
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Duaal wat?
In een duaal leertraject combineer je het beste uit twee werelden: 
leren op school en leren op de werkplek. Je krijgt in een minimum aan 
tijd een sterke theoretische basis én een fikse dosis praktijkervaring 
mee. Je ontdekt zo alvast hoe je toekomstige job eruit kan zien!

Duaal hoe?
Op school krijg je algemene en technische vorming. De technische 
competenties breid je verder uit in het bedrijf. Je wordt hierbij be-
geleid door een leer-/trajectbegeleider van jouw school en door een 
mentor in het bedrijf.

Je leert gemiddeld 20 uur per week in het bedrijf. Je ontvangt hier-
voor een leervergoeding.

Terwijl je leert, ontwikkel je werkervaring. Dat is een groot voordeel 
voor later!

Duaal wie?
Wil je graag in een echte werkomgeving leren? Wil je gaan voor een 
uitdagende opleiding die theorie op school én praktijk op de werk-
vloer combineert? Dan is duaal leren echt iets voor jou!

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

Bekijk het filmpje hier beneden!

STUDIEGIDS  
Tweede graad

Arbeidsmarktgerichte
finaliteit: DUAAL LEREN (A)

Keukenmedewerker  A

Medewerker fastfood A

Machinaal houtbewerker  A

Medewerker hout A

Medewerker ruwbouw A

Hoeknaadlasser A

Winkelmedewerker A

Medewerker groen- en tuinbeheer A

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten 
bereiden of samenstellen. Ook sta je in voor de verkoop, de bediening of de 
bezorging van deze producten.

Medewerker fastfood

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.

Machinaal houtbewerker

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

Keukenmedewerker



46 | Studiegids tweede graad  Studiegids tweede graad | 47  Ruimte voor talent: grensverleggend!

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, bedrij-
ven en privépersonen kennis laten maken met nieuwe 
leervormen, innovatie, ondernemerschap en nieuwe 

technologieën. The Box is gebouwd in vooruitstrevende 
houtskeletbouw waarin energie-efficiënte systemen en in-
novatieve gebouwbeheersystemen niet ontbreken.

Mosa-RT zet haar traditie van vooruitstrevend onderwijs voort met “The Box”, waar het 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:

Waarom kies je voor deze studierichting?
In de opleiding leer je ondersteunende routinematige handelingen uitvoe-
ren zoals het (machinaal) bewerken van werkstukken, het vergaren of het 
afmonteren van onderdelen in hout of het plaatsen van houten elementen. 
Dit doe je steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand 
van instructies.

Medewerker hout

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je hoe je moet helpen om ruwbouwwerken uit te voe-
ren na instructie. De elementen die aan bod komen zijn de inrichting van de 
bouwplaats, de uitvoering van grondwerken, de organisatie van het materi-
aal, funderingen, metselwerk, voegwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, beton-
werk, sloopwerk ...

Medewerker ruwbouw

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je in laagegelegeerd constructiemateriaal hoeknaad-
verbindingen lassen met het halfautomaatproces en het TIG-proces. Deze 
lasverbinding moet voldoen aan de geldende internationale normen, de 
lasmethodebeschrijving en het lasplan.

Hoeknaadlasser

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je producten op een commerciële wijze in de winkel 
plaatsen en de kassa bedienen om zo de commerciële doelstellingen van de 
organisatie te realiseren.

Winkelmedewerker

Waarom kies je voor deze studierichting?
In deze opleiding leer je de tuinaannemer/tuinaanlegger/groenbeheerder 
ondersteunen bij het onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene 
ruimtes. Je ondersteunt bij het instandhouden en het zich ontwikkelen van 
deze tuinen, parken en groene ruimtes.

Medewerker groen- en tuinbeheer
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Campus Mosa-RT 

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

Deze brochure is gemaakt in 
januari 2022. 
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

 


