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Een goede studiekeuze maken in de tweede graad is een belangrijke 
opdracht. Na een brede eerste graad waarin je van heel wat vakken 
hebt kunnen proeven, maak je een doordachte keuze voor een studie-
richting. Die begint met een grondig onderzoek van jezelf: wie ben ik 
en wie wil ik worden, wat kan ik goed en wat doe ik graag? 

In de visie van onze scholengemeenschap rust een geslaagde studie-
keuze op drie belangrijke pijlers:

• je kiest een belangstellingsgebied op basis van je interesse,   
 talenten en toekomstdromen;
• je kiest een leertraject dat bij je capaciteiten en je manier van  
 leren past;
• je levert enthousiast en gemotiveerd de vereiste inspanningen  
 om te slagen in de studierichting van je keuze.

Succes verzekerd!

Bij ons vind je een rijk aanbod aan studierichtingen uit het algemeen 
vormend (aso), technisch (tso) en beroepssecundair onderwijs (bso). 
Die zijn ondergebracht in vier belangstellingsgebieden en verdeeld 
over vier leertrajecten.

Je studiekeuze in de tweede graad kan een belangrijke rol spelen in 
het verdere verloop van je schoolloopbaan. We besteden daarom ook 
veel tijd aan de keuzebegeleiding in het tweede leerjaar van de eerste 
graad. Dat neemt niet weg dat je nog altijd met grote vragen kunt zit-
ten. Welke lessen krijg ik in deze studierichting? Is mijn vooropleiding 
geschikt? Welke doelstellingen staan voorop en op welke competen-
ties mikt deze studierichting? Welke verdere toekomstmogelijk-
heden heb ik na deze studierichting? Op al deze vragen probeert 
deze studiegids een antwoord te formuleren.

De keuze die je maakt is niet vanzelfsprekend en misschien stap je in 
de derde graad nog over naar een andere studierichting. Alles hangt 
af van het waarmaken van je keuze: slagen (= ik doe) in de studie-
richting die qua belangstelling (= ik wil) en leertraject (= ik kan) 
beantwoordt aan je mogelijkheden.

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

wat doe ik 
graag? 
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belangrijk bij je studiekeuze: belangstellingsgebied, leertraject en studierichting
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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.
De ene vindt wetenschappen en wiskunde boeiend, een ander de zakenwereld of talen. Nog een ander wil de 
planten- en dierenwereld beter leren kennen. Heel wat leerlingen willen iets tastbaars maken en resultaat zien van 
hun creativiteit of zich op technisch en technologisch gebied uitleven.
Vanuit die belangstelling kies je je studierichting. Je hebt in de tweede en derde graad van het secundair onder-
wijs keuze uit een groot aantal studierichtingen. Hoewel onze scholengemeenschap een breed gamma aanbiedt, 
zijn er nog meer studierichtingen. Hiervoor neem je best contact op met de studiekeuzebegeleider van de Interne 
leerlingenbegeleiding of het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding).

Je kiest niet alleen op basis van je belangstelling. De studierichting moet ook aansluiten bij je capaciteiten. Dat is 
de gave om vlot met theoretische leerstof of praktische vaardigheden om te gaan. Iedereen heeft talenten en  
iedereen is sterk op zijn manier. Sommige leerlingen kunnen zich goed in taal uitdrukken, anderen leggen gemak-
kelijk logische verbanden en kunnen probleemloos abstract redeneren. Weer andere leerlingen zijn technisch  
bedreven of denken en handelen praktisch. Je hebt er die sterk zijn in sport en weer anderen zijn artistiek aange-
legd. Bij ons mag iedere leerling zichzelf zijn, we zijn immers allemaal anders. 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 belangstelling en capaciteiten is niet de enige sleutel tot succes. Wie met een flinke dosis moti-
vatie en enthousiasme van start gaat in zijn studierichting, zoeft op de snelweg naar een mooie toekomst. Wie 
denkt dat het allemaal vanzelf gaat, kan wel eens op de pechstrook eindigen.
In de tweede graad leer je zelfstandig werken, met je schoolagenda als belangrijk hulpmiddel om te plannen. De 
hoeveelheid leerstof en de moeilijkheidsgraad daarvan neemt toe, gaandeweg leer je nieuwe methodes om dit te 
verwerken. In praktijkgerichte opleidingen ga je op een planmatige manier aan de slag en ontwikkel je probleem-
oplossende vaardigheden om tot knappe realisaties te komen.

ik
wil

ik
kan

ik
doe
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Iedereen heeft talenten en 
iedereen is sterk op zijn manier. 

Wat je interessant vindt, 
doe je ook graag. Zo groeit motivatie.
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In dit belangstellingsgebied vind je alle studierichtingen waarin het economische en het com-
merciële aspect centraal staan, ondersteund door een gedegen ICT-kennis. Een belangstel-
lingsgebied voor de ondernemers van de toekomst, waar bepaalde studierichtingen voorberei-
den op bachelor- en masteropleidingen.
Je bestudeert zowel de macro-economie (de algemene economische wetmatigheden) als de 
micro-economie (het beheer van een bedrijf) en je leert daarnaast de meest gebruikte infor-
maticatoepassingen beheren. 
Handel drijven betekent, zeker in onze Euregionale omgeving, dat je een brede talenkennis 
nodig hebt. Daarom hechten we veel belang aan de beheersing van het Nederlands, Frans, 
Engels en Duits. Die heb je immers nodig om klanten te onthalen, onderhandelingen met leve-
ranciers te voeren of om op een slimme manier aan publiciteit te doen.

#commercieel #ICT-kennis #ondernemen #talenkennis

De studie van taal en de bijhorende (antieke) culturen staat centraal in dit belangstellings-
gebied. Als je Latijn kiest, krijg je een brede algemene vorming en bestudeer je de talen en 
culturen die aan de basis liggen van onze (West-)Europese beschaving. Daarmee leg je een 
fundament om het Nederlands en andere vreemde talen zorgvuldiger te beheersen. Latijn 
studeer je niet alleen omwille van de talen op zich. De abstracte leerstof van een dode taal 
(klassieke talen als Latijn en Grieks worden vandaag niet meer gesproken en daarom dode 
talen genoemd) scherpt je vermogen om te kunnen ontleden en analyseren. Dat is een must in 
een brede waaier van exacte en niet-exacte opleidingen in het hoger onderwijs.

In de tweede graad combineren we de studie van Latijn met het vak wiskunde, in een leerplan 
van 5 uur (zoals in Wetenschappen). Dit maakt overstappen naar meer wetenschappelijke 
studierichtingen mogelijk, zodat je in de derde graad Latijn kan aanvullen met extra wiskunde 
en exacte wetenschappen.

#brede algemene vorming #Latijn #ontleden en #analyseren #combinatie met #wiskunde en 
#wetenschappen

Dit brede belangstellingsgebied presenteert een waaier aan studierichtingen die aandacht 
schenken aan de mens, zijn welbevinden en zijn functioneren in de samenleving. In de theo-
retische studierichtingen bestudeer je het gedrag en de ontwikkeling van mensen als individu 
en in groep. Waar mensen een samenleving vormen, ontstaat de behoefte aan wetgeving en 
politiek, verschijnen kranten, tv en internet, worden ideeën verspreid via kunst en cultuur. Deze 
studierichtingen bereiden voor op een aantal bachelor- en masteropleidingen.
In de meer praktische opleidingen van dit belangstellingsgebied verzorg je het uiterlijk van 
mensen of leer je te zorgen voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen: kinderen, bejaarden … 
Een open geest, communicatievaardigheden, luisterbereidheid en een groot empathisch ver-
mogen of de capaciteit om je in te leven … leerlingen ontwikkelen heel wat specifieke compe-
tenties in dit belangstellingsgebied.

#studie van #menselijk #gedrag #gezondheid #zorgsector #lichaamsverzorging #sport

In dit belangstellingsgebied brengen we het beste van deze twee werelden samen: de theorie 
van de wetenschappen, de daarbij horende techniek maar ook de praktische uitvoering daar-
van. Dit geeft 11 studierichtingen in de tweede en 15 studierichtingen in de derde graad! Hoe 
verschillend ook, in elk van deze studierichtingen leer je uitdenken en construeren of toepas-
sen en uitvoeren.
Sommige studierichtingen dagen je uit om in de hoogste graad van abstractie te redeneren 
vanuit de wetenschappelijke methodiek van onderzoeken en ontwerpen. Dit is een goede 
voorbereiding op universitair onderwijs. In andere studierichtingen ligt er een grotere klem-
toon op het technisch proces en op probleemoplossend denken. In de meest praktische oplei-
dingen leer je specifieke technische vaardigheden om de ontwerpen uit te voeren.

Kies je voor dit belangstellingsgebied, dan ben je ofwel klaar voor het hoger onderwijs of  
meteen inzetbaar op de arbeidsmarkt, waar je bovendien snel werk vindt door je  
vakbekwaamheid. 

#exacte #wetenschappen en #technologie #praktijkgerichte #techniek #uitdenken en  
#ontwikkelen #toepassen en #technisch uitvoeren

In een belangstellingsgebied vind 
je studierichtingen die inhoudelijk 
nauw verwant zijn met elkaar. Ze 
horen logischerwijze bij elkaar en 
je treft er leerlingen met dezelfde 
interesses. In een belangstellings-
gebied vind je een hele reeks stu-
dierichtingen, van zeer theoretisch 
(voor leerlingen die zullen verder 
studeren aan een universiteit of 
de hogeschool) tot zeer praktisch 
(voor leerlingen die na het 6de of 
7de jaar klaar zijn voor de arbeids-

markt). Sommige studierichtin-
gen combineren een belangrijk 
theoretisch pakket met een dosis 
praktijkervaring, waarmee we 
leerlingen klaarstomen voor zowel 
de arbeidsmarkt als een vorm van 
hoger onderwijs.

Een belangstellingsgebied heeft 
een eigen pedagogisch directeur 
met een eigen team. Zij staan 
dicht bij de leerlingen.

Belangstellingsgebieden,  
leertrajecten en 
studierichtingen

In onze scholengemeenschap kies je in de tweede graad je studierichting 
in de eerste plaats omdat het je interesseert. Andere factoren zoals het 
onderwijsniveau (aso-bso-tso), het schoolgebouw of de vrienden mogen 
eigenlijk niet meespelen. Door te werken met belangstellingsgebieden  
oriënteren we leerlingen sneller naar de juiste studierichting en proberen 
we een aantal pijnpunten van het Vlaamse onderwijs (gebrek aan  
motivatie, kiezen op basis van sociale status, het watervaleffect …) tot  
een minimum te herleiden.

Economie &
maatschappij

E&M

Taal &
cultuur

T&C

Welzijn &
maatschappij

W&M

Weten- 
schappen  
& techniek

W&T
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“Voordeel is dat we bewuster en beter kiezen. 
En in een studierichting die aansluit bij onze 

interesses en capaciteiten presteren we 
sowieso beter.”

Dries en Charles
3 Latijn
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Leertraject AT 
abstract en theoretisch

In dit leertraject krijg je een 
brede, algemene theoretische 
vorming. Het leren gebeurt 
vaak uit boeken en je krijgt 
niet zo vaak concrete toepas-
singen van de leerstof. Als je 
goed abstract kan denken, 
heb je die concrete voor-
beelden immers niet nodig 
om de leerstof te begrijpen. 
Een van de doelstellingen in 
leertraject AT is hoeveelheden 
leerstof te leren verwerken en 
instuderen, wat een duidelijke 
voorbereiding is op hoger 
onderwijs. Inzet, discipline en 
zelfstandig studeren zijn hier 
de sleutelwoorden. Zo ontwik-
kel je belangrijke studievaar-
digheden: ontleden, verban-
den leggen, synthetiseren, 
redeneringen opbouwen … 

Als je voor leertraject AT 
kiest, hoort schoolwerk thuis 
hoog op je prioriteitenlijstje 
te staan, al betekent dat 
uiteraard niet dat er geen tijd 
meer is voor hobby’s. Je tijd 
goed indelen is de bood-
schap.
Een diploma uit een AT-stu-
dierichting is in elk geval geen 
eindpunt. Je studeert verder 
in zeer uiteenlopende oplei-
dingen aan de universiteit en 
de hogeschool.

Leertraject TT 
theoretisch en toegepast

De studierichtingen van 
leertraject TT combineren een 
flinke hoeveelheid theorie met 
praktijkgerichte toepassingen 
daarvan. De leerstof wordt 
concreet gemaakt via voor-
beelden die aansluiten bij de 
realiteit in het beroepsleven.
In dit leertraject moet je vol-
doende tijd vrijmaken zodat 
je thuis je vakken regelmatig 
(iedere dag) kan studeren. We 
verwachten dat je planmatig 
en zelfstandig leert werken, 
dat je bereid bent om de leer-
stof in te oefenen …
Hoewel je in deze studie-
richtingen geregeld linken 
vindt naar de beroepswereld, 
bieden deze opleidingen je 
geen beroepsvoorbereiding 
(werkgevers staan immers 
niet te wachten op deze jon-
geren die vooral theoretisch 
geschoold zijn). Je verwerft 
veel algemene en toegepaste 
kennis zodat je voorbereid 
bent op een professionele 
bacheloropleiding (d.w.z. aan 
de hogeschool).

Leertraject TP 
theoretisch en praktisch 

De studierichtingen van tra-
ject TP bieden een evenwicht 
tussen algemene vakken, 
beroepsgerichte theorie en 
praktijkrealisaties. Omdat je 
een groot pakket theorie (al-
gemeen en beroepsgericht) 
te verwerken krijgt, moet je 
elke dag voldoende studeren 
en inoefenen.
De studierichtingen in dit 
leertraject bieden je de moge-
lijkheid om na de derde graad 
verder te studeren in een 
graduaatsopleiding (het vroe-
gere hoger beroepsonderwijs, 
zoals Verpleegkunde) of Se-
n-Se-opleiding (Secundair-na-
secundair, eenjarige bijko-
mende opleiding). Wanneer 
je zelfstandig kan studeren en 
de nodige studievaardighe-
den hebt ontwikkeld, behoort 
een bacheloropleiding in een 
aantal aansluitende richtingen 
aan de hogeschool eveneens 
tot de mogelijkheden.
Wil je na het 6de jaar aan 
de slag, dan kan dat ook. 
De praktijkgerichte vorming 
(aangevuld met stages in de 
3de graad) leunt aan bij de 
werkvloer, wat ervoor zorgt 
dat je klaar bent voor de 
arbeidsmarkt.

Leertraject P
praktisch

In dit leertraject bestaat  
iedere opleiding uit drie 
delen. Er is een gedeelte 
algemene vakken, waarin 
je vaardigheden leert die je 
van pas komen om vlot te 
functioneren in je beroep en 
in de samenleving. Daarnaast 
is er een gedeelte technische 
vakken, waarin je kennis op-
doet die rechtstreeks verband 
houdt met je beroepsop-
leiding. Het derde gedeelte 
bestaat uit de praktische 
realisaties of de praktijklessen. 
Dat gedeelte is heel belangrijk 
en daarom wordt de helft van 
de lestijden daaraan besteed.
Studierichtingen in dit leer-
traject bereiden je voor op 
een beroep, niet op verdere 
studies in het hoger onder-
wijs. Daarvoor is het pakket 
algemene vakken immers te 
beperkt. We moedigen je wel 
aan om je beroepsopleiding 
niet als afgerond te beschou-
wen na het 6de jaar. Je volgt 
immers beter nog (minstens) 
een specialisatiejaar, waarin 
je het diploma secundair 
onderwijs behaalt en waarin 
je vakkennis wordt vergroot. 
Studies bewijzen bovendien 
jaar na jaar dat leerlingen met 
een diploma van het 7de jaar 
op zak veel gemakkelijker 
werk vinden dan jongeren die 
na het 6de jaar overstappen 
naar de arbeidsmarkt.

Vanaf de tweede graad (het derde jaar) delen we ons studieaanbod in 
vier belangstellingsgebieden in. Een belangstellingsgebied groepeert 
studierichtingen die inhoudelijk met elkaar verwant zijn. Daarnaast wer-
ken we in onze schoolloopbaanbegeleiding ook met leertrajecten. Waar 
zit nu het verschil?
De indeling in leertrajecten vertelt je iets over de manier waarop de 
leerstof wordt aangeboden en waarop je die verwerkt. Hierbij gaat het 
over wie jij bent: verdiep je je graag in algemene kennis en theoretische 
leerstof of ga je liever helemaal op in de praktijk?  Misschien zit jij daar 
ergens tussenin en ben je op zoek naar een evenwicht tussen theorie en 
toepassing. Ieder leertraject bereidt voor op een andere toekomst: verder 
studeren aan universiteit, hogeschool, een specialisatie-opleiding of de 
arbeidsmarkt.
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Onze
leertrajecten

Hierbij gaat het 
over wie jij bent: wil 

je algemene  
kennis en theoreti-
sche leerstof of ga 

je liever voor de  
praktijk? Misschien  
zit jij daar ergens  

tussenin en zoek je 
een evenwicht  

tussen theorie en 
toepassing

AT TT TP P

Staat voor abstract-theoretisch toegepast-theoretisch theoretisch  
en praktisch

praktisch

Vorming breed, theoretisch met 
weinig toepassingen

theorie met praktijkge-
richte toepassingen

algemene vakken, be-
roepsgerichte theorie 
en praktijk

praktijklessen,  
theorie in functie  
van de praktijk

Doelstelling grote hoeveelheden 
leerstof leren verwer-
ken en instuderen

zelfstandig leren, geen 
beroepsvoorbereiding

theoretische vorming 
en beroepsvorming

praktische vaardig-
heden ontwikkelen

Bereidt voor op universiteit en  
hogeschool

hogeschool (profes-
sionele bachelor)

graduaat / Se-n-Se / 
professionele bachelor 
of arbeidsmarkt

arbeidsmarkt na 7de 
jaar

Samengevat
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In het tweede jaar van de eerste graad start je al vlug met schoolloop-
baanbegeleiding om in de tweede graad een gepaste studiekeuze te 
maken. Samen met je ouders en de klassenraad denk je na over je toe-
komst en doe je een aantal keuzetaken op weg naar de tweede graad. 
Je legt daarbij een persoonlijk dossier aan (het KiesKompas) met de 
volgende elementen: interesse voor een belangstellingsgebied, manier 
van leren, hou-ding tegenover de vakken, resultaten van de belangstel-
lingsproef, de proefkeuze en ten slotte de synthese die tot de uitein-
delijke keuze leidt. Piekmomenten in deze keuzebegeleiding zijn de 
Instapdag op de Campus en de Evaluatiedag.

Tijdens de Instapdag op de 
Campus maak je kennis met de 
belangstellingsgebieden en de 
studierichtingen. Je loopt een 
dag mee op onze campus en je 
krijgt een goed beeld van twee 
studierichtingen die jij kiest. 
Voor de Instapdag krijgen je 
ouders op een infoavond een 
presentatie van  ons volledige 
studieaanbod. 
Je keuze wordt op de evaluatie-
dag besproken door de klas-
senraad die een advies geeft. 
Als dat advies niet is wat jij en 
je ouders hadden gehoopt, dan 
bespreken we dit tijdens het ou-
dercontact en zoeken we samen 

naar de studierichting die het 
best bij je past. Ten slotte geeft 
de delibererende klassenraad 
een definitief advies op basis 
van je schoolprestaties gedu-
rende het voorbije schooljaar en 
met het oog op je slaagkansen 
in het derde jaar. Ook al is het 
maar een advies, toch zien wij 
een duidelijk verschil tussen de 
slaagkansen van leerlingen die 
het advies wel opvolgen en zij 
die het niet doen. Goed naden-
ken is dus de boodschap!

Welke overgang maak je na de tweede graad?
Voor de overgangen van de tweede naar de derde graad gebruiken we drie adviezen:

bijvoorbeeld van Economie in de tweede graad naar  
Economie-wiskunde in de derde graad).

je verandert van belangstellingsgebied (bijvoorbeeld van   
Wetenschappen naar Economie) of van leertraject  
(bijvoorbeeld van Economie naar Secretariaat-talen).

deze overstap kan niet zomaar: je verandert van belangstel- 
lingsgebied of van leertraject en je moet de leerstof voor   
één of meer vakken grondig bijspijkeren (bijvoorbeeld van   
Economie naar Humane wetenschappen). 

 Sommige leerlingen willen van belangstellingsgebied   
 veranderen en toch hetzelfde leertraject behouden.   
 Vaak kan dit enkel via aangepaste bijwerktaken.
 In een intakegesprek zal duidelijk worden of deze overgang  
 haalbaar is voor jou. Daarbij kijken we vooral naar je leerachter- 
 stand (welke vakken en welke vaardigheden), je motivatie en de  
 mogelijkheden tot begeleiding.

de logische 
overgang

de mogelijke  
overgang

de moeilijke 
overgang

STEM 
voor de 
toekomst!
 

STEM verwijst naar de combinatie van wetenschappen (Sci-
ence), technologie (Technology), oplossingsgericht denken 
als een ingenieur (Engineering) en wiskunde (Mathematics). 
Onze hoogtechnologische samenleving heeft jonge mensen 
nodig met wetenschappelijke en technische kennis en inzicht. 
Wie voor zo’n opleiding kiest, vindt makkelijk een goede job.
In het belangstellingsgebied Wetenschappen & techniek 
schenken een aantal studierichtingen ruim aandacht aan elk 
van de vier aspecten van STEM. Zo word je warm gemaakt 
voor een studie of loopbaan in STEM. Het tekort aan ingeni-
eurs, chemici, digitale experten, gespecialiseerde technici… 
wordt immers groter.
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Hoe verloopt de  
studiekeuzebegeleiding  
in het 2de jaar?

“Je loopt een hele dag mee op  
onze campus en je maakt grondig  
kennis met twee studierichtingen 
die jij kiest.”
Johan Schrooten
Coördinator Welzijn & maatschappij
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Economie & 
maatschappij

E&M

Economie AT
Handel TT
Handel-talen TT
Kantoor P
Verkoop P

Economie

AT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2 
Aardrijkskunde  1  1 
Geschiedenis  2  2 
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Nederlands  4  4 
Frans  4  4 
Engels  3  2 
Duits    1 
Biologie  1  1 
Chemie  1  1 
Fysica  1  1 
Economie  4  4 
Informatica  1  1 
Wiskunde  4+1  4+1 
Muzikale opvoeding    1 
Plastische opvoeding  1   

Totaal  32  32

Waarom kies je voor deze studierichting?
- De studierichting Economie brengt je rechtstreeks in con-

tact met een  belangrijk deel van de maatschappelijke re-
aliteit: bedrijfsleven, bedrijfsbeleid en menselijke relaties.

- Het vak economie bestaat uit drie delen:
 • algemene of sociale economie: studie van de 
  maatschappelijke realiteit;
 • bedrijfswetenschappen: studie van het bedrijfsleven;
 • recht: studie van de juridische wetmatigheden;
- Je hebt belangstelling voor de economische wereld.
- Je hebt een goede aanleg voor wiskunde. Je denkt er 

alvast aan om in de derde graad een pakket sterke wis-

kunde te kiezen.
- Als je minder aanleg hebt voor wiskunde, denk je eraan 

om je in de derde graad meer toe te leggen op moderne 
talen.

- Je werkt nauwkeurig en ordelijk.
- Je bent gemotiveerd om vreemde talen te leren spreken, 

schrijven en lezen.

Is er een logische vooropleiding?
-  Moderne wetenschappen
- Elke basisoptie in de A-stroom in de eerste graad is ge-

schikt, op voorwaarde dat je goede studievaardigheden 
hebt ontwikkeld en een uitgesproken voorkeur hebt voor 
economie.

Derde graad
- In de derde graad kies je voor Economie met een sterk 

pakket wiskunde of met een sterk pakket moderne talen 
en een lichter pakket wiskunde.

- Wil je Economie niet behouden en ben je zeer goed voor 
wiskunde, dan kan je overstappen naar Moderne talen-
wiskunde of Wetenschappen-wiskunde. In dat geval zal je 
voor de vakken natuurwetenschappen een extra inspan-
ning moeten leveren tijdens het schooljaar.

- Overstappen naar Humane wetenschappen kan ook. Je 
moet dan een basispakket cultuur- en gedragsweten-
schappen bijwerken.

- Ook de overstap naar studierichtingen uit leertraject 
TT, zoals Handel en Secretariaat-talen is mogelijk. Voor 
Secretariaat-talen kan dit enkel als je in de zomervakantie 
ernstig werkt aan bijwerktaken van Duits, klaviervaardig-
heid en tekstverwerking. Voor Handel moet je zowel voor 
bedrijfseconomie als voor informatica (klaviervaardigheid 
en tekstverwerking) bijwerken.

Toekomstmogelijkheden
- De studierichting Economie is een goede voorbereiding 

op het hoger onderwijs. Na de derde graad kan je zowel 
een professionele (hogeschool) als een academische ba-
chelor (universiteit) met aansluitend een masteropleiding 
volgen.

- Studierichtingen in het hoger onderwijs die een beroep 
doen op een uitgesproken technische vooropleiding zijn 
niet aan te raden.

Economie Economie-
wiskunde

Economie-
moderne talen

Wetenschap-
pen-wiskunde

Moderne talen-
wiskunde

Handel

Humane
wetenschappen

Secretariaat-
talen

Van de tweede graad naar de derde graad
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Handel

TT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Aardrijkskunde  1  1
Geschiedenis  1  1
Lichamelijke opvoeding  2  2
Nederlands  4  4
Frans  4  4
Engels  2  2
Natuurwetenschappen  2  2
Wiskunde  4+1  4+1
Bedrijfseconomie  6  6
Informatica 5  5

Totaal 34  34

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Handel is een studierichting voor leerlingen die de alge-

mene basisvakken op een praktische en concrete manier 
willen verwerken en die een grote belangstelling hebben 
voor de economische wereld en de IT-sector.

-  De studierichting wil leerlingen opleiden voor een com-
merciële, administratieve of sociale loopbaan in het 
bedrijfsleven, de overheidssector of de dienstensector.

-  De vorming in Handel bestaat uit drie componenten: taal 
en zakelijke communicatie, bedrijfseconomie en informa-
tica.

-  Je kunt vrij grote hoeveelheden theoretische leerstof
 verwerken.
-  Je toont belangstelling voor de administratieve verwer-

king van documenten.
-  Je hebt belangstelling voor economie en informatica.
-  Je kan ordelijk en nauwkeurig werken.
-  Je wil je praktische taalvaardigheid en je communicatie-
 talent ontwikkelen.

Is er een logische vooropleiding?
-  Moderne wetenschappen
-  Sociale en technische vorming

Derde graad
-  In de derde graad kies je voor Handel.
-  Kiezen voor Secretariaat-talen kan als je voor Duits in de  

zomervakantie een bijwerkopdracht maakt. 

Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren is het logische vervolg op deze opleiding. 

Dat kan in een professionele bacheloropleiding (hoge-
school) of via een graduaatsopleiding. Het is niet aan-
gewezen om onmiddellijk na de derde graad op zoek te 
gaan naar een job.

-  Aan de hogeschool kiezen leerlingen uit Handel door-
gaans voor een opleiding in het economische studiege-
bied, in de lerarenopleiding, in het sociaal-agogisch werk 
of in de gezondheidszorg.

Handel Handel

Secretariaat-talen

Van de tweede graad naar de derde graad

Handel- 
talen

TT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Aardrijkskunde  1  1
Geschiedenis  1  1
Lichamelijke opvoeding  2  2
Nederlands  4  4
Frans  5  5
Engels  4  4
Duits  1  1
Natuurwetenschappen  2  2
Wiskunde  3+1  3+1
Bedrijfseconomie 4  4
Informatica  4  4

Totaal  34  34

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Handel-talen is een theoretische opleiding gericht op het 
 bijbrengen van taalkundige en economische kennis. 
 In vergelijking met de studierichtingen Economie en Han-

del verloopt de opleiding echter meer vanuit praktische 
 handels- en administratieproblemen.
-  In deze studierichting ligt de klemtoon op toegepaste 
 economie en talen.
-  De studierichting beoogt bovendien een eerste kennisma-

king met informatica en toegepaste informatica/tekstver-
werking (o.a. tekstverwerking, rekenbladen, gegevensbla-
den en presentatieprogramma’s).

-  De taalkundige vorming is afgestemd op de praktijk. Er 
wordt vooral aandacht geschonken aan de specifieke be-
drijfscommunicatie, zowel mondeling als schriftelijk.

-  Wiskunde en bedrijfseconomie komen iets minder aan bod 
dan in de studierichting Handel.

-  Je bent een leerling die de algemene basisvakken op een 
praktische en concrete manier wil verwerken en je toont 

 belangstelling voor informatica.
-  Je bent taalvaardig, zowel wat het spreken, schrijven, lezen 

als luisteren betreft. De nadruk ligt wel op het aanleren van 
praktisch en zakelijk taalgebruik.

Is er een logische vooropleiding?
-  Moderne wetenschappen
-  Sociale en technische vorming

Derde graad
-  In de derde graad kun je doorstromen naar Secretariaat-

talen. De studierichting Secretariaat-talen legt sterk de 
nadruk op de studie van de talen en het secretariaats-
werk. Toepassingsgebied is vooral het praktisch en zake-
lijk taalgebruik. 

 Het vak secretariaat omvat kantoortechnieken, dactylo en 
toegepaste informatica.

-  Overschakelen naar Handel kan je alleen als je een pakket  
bedrijfseconomie én wiskunde bijwerkt.

Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren is het logische vervolg op deze opleiding. 
 Dat kan in een professionele bacheloropleiding (hoge-

school) of via een graduaatsopleiding. Je kan ook kiezen 
voor een  Se-n-Se-jaar (Secundair-na-Secundair) in KMO-
administratie en Internationaal transport en goederenver-
zending. 

 Het is niet aangewezen om onmiddellijk na de derde graad 
op zoek te gaan naar een job.

-  Aan de hogeschool kiezen leerlingen uit Handel-talen 
doorgaans voor een opleiding in de handelsgerichte 
sector (Management assistant, Marketing, Toerisme, ...) of 
voor onderwijsopleidingen (kleuteronderwijs, lager onder-
wijs, secundair onderwijs).

Handel-talen Secretariaat-
talen

Handel

Van de tweede graad naar de derde graad
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Kantoor

P

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2 2
Lichamelijke opvoeding  2 2
Project algemene vakken  6 6
Frans 4 4
Engels 3 3
Basismodule 
Administratie 7 7
Retail 6 6
Nederlands 2 2
Communicatieve vaardigheden

Totaal  32  32

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  In de studierichting Kantoor maak je kennis met de we-

reld van de administratie en verkoop (retail). 
 In de kantoorklas leer je ondersteunende secretariaatsta-

ken uitvoeren, zoals telefoneren, bezoekers ontvangen, 
post en mails beantwoorden of facturen en andere com-
merciële documenten verwerken in de boekhouding.

 In de verkoopklas maak je de goederen klaar voor 
verkoop in de winkel: je presenteert ze aantrekkelijk in 
schappen, leert klanten ontvangen en informeren, je pakt 
de goederen in, …

-  Je leert vlot met de computer werken wanneer je teksten 
opstelt en lay-out, cijfergegevens invoert in een rekenblad 
of een databank van bijv. adresgegevens bijwerkt. Dit doe 
je met softwarepakketten die helemaal up-to-date zijn.

-  Je leert de basisvaardigheden om je vlot en correct uit te 
drukken in het Nederlands, Frans en Engels.

-  Het vak administratie en retail betekent voor jou een 
grondige inkijk in de beroepswereld van de winkelverkoop 
en de bedrijfsadministratie, zodat je een bewuste studie-
keuze kan maken naar de derde graad.

-  Je hebt interesse voor uitvoerend administratief werk en 
je voelt je thuis in een winkelomgeving.

-  Je wil administratieve taken verrichten en werkt daarbij 
graag met de computer.

-  Je kunt ordelijk en nauwkeurig werken en je werkt graag 
 samen met anderen.
- Je wil je inzetten om een flinke dosis praktisch gerichte 
 talenkennis op te doen, waarbij correct schrijven, lezen, 
 luisteren en spreken belangrijke vaardigheden zijn.
-  Je leert graag al doende, je kunt efficiënt werken en je 

bent bereid om kritisch naar jezelf te kijken en daarbij uit 
je 

 fouten te leren.

Is er een logische vooropleiding?
-  Beroepsvoorbereidend Leerjaar: Kantoor en verkoop / 
 verzorging-voeding

Derde graad
-  In de derde graad kan je zowel doorstromen naar Kantoor 

als naar Verkoop. Een keuze voor Kantoor of Verkoop in 
de tweede graad, sluit geen van beide richtingen in de 
derde graad uit.

Toekomstmogelijkheden
-  Je kan aan de slag in de administratie van een bedrijf, 

een bank of in de dienstensector (polyvalente bediende, 
magazijnbeheerder, administratief bediende, verkoper of 
receptionist).

-  We adviseren je een 7de specialisatiejaar te volgen. Je 
kan hier kiezen uit Business Support of Retail Manage-
ment en Visual Merchandising. In deze zevende jaren ver-
diep je je verder in onder meer boekhouding of word je 
voorbereid op een job als assistent van de filiaalmanager.

-  Verder kun je kiezen voor opleidingen in uniformberoe-
pen, onderwijs voor sociale promotie, deeltijds kunston-
derwijs, middenstandsopleidingen, Medisch secretariaat, 

 kleuteronderwijs …

Kantoor Kantoor

Verkoop

Van de tweede graad naar de derde graad

Verkoop

P

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  In de studierichting Verkoop maak je kennis met de we-

reld van de verkoop (retail) en administratie. 
 In de verkoopklas maak je de goederen klaar voor ver-

koop in de winkel: je ontvangt ze bij levering en slaat ze 
op, je presenteert ze aantrekkelijk in de winkelruimte, je 
leert klanten ontvangen en informeren en je pakt de ver-
kochte goederen in.

 In de kantoorklas leer je ondersteunende secretariaats- 
taken uitvoeren, zoals telefoneren, bezoekers ontvangen, 
post en mails beantwoorden of facturen en andere 

 commerciële documenten verwerken in de boekhouding.
-  Je leert vlot met de computer werken wanneer je teksten 

opstelt en lay-out, cijfergegevens invoert in een rekenblad 
of een databank van bijv. adresgegevens bijwerkt. Dit doe 
je met softwarepakketten die helemaal up-to-date zijn.

-  Je leert de basisvaardigheden om je vlot en correct uit te 
drukken in het Nederlands, Frans en Engels.

-  Het vak administratie en retail betekent voor jou een 
grondige inkijk in de beroepswereld van de winkelverkoop 
en de bedrijfsadministratie, zodat je een bewuste studie-
keuze kan maken naar de derde graad.

-  Je voelt je thuis in een winkelomgeving en je hebt inte-
resse voor de bijhorende administratieve taken.

-  Je wil graag administratie correct bijhouden en werkt 
daarbij graag met de computer. Ordelijk en nauwkeurig 
werken zijn erg belangrijk.

-  Je bent vlot in de omgang, je adviseert en overtuigt graag 
mensen. Je bent stipt en correct tegenover anderen.

-  Je wil je inzetten om een flinke dosis praktisch gerichte 
talenkennis op te doen, waarbij correct schrijven, lezen, 
luisteren en spreken belangrijke vaardigheden zijn.

-  Je leert graag al doende, je kunt efficiënt werken en je 
bent bereid om kritisch naar jezelf te kijken en daarbij uit 
je fouten te leren.

Is er een logische vooropleiding?
-  Beroepsvoorbereidend Leerjaar: Kantoor en verkoop / 
 verzorging-voeding

Derde graad
-  In de derde graad kan je zowel doorstromen naar Ver-

koop als naar Kantoor. Een keuze voor Verkoop of Kan-
toor in de tweede graad, sluit geen van beide richtingen 
in de derde graad uit.

Toekomstmogelijkheden 
- De studierichting Verkoop stoomt leerlingen klaar voor 

de arbeidsmarkt. Na de derde graad kun je aan de slag in 
verkoopcentra als verkoper, medewerker in het magazijn 
of winkelbediende of in de televerkoop.

-  We adviseren je het 7de specialisatiejaar te volgen: Retail  
Management en Visual Merchandising. Hierin word je 
voorbereid op een job als assistent van de filiaalmanager.

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2 2
Lichamelijke opvoeding  2 2
Project algemene vakken  6 6
Frans 4 4
Engels 3 3
Basismodule
Retail 7 7
Administratie 6 6
Nederlands 2 2
Communicatieve vaardigheden

Totaal  32  32

Verkoop Verkoop

Kantoor

Van de tweede graad naar de derde graad



20 | Studiegids tweede graad  Studiegids tweede graad | 21  Ruimte voor talent: grensverleggend!

Taal &
cultuur

T&C

Grieks AT
Latijn AT

Latijn

AT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Aardrijkskunde  1  1
Geschiedenis  2  2
Lichamelijke opvoeding  2  2
Nederlands  4  4
Frans  3  3
Engels  3  2
Duits    1
Latijn  5  5
Biologie  1  1
Chemie  1  1
Fysica  1  1
Informatica  1  1
Wiskunde  5  5
Muzikale opvoeding   1
Plastische opvoeding  1  

Totaal  32  32

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  De studierichting Latijn is een sterk taalkundige,  

literaire en cultuurhistorische richting. 
-   De studie van het Latijn vormt je abstract denkver-

mogen en de zin voor analyse en nauwkeurig werken. 
Tegelijk vergemakkelijkt dit het aanleren van andere 
talen.

-  Via de Latijnse (en Griekse) beschaving en cultuur 
zul je de wereld waarin we nu leven beter begrijpen 
en kritisch bekijken.

-  Je kan taal waarderen als een drager van cultuur en 
je kan ideeën vlot verwoorden.

-  Je wil je verdiepen in het algemeen menselijk en 
blijvend erfgoed uit de Griekse en Romeinse bescha-
ving.

-  Je wil met je kennis van de oude talen ook een beter 
inzicht krijgen in de moderne talen.

-  Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken 
Latijn en wiskunde in de eerste graad.

-  Je wil één klassieke taal combineren met 5 uren 
wiskunde, wat de overstap naar richtingen met meer 
wiskunde en wetenschappen mogelijk maakt.

-  Je beschikt over een goed geheugen.
-  Je kan kritisch en nauwkeurig werken.

Is er een logische vooropleiding?
- Latijn

Derde graad
-  In de derde graad kan je kiezen uit Latijn-wiskunde, 

Latijn-wetenschappen en Latijn-moderne talen.
-  Beslis je om in de derde graad geen Latijn meer te 

volgen, dan kan je kiezen uit Wetenschappen-wis-
kunde, Moderne talen-wiskunde.

-  Besluit je om over te schakelen naar Humane weten-
schappen, dan zal je wel een basispakket cultuur- en 
gedrags-wetenschappen moeten bijwerken.

Toekomstmogelijkheden
-  Verder studeren is een must.
-  Na de derde graad kiezen leerlingen doorgaans voor 

een academische bacheloropleiding met aansluitend 
een master (universiteit). 

 Verder studeren in een professionele bacheloroplei-
ding (hogeschool) is ook mogelijk.

-  Studierichtingen in het hoger onderwijs die een  
beroep doen op een uitgesproken technische  
vooropleiding zijn niet aan te raden.

Latijn

Latijn-
moderne talen

Latijn-
wetenschappen

Wetenschappen-
wiskunde

Moderne talen- 
wiskunde

Humane 
wetenschappen

Van de tweede graad naar de derde graad
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Welzijn &
maatschappij

W&M

Humane wetenschappen AT
Sociale en technische TT 
wetenschappen
Bio-esthetiek TP
Lichamelijke opvoeding TP
en sport
Haarzorg P
Verzorging-voeding P

Humane
weten-
schappen
AT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2 
Aardrijkskunde  1  1 
Geschiedenis  2  2 
Lichamelijke opvoeding 2  2 
Nederlands  4  4 
Frans  4  4 
Engels  3  2 
Duits    1 
Biologie  1  1 
Chemie  1  1 
Fysica  1  1 
Cultuurwetenschappen  2  2 
Gedragswetenschappen  3  3 
Informatica  1  1 
Wiskunde  4  4 
Muzikale opvoeding    1 
Plastische opvoeding  1   

Totaal  32  32

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  De eigenheid van deze studierichting ligt vervat in cul-

tuurwetenschappen en gedragswetenschappen.
-  Het gedrag van de mens, alleen en in groep, het leven in 

de maatschappij met zijn regels, zijn politieke en econo-
mische structuren, taal, kunst en media als communica-
tiemiddelen,... Het zijn allemaal domeinen die aan bod 
komen.

-  Belangrijke doelen zijn:
 •  het leren abstract denken over een actuele proble- 

 matiek;
 •  gedrag van de mens en de groepen waarin de mens  

 leeft kritisch bestuderen en wetenschappelijk 
  verantwoord analyseren;
 •  bekwaamheid ontwikkelen om verbanden te leggen 
  tussen mens en samenleving;
 •  het diepgaand analyseren van moderne en sociale  

 media; 
 •  positieve mogelijkheden en manipulatietechnieken 
        doorzien en analyseren;

 •  het bestuderen van ruimtelijke patronen die 
  voortvloeien uit de activiteiten van de mens;
-  Je bent geboeid door de wijze waarop mensen de 
 werkelijkheid ervaren en vormgeven, d.w.z. zich 
 individueel gedragen en in groep. 
-  Je bent nieuwsgierig naar de levenswijze van mensen in 

andere culturen. 

Is er een logische vooropleiding?
-  Moderne wetenschappen of Sociale en technische 
 vorming
- Elke basisoptie in de A-stroom in de eerste graad is ge-

schikt, op voorwaarde dat je goede studievaardigheden 
hebt ontwikkeld en een uitgesproken interesse hebt voor 
het menselijk gedrag en de samenleving.

Derde graad
-  In de derde graad stroom je door naar Humane weten- 

schappen. 
-  Vind je de studierichting te theoretisch, dan kun je in de 

derde graad kiezen voor Sociale en technische weten-
schappen. Je zal dan wel tijdens de zomervakantie moe-
ten bijwerken voor natuurwetenschappen.

-  Je kan in de derde graad ook kiezen voor Gezondheids- 
en welzijnswetenschappen. Dan wil je later kinderen en 
volwassenen begeleiden, opvoeden, verzorgen en helpen. 

-  Wil je schakelen naar Economie-wiskunde, dan zal je 
tijdens de zomervakantie moeten bijwerken voor 

 economie én voor wiskunde. 
-  Wil je schakelen naar Economie-moderne talen, dan zal 

je tijdens de zomervakantie een extra inspanning moeten 
leveren voor economie. 

-  Wil je schakelen naar Wetenschappen-wiskunde dan zal 
je je tijdens de zomervakantie moeten bijwerken voor 
wiskunde en wetenschappen.

Toekomstmogelijkheden 
-  Verder studeren is een must.
-  Na de derde graad kan je zowel een professionele (ho-

geschool) als een academische bachelor met aansluitend 
een masteropleiding (unversiteit) volgen. 

-  Studierichtingen in het hoger onderwijs die een beroep 
doen op een uitgesproken technische of wiskundige

 vooropleiding zijn niet aan te raden.

Humane 
wetenschappen

Humane
wetenschappen

Sociale en technische
wetenschappen

Gezondheids- en  
welzijnswetenschappen

Economie-
moderne talen

Wetenschappen-
wiskunde

Moderne talen-
wiskunde

Van de tweede graad naar de derde graad
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Sociale en
technische
weten-
schappen
TT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2 
Aardrijkskunde  1  1 
Engels  2  2 
Frans  3  3 
Geschiedenis  1  1 
Informatica  1  1 
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Nederlands  4  4 
Wiskunde  3  3 
Natuurwetenschappen  4  4 
Sociale wetenschappen  3  3 
Integrale opdrachten  8 8
 Expressie
 Voeding     
 Sociale wetenschappen     
 Natuurwetenschappen     

Totaal 34  34

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Meewerken aan het welzijn van de medemens staat 

centraal in deze studierichting. Ze omvat een technische, 
wetenschappelijke en sociale component.

- Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en mi-
lieu en je eigen positie daarin. Deze wisselwerking wordt 
vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen 
wetenschappelijk onderbouwd.

- Via integrale opdrachten leer je de samenhang ontdekken 
tussen de componenten van deze studierichting (expres-
sie, voeding, sociale wetenschappen en natuurweten-
schappen). Integraal wil zeggen dat deze vier componen-
ten vanuit hetzelfde lesthema worden belicht. 

- De leraren begeleiden de klas via de methode van co-
teaching. Elke leerkracht begeleidt en ondersteunt de 
leerlingen in groep vanuit zijn vakbekwaamheid. Samen 
ontdekken, onderzoeken, organiseren, presenteren en 
reflecteren ze aan de hand van de verschillende leerplan-
competenties.

- Deze studierichting beoogt een brede algemene basis-
vorming zodat je later kan doorstromen naar voortgezet-
te opleidingen in de sociale, agogische, gezondheids- en 
onderwijssector.

- Je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen en je staat 
open voor relationele en sociale leerprocessen.

- Je ontwikkelt het vermogen om je in te leven in de ge-
voelswereld van anderen.

- Je hebt interesse voor een toegepaste benadering van de 
natuurwetenschappen, specifiek in het brede domein van 
de voeding.

- Je bent sociaal, expressief, technisch en creatief aange-
legd.

Is er een logische vooropleiding?
- Moderne wetenschappen
- Sociale en technische vorming

Derde graad
- Aangewezen studierichtingen in de derde graad zijn 

Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen en Jeugd- en gehandicaptenzorg. 
In onze scholengemeenschap wordt Jeugd- en gehandi-
captenzorg niet aangeboden.

Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren is het logische vervolg op deze oplei-

ding. Het is niet aangewezen om onmiddellijk na de derde 
graad op zoek te gaan naar een job.

- Deze studierichting bereidt voor op een aantal profes-
sionele bachelor opleidingen (hogeschool) binnen de do-
meinen gezondheidszorg, onderwijs en sociaal-agogisch 
werk (zoals Sociaal werk, Ergotherapie, Orthopedagogie, 
Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en 
dieetkunde).

Sociale en technische 
wetenschappen

Sociale en technische 
wetenschappen

Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen

Van de tweede graad naar de derde graad

Bio-
esthetiek

TP

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Nederlands  4  4
Frans  3  3
Lichamelijke opvoeding  2  2
Aardrijkskunde  1  1
Geschiedenis  1  1
Engels  2  2
Natuurwetenschappen 3 2
Plastische opvoeding  1  1
Informatica  1  1
Wiskunde  3  3
Stijlleer  1  1
Toegepaste anatomie  1  2
Vaktheorie  1  1
Praktijk handverzorging  3  2
Praktijk gelaatsverzorging en  3 4 
make-up  
Praktijk voetverzorging    2
Praktijk haarzorg 2  

Totaal 34  34

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Schoonheidsverzorging bereidt voor op een dienstver-

lenend beroep, op het zorgen voor en verzorgen van 
mensen. 

-  De wetenschappelijke onderbouw gebeurt in vakken zoals  
natuurwetenschappen en vaktheorie.

-  De basis van de praktijk wordt gelegd via hand, ge-
laats- en voetverzorging, make-up en aspecten 
van haarverzorging, toegespitst op wat voor een 
schoonheidsspecialist(e) nodig is. 

-  Sociale en communicatieve vaardigheden zijn daarbij 
belangrijk. Je moet naast vaktechnische kennis ook over 
psychologische inzichten beschikken. Hoewel deze vaar-
digheden niet als apart vak voorkomen op de lessentabel, 
wordt er veel aandacht aan besteed. In de lessen praktijk 
leer je correct omgaan met mensen. We leggen ook sterk 
de nadruk op taalvaardigheid en het belang van gepast 
taalgebruik. 

-  Werken in de lichaamsverzorging veronderstelt dat je zo-
wel voor jezelf als anderen regels van hygiëne en verzor-
ging volgt. 

-  Je treedt anderen verzorgd en met respect tegemoet. 
-  Je leert methodisch en hygiënisch handelen met aan-

dacht voor een gezonde werkhouding voor jezelf (ergo-
nomie) en met respect voor het milieu.

Is er een logische vooropleiding?
-  Moderne Wetenschappen
-  Sociale en technische vorming

Derde graad
-  In de derde graad stroom je door naar Schoonheids-
 verzorging.

Toekomstmogelijkheden
-  Na de derde graad kan je aan de slag als vakbekwame 

schoonheidsspecialist(e). Je kan dan ook een eigen zaak 
beginnen. 

-  Wil je na een 6de jaar nog verder studeren, dan kan je te-
recht in een Se-n-Se-opleiding (Secundair-na-Secundair) 
zoals Grime of Esthetische lichaamsverzorging. Beide 
Se-n-Se-jaren richten we in onze scholengemeenschap 
evenwel niet in. Ook een graduaatsopleiding is een moge-
lijkheid (bijvoorbeeld Verpleegkunde).

-  Wie goede studievaardigheden ontwikkelt, kan kiezen 
voor een professionele bacheloropleiding (hogeschool) 
binnen de studiegebieden gezondheidszorg en onderwijs 
(bijvoorbeeld Verpleegkunde, Orthopedagogie, Voedings- 
en dieetkunde, leraar Bio-esthetiek, Haarzorg).

 Hou er rekening mee dat aan deze studierichting  
hogere kosten verbonden zijn voor het lesmateriaal 
dan bij andere richtingen.

Bio-esthetiek Schoonheids-
verzorging

Van de tweede graad naar de derde graad
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Lichamelijke 
opvoeding  
en sport 

TP

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je bent een gedreven sporter met een goede fysieke 

conditie.
- Je hebt een positieve houding tegenover alle sporten, je 

beschikt over doorzettingsvermogen en je bent een team-
player.

- Je bent niet op zoek naar specialisatie in één sport, 
maar je wil kennismaken met verschillende sporttakken 
(balsporten, atletiek, zwemmen, gymnastiek, ritmisch-
expressieve vorming …).

- In de lessen sport ligt de klemtoon op de techniek van ie-
dere sport, maar is er ook aandacht voor de ontwikkeling 
van een sportcultuur, fairplay, samenwerking en verant-
woordelijkheid, het aanvaarden van regels en sportieve 
waarden.

- Je hebt interesse voor natuurwetenschappen, want door 
dit vak krijg je inzicht in gezondheids- en trainings- 
principes.

- Je hebt interesse voor leiding geven en omgaan met 
groepen.

Is er een logische vooropleiding?
- Elke basisoptie in de A-stroom is geschikt zolang je graag 

sport en talent hebt voor beweging en ritme.

Derde graad
- In de derde graad sluit Lichamelijke opvoeding en sport 

naadloos aan op de tweede graad.
- Heb je meer interesse voor mens en gezondheid, dan 

kan je overstappen naar Gezondheids- en welzijnsweten-
schappen. Voorwaarde is wel dat je goede studievaardig-
heden hebt ontwikkeld.

Toekomstmogelijkheden
- Na de derde graad kan je aan de slag als begeleider in 

een fitnesscentrum, als beweegcoach of als medewerker 
van een sportdienst. Je kan ook een eigen onderneming 
starten in sportbegeleiding. 

- Wil je na een zesde jaar nog verder studeren, dan kan je 
kiezen voor de Se-n-Se-opleiding Sportclub- en fitness-
begeleider, die echter niet in onze school wordt aange-
boden. Ook een graduaatsopleiding is een mogelijkheid, 
bijvoorbeeld in Orthopedagogie of Verpleegkunde.

- Heb je goede studievaardigheden ontwikkeld, dan kan 
je kiezen voor een professionele bacheloropleiding in de 
studiegebieden onderwijs en gezondheidszorg (denk aan 
Leraar secundair onderwijs, Sport en bewegen, Orthope-
dagogie, Verpleegkunde).

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans  3  3
Geschiedenis 1 1
Nederlands 4 4 
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 4 4
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 1 1
Sport 9 9
 Atletiek  
 Balsporten  
 Gymnastiek  
 Omnisport  
 Zwemmen  
 Ritmisch-expressieve vorming
Informatica 1 1

Totaal  32  32

Lichamelijke op-
voeding en sport

Lichamelijke op-
voeding en sport

Gezondheids- en wel-
zijnswetenschappen

Van de tweede graad naar de derde graad

Haarzorg

P

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Lichamelijke opvoeding  2  2
Project algemene vakken  6  6
Frans  2  2
Plastische opvoeding  1  1
Toegepaste informatica  1  1
Realisaties haarzorg 18 18

Totaal  32  32

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  In de tweede graad Haarzorg leer je de basisvaar-

digheden van het haarkappen als onderdeel van een 
bredere vorming.

-  Je leert haar wassen en verzorgen, basissnitten 
uitvoeren, het haar vorm geven en het haar kleuren. 
Onder begeleiding van de leraar leer je voor elke 
haarbehandeling die uitgevoerd wordt een behan-
delingsplan opmaken. Zo verwerf je inzicht in de 
toepassingsmogelijkheden van haarproducten en 
technieken.

-  Je verwerft handigheid in het maken van kapsels en 
je leert veilig omgaan met apparaten, materialen en 
producten. 

 Je leert de regels van hygiëne toepassen op jezelf 
maar ook in functie van het werken in een kapsalon. 

-  Je leert technische tekeningen lezen bij het opbou-
wen van kapsels en haarsnitten.

-  Je verwerft de nodige kennis van haarproducten 
en haar-behandelingen. Al deze basisvaardigheden 
worden aangeleerd op oefenhoofden. Af en toe werk 
je op modellen om het geleerde te toetsen aan de 
realiteit.

-  Je droomt ervan om later een eigen kapsalon te  
runnen of in een kapsalon te werken.

-  Je hebt een uitgesproken interesse voor alles wat 
met haarverzorging te maken heeft.

-  Je houdt van knippen, brushen, kleuren,  
permanenten.

-  Je gaat graag en vlot om met klanten en je wil hen 
goed advies geven.

-  Je vindt een verzorgd voorkomen belangrijk.
-  Je hebt creatieve ideeën en vaardige vingers.
-  Je hebt een praktische aanleg.
-  Je leert liefst door te doen.

Is er een logische vooropleiding?
-  Tweede jaar Beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor 

en verkoop/verzorging-voeding.
-  Ook andere studierichtingen uit het tweede jaar zijn 
 geschikt, mits een uitgesproken interesse voor alles 

wat met haarverzorging te maken heeft.

Derde graad
-  In de derde graad stroom je door naar Haarzorg.

Toekomstmogelijkheden
-  Je kan werken als kapper in dienstverband.
-  We adviseren je het 7de specialisatiejaar Haarstilist 

te volgen. Daarna kan je je vestigen als zelfstandig 
kapper. 

-  Je kan nog vervolmakingscursussen volgen voor 
 herenkappen of make-up.

 Hou er rekening mee dat aan deze studierichting  
hogere kosten verbonden zijn voor het lesmateriaal 
dan bij andere richtingen.

Haarzorg Haarzorg

Van de tweede graad naar de derde graad
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Verzorging-
voeding

P

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  In de studierichting Verzorging-voeding staat de zorg 

voor de persoon en het gezin centraal.
-  Je verwerft ondersteunende kennis en vaardigheden op 

het gebied van huishouding (maaltijden, linnenzorg en 
interieurzorg), expressie, communicatie en gezondheid. 
De context waarin je leert is deze van de zelfzorg en de 
mantelzorg.

-  Je wordt voorbereid op doorstroming naar opleidingen 
in de verzorgende, pedagogische en/of huishoudelijke 
sector.

-  Je gaat graag en vlot met mensen om van verschillende 
leeftijden en in verschillende omstandigheden.

-  Je bent sociaal vaardig en creatief.
-  Je hebt belangstelling voor de behandeling van voedsel 

en de zorg voor de leef- en woonsituatie.
-  Je hebt praktische en organisatorische aanleg.
-  Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en hygiëne.

Is er een logische vooropleiding?
-  Beroepsvoorbereidend leerjaar: Kantoor en verkoop/

verzorging-voeding

Derde graad
-  Je kan doorstromen naar Verzorging.
-  Je kan ook kiezen voor Organisatiehulp. Deze studierich-

ting wordt in onze scholengemeenschap evenwel niet 
 aangeboden.

Toekomstmogelijkheden
-  Je kan kiezen voor werk in de verzorgingssector: kinder-

zorg, bejaardenzorg, leefgroepenwerking, gehandicapten-
zorg ...

-  We adviseren je een 7de  specialisatiejaar te volgen: 
 Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 

waarbij je het diploma secundair onderwijs behaalt. Zo’n 
bijkomend specialisatiejaar verhoogt je kansen op werk 
aanzienlijk.

-  Je kan doorstromen naar een graduaatsopleiding  
Verpleegkunde. 

-  Verder kan je kiezen voor opleidingen in uniformberoe-
pen, onderwijs voor sociale promotie, deeltijds kunston-
derwijs, middenstandsopleidingen, Medisch secretariaat, 
kleuteronderwijs ...

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Project algemene vakken  6  6
Frans  2  2
Muzikale opvoeding  1  1
Plastische opvoeding  2  2
Informatica  1  1
Pedagogisch handelen 2 2
Zorg voor gezondheid  3 3 
en welzijn
Zorg voor ruimte en linnen 1 1
Zorg voor voeding 3 3
Praktijk zorg voor 2 2 
ruimte en linnen
Praktijk zorg voor voeding 5 5

Totaal  32  32

Verzorging- 
voeding

Verzorging

Van de tweede graad naar de derde graad

Weten-
schappen  
&
techniek

W&T

Industriële wetenschappen AT
Techniek-wetenschappen AT
Wetenschappen AT
Bouwwetenschappen TT
Elektromechanica TT
Elektrotechnieken TP
Houttechnieken TP
Mechanische technieken TP
Basismechanica  P
Elektrische installaties P
Hout P
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Industriële
weten-
schappen

AT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
STEM
Toegepaste wetenschappen: 
elektriciteit 3 3
Toegepaste wetenschappen: 
mechanica 2 2
Engineering vormgeving 2 3
Engineering automatisering 4 4
Informatica 1 

Totaal 34  34

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  De studierichting Industriële wetenschappen geeft een 

diepgaande wiskundige, wetenschappelijke en theore-
tisch-technische vorming. 

-  Het belang en de moeilijkheidsgraad van de wiskunde 
stijgen in de derde graad, net als bij informatica. In veel 
vakken wordt met de computer gewerkt.

- Je hebt interesse voor STEM projecten waarin je vakover-
schrijdend levensechte problemen aanpakt.

-  De industrieel-wetenschappelijke vakken worden theore-
tisch benaderd: 

 •  in elektriciteit bestudeer je gelijk- en wisselstroom;
 •  mechanica omvat de bewegingsleer (kinematica), de  

 krachtenleer (statica) en de invloed van krachten op de  
 beweging (dynamica);

 • in engineering pas je je elektrische en mechanische 
 kennis toe in experimenten en processen.

-  Je hebt belangstelling en aanleg voor wiskunde, fysica en  
 toegepaste technische wetenschappen. 

-  Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken weten-
schappen en wiskunde in de eerste graad.

- Je wil problemen steeds procesmatig oplossen. 
-  Je werkt methodisch en nauwkeurig met zin voor detail.
- Door proeven en experimenten breid je je wetenschap-

pelijke denk- en werkwijze uit. Voor het verwerken van de 
resultaten heb je wiskundige en ICT-vaardigheden nodig.

Is er een logische vooropleiding?
-  Industriële wetenschappen of Moderne wetenschappen
- Elke basisoptie in de A-stroom in de eerste graad is 

geschikt, als je maar vlot studeert en een uitgesproken 
interesse hebt voor STEM (wetenschappen, technologie, 
engineering en wiskunde).

Derde graad
-  Industriële wetenschappen in de derde graad sluit naad-

loos aan op Industriële wetenschappen in de tweede 
graad.

- Omdat je in de tweede graad ruim aandacht besteedt aan 
de toegepaste wetenschappelijke vakken en engineering, 
zijn er nog andere studierichtingen mogelijk in de derde 
graad, o.a. Elektromechanica, Bouw- en houtkunde, of op 
een minder theoretisch niveau Industriële ICT. Je zal dan 
wel leerstof moeten bijwerken.

Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren na deze studierichting is een must.
- Ben je wiskundig en technisch sterk, dan behoort een  

master in de industriële wetenschappen (universiteit) tot 
de mogelijkheden.

- Kies je liever voor een professionele bachelor (hoge-
school), dan zijn richtingen uit het studiegebied  
industriële wetenschappen en technolgie aan te raden.

Industriële 
wetenschappen

Industriële
wetenschappen

Elektromechanica

Industriële ICT

Van de tweede graad naar de derde graad

Bouw- en
houtkunde

Techniek-
weten-
schappen

AT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Aardrijkskunde  1  1
Geschiedenis  1  1
Informatica  1  1
Nederlands  4  4
Engels  2  2
Frans  3  3
Lichamelijke opvoeding  2  2
Biologie  1  1
Toegepaste biologie  1  1
Chemie  2  2
Toegepaste chemie  2  2
Fysica  2  2
Toegepaste fysica  2  2
Wiskunde  5  5
STEM-projecten  3  3

Totaal  34           34

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Techniek-wetenschappen is een sterk theoretische studie-

richting met de klemtoon op wetenschappen en wiskunde. 
De wereld van natuurwetenschappen wordt zowel biolo-
gisch, chemisch als natuurkundig bestudeerd.

-  De wekelijkse laboratoriumoefeningen zorgen voor uitbrei-
ding van de natuurwetenschappelijke denk- en werkwijze 
en de ICT-vaardigheden.

- Je hebt interesse voor STEM projecten waarin je vakover-
schrijdend levensechte problemen aanpakt.

-  Daarnaast leer je basisattitudes om veilig om te gaan met 
stoffen en labomateriaal.

-  Wiskundige vaardigheden zijn belangrijk voor de meer 
theoretische aspecten van de natuurwetenschappen. 

-  Motorische vaardigheden zijn nodig om nauwgezet experi-
menten en waarnemingen uit te voeren. 

-  Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken weten-
schappen en wiskunde in de eerste graad.

-  Opbouwend samenwerken doe je in het lab.
-  Je drukt je vlot en correct uit in het Nederlands en andere 

talen. 

Is er een logische vooropleiding?
-  Moderne wetenschappen
- Elke basisoptie in de A-stroom in de eerste graad is 

geschikt, als je maar vlot studeert en een uitgesproken 
interesse hebt voor wetenschappen en wiskunde.

Derde graad
-  Techniek-wetenschappen in de derde graad sluit naadloos 

aan op Techniek-wetenschappen in de tweede graad. In dit 
studiegebied komen er in de derde graad twee studierich-
tingen bij die meer op de praktijk zijn gericht: Chemie en 
Farmaceutisch-technisch assistent. Beide studierichtingen 
vind je echter niet in onze scholengemeenschap.

-  Blijkt deze studierichting te theoretisch voor je, dan kan je 
in de derde graad kiezen voor Sociale en technische weten-
schappen of Gezondheids en welzijnswetenschappen. 

- Mag het pakket wetenschappen voor jou nog wat abstrac-
ter en wil je ook voor de talen een tandje bijsteken, dan 
kun je overstappen naar Wetenschappen-wiskunde. Zowel 
tijdens de zomervakantie als in het begin van het jaar zal 
je voor verschillende vakken een bijkomende inspanning 
moeten leveren.

Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren na deze studierichting is een must.
- Ben je wiskundig en technisch sterk, dan behoort een  

master in de industriële wetenschappen (universiteit) tot 
de mogelijkheden.

- Kies je liever voor een professionele bachelor (hogeschool), 
dan heb je ook daar heel wat mogelijkheden.

Techniek-weten-
schappen

Techniek-weten-
schappen

Gezondheids-en  
welzijnswetenschappen

Wetenschappen- 
wiskunde

Sociale en technische 
wetenschappen

Van de tweede graad naar de derde graad
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Weten-
schappen

AT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2 
Aardrijkskunde  1  1 
Geschiedenis  2  2 
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Nederlands  4  4 
Frans  4  4 
Engels  3  2 
Duits    1 
Biologie  2  2 
Chemie  2  2 
Fysica  2  2 
Informatica  1  1 
Wiskunde 5  5  
Muzikale opvoeding  1
Plastische opvoeding 1 
Economie 1 1
  
Totaal  32  32

Wetenschappen Wetenschappen- 
wiskunde

Techniek-  
wetenschappen

Moderne talen-  
wiskunde

Economie-
wiskunde

Economie-moderne 
talen

Humane  
wetenschappen

Van de tweede graad naar de derde graad

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Je kiest voor een stevig pakket wiskunde en 
 wetenschappen waarvoor je goede resultaten hebt  

behaald in de eerste graad. 
-  Je houdt van een theoretische benadering van de  

wetenschapsvakken/wiskunde, die de nadruk legt op het aanle-
ren van een wetenschappelijke onderzoeksmethode.

-  Je verbreedt je kennis van de (natuur)wetenschappen via bij-
komende oefening en verdiepende vraagstukken.

-  Problemen los je steeds procesmatig op: eerst omschrijf je het 

probleem voor jezelf, je stelt mogelijke oplossingen voorop en 
door onderzoek, vergelijking en logische benadering kom je tot 
een oplossing. 

-  Je wil vreemde talen leren spreken, schrijven en lezen om zo 
wetenschappelijke literatuur onder de knie te krijgen. 

Is er een logische vooropleiding?
-  Moderne wetenschappen
- Elke basisoptie in de A-stroom in de eerste graad is geschikt, als 

je maar vlot studeert en een uitgesproken interesse hebt voor 
wiskunde en (natuur)wetenschappen.

Derde graad
-  In de derde graad kan je kiezen voor Wetenschappen met 
 6 uur wiskunde en 2 uur seminarie wiskunde of voor
 Wetenschappen met 6 uur wiskunde en 2 uur keuzeseminarie. 
-  Je kan ook kiezen voor Moderne talen met 6 uur wiskunde. 
-  Schakel je over naar Humane wetenschappen, dan moet je wel 

een basispakket cultuur- en gedragswetenschappen instuderen. 
-  Schakel je over naar Economie-moderne talen of naar Econo-

mie-wiskunde, dan moet je een basispakket economie bijwer-
ken. 

-  De overstap naar een aantal andere studierichtingen zoals Soci-
ale en technische wetenschappen en Techniek-wetenschappen 
is mogelijk. Voor Sociale en technische wetenschappen zal je 
tijdens de zomervakantie een extra inspanning moeten leveren 
om de leerstof van sociale wetenschappen bij te werken. 

Toekomstmogelijkheden 
-  Verder studeren is een must. 
-  Na de derde graad kiezen leerlingen doorgaans voor een aca-

demische bacheloropleiding met een master (universiteit) in de 
exacte wetenschappen.

 Verder studeren in een professionele bacheloropleiding (hoge-
school) is ook mogelijk.

Bouw- 
weten- 
schappen

TT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst 2  2 
Aardrijkskunde  1  1 
Engels  2  2 
Frans  2  2 
Geschiedenis  1  1 
Informatica  1   
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Nederlands  4  4 
Toegepaste chemie    2 
Toegepaste fysica  2   
Elektriciteit  1   
Mechanica  1  2
Wiskunde  5  5 
Bouw- en 7  8  
houtwetenschappen
Studie praktische  3  3 
uitvoeringen

Totaal  34  34

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  De studierichting Bouwwetenschappen schenkt 

veel aandacht aan wetenschappelijk onderbouwde 
theoretisch-technische vakken. Probleemoplossend 
denken en handelen staan in deze opleiding centraal.

-  De klemtoon ligt vooral op ontwerpen en organise-
ren, eerder dan op het realiseren. 

-  De algemene vorming (talen, wiskunde, wetenschap-
pen) krijgt veel aandacht, zodat het logisch is dat je 
later kiest voor een richting in het hoger onderwijs. 

-  Deze studierichting zorgt ervoor dat je zelfstandig 
de theoretisch-technische competenties (kennis, 
vaardigheden, attituden) verwerft die specifiek zijn 
aan de bouw- en houtsector en dat je daarnaast een 
brede, algemene vorming krijgt.

-  Je hebt belangstelling en aanleg voor wiskunde, 
technisch tekenen en toegepaste wetenschappen. 

-  Je hebt goede resultaten behaald voor wiskunde en 
wetenschappen in de eerste graad. 

-  Je wil problemen steeds procesmatig oplossen.  
Dit houdt in dat je het probleem eerst voor jezelf  
omschrijft, dat je mogelijke oplossingen voorstelt, en 
dat je door onderzoek, vergelijking en logische  
benadering tot een oplossing wil komen. 

-  Je werkt methodisch en nauwkeurig. 

Is er een logische vooropleiding?
-  Industriële wetenschappen 
-  Bouw- en houttechnieken 
- Elke basisoptie in de A-stroom in de eerste graad is 

geschikt, op voorwaarde dat je goede studievaardig-
heden hebt ontwikkeld en een voorkeur hebt voor 
techniek en bouw.

Derde graad
-  Bouw- en houtwetenschappen in de derde graad 

sluit perfect aan op Bouwwetenschappen in de 
tweede graad. 

-  Omdat er in de tweede graad veel aandacht is voor 
de toegepaste wetenschappelijke en technische vak-
ken, kun je in de derde graad nog andere richtingen 
uit, zoals Houttechnieken.

Toekomstmogelijkheden 
-  Verder studeren is de logische keuze, zoals in een 

professionele bacheloropleiding (hogeschool) bin-
nen het studiegebied Industriële wetenschappen en 
technologie (Bouw, Houttechnologie).

- Het is niet aangewezen om onmiddellijk na de derde 
graad een job te zoeken.

-  Studierichtingen die een beroep doen op artistieke 
én technische competenties (Architectuur, Interieur-
architectuur ...) behoren ook tot de mogelijkheden.

Bouwweten- 
schappen

Bouw- hout- 
wetenschappen

Houttechnieken

Van de tweede graad naar de derde graad
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Elektro-
mechanica

TT

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2 
Aardrijkskunde  1  1 
Engels  2  2 
Frans  2  2 
Geschiedenis  1  1 
Informatica  1   
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Nederlands  4  4 
Wiskunde  5  5
Toegepaste fysica  2  
Toegepaste chemie    2 
Elektromechanische processen
Elektriciteit en lab 3  3 
Mechanica  2  2 
Mechanische constructie- 2  2 
elementen tekenen  
Realisaties mechanische  3  3
constructie-elementen 
Realisaties automatisering 2  3

Totaal 34  34

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je bestudeert de wetenschappen en hun toepas-

singen in mechanische constructies en machines. Je 
verwerft daarbij de competenties om wetenschappe-
lijke wetmatigheden te formuleren. Vervolgens pas je 
deze wetmatigheden toe in technologische  
realisaties. 

- Op die manier leer je om een technisch proces te 
ontleden zodat je het vervolgens kan verbeteren.

- Het theoretisch-technisch gedeelte leer je wiskundig 
en wetenschappelijk te onderbouwen.

- Je maakt technische ontwerpen en je verwerkt gege-
vens met behulp van professionele software. 

- Je werkt zelfstandig, kan een planning opstellen en 
volgen en je neemt verantwoordelijkheid op in je 
leerproces. 

- Je hebt technisch inzicht en je kan creatieve oplos-
singen bedenken in het kader van een technologisch 
proces.

- Je bent handig en kan accuraat projecten uitvoeren. 
- In het praktische gedeelte van de realisaties heb je 

oog voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Is er een logische vooropleiding?
-  De aangewezen vooropleiding is Industriële 
 wetenschappen.
- Elke basisoptie in de A-stroom in de eerste graad is 

geschikt, op voorwaarde dat je goede studievaardig-
heden hebt ontwikkeld en sterk bent voor wiskunde 
en technische wetenschappen.

Derde graad
-  Na de tweede graad stroom je door naar Elektrome-

chanica. 
-  Als je het in de tweede graad moeilijk hebt in Elek-

tromechanica kan je overstappen naar een meer 
theoretisch-praktisch georiënteerde studierichting: 
Elektrische installatietechnieken, Industriële ICT of 
Mechanische vormgevingstechnieken. 

Toekomstmogelijkheden 
-  Een professionele bacheloropleiding (hogeschool) 

binnen het studiegebied Industriële wetenschappen 
en technologie of in het studiegebied onderwijs is 
aan te bevelen.

- Het is niet aangewezen om onmiddellijk na de derde 
graad op zoek te gaan naar een job.

Elektromechanica Elektromechanica

Elektrische
installatietechnieken

Industriële ICT

Mechanische
vormgevingstechnieken

Van de tweede graad naar de derde graad

Elektro- 
technieken

TP

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2
Engels  2  2
Aardrijkskunde  1  1
Lichamelijke opvoeding  2  2
Wiskunde  3  3
Frans  2  2
Geschiedenis  1  1
Nederlands  4  4
Natuurwetenschappen 1  1
Elektriciteit: installatiemethoden  
en realisaties
Elektriciteit en lab  4  4
Installatiemethoden  6  6
Realisaties elektriciteit  8  8

Totaal  36  36

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  In Elektrotechnieken vind je een evenwicht tussen de 

theoretisch-technische vakken en de praktijkvakken. 
 De technische kennis leer je praktisch uitvoeren.
-  De algemene vakken zijn noodzakelijk voor je latere be-

roepsloopbaan.
-  Je toont belangstelling voor de studie en het beroep van 

elektrotechnicus.
-  Je kunt voldoende discipline en motivatie opbrengen om 

de algemene en technische vakken regelmatig en grondig 
te studeren.

-  Je streeft naar nauwkeurigheid, efficiëntie, orde en 
 veiligheid.
-  Zelfstandig technische en praktische opdrachten plannen 

en projecten uitvoeren vind je fijn.
-  Je wil werken aan het correct communiceren en rapporte-

ren van je projecten.

Is er een logische vooropleiding? 
-  De aangewezen vooropleiding is Industriële weten-
 schappen.
-  Een andere basisoptie in 2A als vooropleiding kan ook op 

voorwaarde dat je voldoende interesse toont voor 
 elektriciteit.

Derde graad
-  Na de tweede graad stroom je normaal door naar de 

derde graad Elektrische installatietechnieken of  
Industriële ICT. 

Toekomstmogelijkheden 
-  Je kan een specialisatiejaar volgen.
-  Door de veelzijdige opleiding kun je als elektrotechnicus 

heel wat functies uitoefenen in het domein elektriciteit en 
automatisering: 
• foutenanalyse en schakelingen in elektrische en PLC- 
 gestuurde installaties;

 •  elektrische automatisering;
 •  ontwerpen en uitvoeren van huisinstallaties;
 • ontwerpen en uitvoeren van industriële installaties.
-  Ben je heel gemotiveerd en theoretisch sterk, dan kun je 
 een professionele bacheloropleiding (hogeschool) volgen.
 Ook een graduaatsopleiding is een mogelijkheid.

Elektrotechnieken Elektrische
installatietechnieken

Industriële ICT

Van de tweede graad naar de derde graad
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Hout-
technieken

TP

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2 
Aardrijkskunde  1  1 
Engels  2  2 
Frans  2  2 
Geschiedenis  1  1 
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Nederlands  4  4 
Wiskunde  3  3 
Natuurwetenschappen 1 1
Onderzoek
 Constructies-materialen 2  2 
 Elektriciteit-toegepaste 2 2  
 wetenschappen
Organisatie  
 Schetsen 1  1 
 CAD-tekenen/proces- en 3  3 
 projectdossier
Realisatie
 Realisaties en machines 10  10 

Totaal 36 36

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  De opleiding Houttechnieken geeft je de kans om waarde-

volle en herkenbare projecten te realiseren. Kenmerkend 
voor deze studierichting is dat je inzicht verwerft in alle 
aspecten die komen kijken bij de realisatie daarvan. In de 
tweede graad leer je hoe het productieproces van een 
project ontstaat: de ontwikkeling, de productieplanning 
en de uitvoering.

-  In Houttechnieken streven we naar een evenwicht tus-
sen de theoretisch-technische vakken en de praktische 
realisaties. Als leerling moet je de technische kennis in 
beperkte mate praktisch toepassen. 

-  De vakken voor algemene vorming zijn noodzakelijk voor 
de beroepen die je na deze studierichting kunt uitoefe-
nen.

-  Je hebt belangstelling voor houtbewerking. 
-  Je kunt voldoende discipline en motivatie opbrengen om 

de algemene en technische vakken regelmatig en grondig 
te studeren. 

-  Je streeft naar kwaliteit, nauwkeurigheid, efficiëntie, orde 
en veiligheid.

-  Zelfstandig technische en praktische opdrachten plannen 
en projecten uitvoeren vind je fijn. 

-  Je wil over je projecten correct leren communiceren en 
 rapporteren. 

Is er een logische vooropleiding? 
-  De aangewezen vooropleiding is Bouw- en houttechnie-

ken. 
-  Wanneer je uit een andere basisoptie in 2A komt, kan je 

mits voldoende interesse voor houtbewerking ook in deze 
 studierichting instappen. 

Derde graad
-  In de derde graad kies je voor de studierichting 
 Houttechnieken.

Toekomstmogelijkheden 
-  Je kan een Se-n-Se-jaar (Secundair-na-Secundair) volgen: 

Hout constructie- en planningstechnieken. 
-  Ben je heel gemotiveerd en theoretisch sterk, dan kun je 
 een professionele bacheloropleiding (hogeschool) volgen.
 Ook een graduaatsopleiding is een mogelijkheid.
-  Door de veelzijdige vorming in Houttechnieken vind je 

vlot werk in heel wat houtverwerkende bedrijven als pro-
ductiemedewerker in de werkvoor-bereiding, als  
calculator, CNC-programmeur, maar ook als CAD-teke-
naar. Ga je liever praktisch aan de slag, dan behoort een 
job als meubelmaker of timmerman ook nog steeds tot de 
mogelijkheden. 

Houttechnieken Houttechnieken

Van de tweede graad naar de derde graad

Mechanische
technieken

TP

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Algemene vakken
Godsdienst  2  2 
Aardrijkskunde  1  1
Engels  2  2 
Frans  2  2
Geschiedenis  1  1
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Nederlands  4  4
Wiskunde  3  3 
Natuurwetenschappen 1  1 
Mechanische technieken
Energiekringen 1 1
Mechanica 2 2 
Vormgeving / tekenen 3 3
Realisaties mechanische technieken
Energiekringen 2 2
Plaatwerk / lassen 2 
Mechanische projecten: 8 10 
CAD-CAM    
 
Totaal  36  36

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  In Mechanische technieken vind je een evenwicht tussen 

de theoretisch-technische vakken en de praktische reali-
saties. 

-  De algemene vakken zijn nodig zodat je later goed kunt 
 functioneren in je werkomgeving en in de samenleving.
-  Je hebt belangstelling voor een praktisch-technische 
 vorming: draaien, frezen, plaatbewerking, montagetech-

nieken, lassen, energiekringen...
-  Je kunt voldoende discipline en motivatie opbrengen om 

de algemene en technische vakken regelmatig en grondig 
te studeren. 

-  Je streeft naar nauwkeurigheid, efficiëntie, orde en 
 veiligheid. 
-  Zelfstandig technische en praktische opdrachten plannen 

en projecten uitvoeren vind je fijn. 
-  Je wil werken aan het correct communiceren en 
 rapporteren van je projecten. 

Is er een logische vooropleiding? 
-  De aangewezen vooropleiding is Industriële weten-
 schappen. 
-  Mits voldoende interesse voor metaalbewerking kun je 

ook instromen uit een andere studierichting. 

Derde graad 
-  De logische vervolgopleiding vind je in Mechanische 
 vormgevingstechnieken. 
-  Je kan ook kiezen voor Kunststoftechnieken, Autotechnie-

ken, Koel- en warmtechnieken of Vliegtuigtechnieken. 
 Deze studierichtingen worden in onze scholengemeen-

schap niet aangeboden.

Toekomstmogelijkheden 
-  Je kan de opleiding Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) 

Mechanica constructie- en planningstechnieken volgen. 
-  Door de polyvalente vorming kun je als mechanicus heel 

wat functies uitoefenen binnen de bedrijven in het do-
mein van de mechanische vormgeving: 

 • CNC-machines bedienen, instellen en programmeren;
 • controle, bediening en onderhoud van een machinepark;
 • Elektro-pneumatische automatisering; 
 • CAD-tekenen in een ontwerp- of tekenbureau.
-  Ben je heel gemotiveerd en theoretisch sterk, dan kun je 
 een professionele bacheloropleiding (hogeschool) volgen.
 Ook een graduaatsopleiding is een mogelijkheid.

Mechanische
technieken

Mechanische vorm-
gevingstechnieken

Van de tweede graad naar de derde graad
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Waarom kies je voor deze studierichting?
- De beroepsgerichte vorming situeert zich in het vormge-

ven van basisconstructies en installaties door middel van 
plaat- en profielconstructies, lassen en solderen, verspa-
nen van materiaal, monteren en demonteren en installeren 
van energiekringen.

- Je werkt met materialen, componenten en past uitvoe-
ringstechnieken toe met informatie die je krijgt. Je werkt 
product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteits-
eisen, je verzorgt de uitvoering met moderne technieken 
en je evalueert het proces en eindproduct.

- De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden 
op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verwor-
ven. Voorbereiden en begeleiden staan in het teken van 
uitvoeren van basisconstructies en installaties.

-  De helft van de opleiding bestaat uit praktische realisa-
ties, ondersteund door de technische vakken.

-  De algemene vakken zijn nodig om later goed te functio-
neren in je werkomgeving en de samenleving.

-  Je werkt vlot met je handen.
-  Je hebt belangstelling voor metaal- en kunststofbewer-

king, monteren en demonteren.
-  Je hebt oog voor kwaliteit, nauwkeurigheid en veiligheid.
-  Je kunt zelfstandig technische en praktische opdrachten 

en projecten uitvoeren.

Is er een logische vooropleiding?
-  Beroepsvoorbereidend leerjaar: Nijverheid

Derde graad 
In de derde graad kun je kiezen uit:
-  Auto   - Lassen-constructie
-  Werktuigmachines - Centrale verwarming en
        sanitaire installaties

Toekomstmogelijkheden
-  Door de praktische vorming kun je heel wat beroepen 

uitoefenen: CNC-machines bedienen, bediening en onder-
houd van een machinepark, automonteur, installateur van 
centrale verwarming en sanitair, lasser-constructeur ...

- Na het 5de en 6de jaar adviseren we je nog een 7de spe-
cialisatiejaar te volgen waarmee je het diploma secundair 
onderwijs behaalt. 

-  Als je in de derde graad voor Auto kiest, kun je overgaan 
naar het 7de specialisatiejaar Auto-elektriciteit.

-  Na Centrale verwarming en sanitair kan je kiezen voor het 
7de specialisatiejaar Verwarmingsinstallaties.

- Kies je in de 3de graad voor Lassen-Constructie, dan kun 
je het 7de specialisatiejaar Fotolassen volgen waarin je 
heel wat lascertificaten kan behalen.

-  Na Werktuigmachines kan je kiezen voor het 7de speciali-
satiejaar Computergestuurde werktuigmachines.

Basis-
mechanica

P

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Algemene vakken
Godsdienst  2  2
Engels  1  1
Lichamelijke opvoeding  2  2
Mavo 2  2
Nederlands  2  2
Wiskunde  2  2
Basismechanica 
Informatica 1  
Energiekringen 1 2
Technologie 3 3 
Tekenen 2 2
Realisaties basismechanica 18  
Realisaties auto  3 
Realisaties energiekringen  3 
Realisaties koeling en warmte  3 
Realisaties lassen  3 
Realisaties machines / CAD-CAM 6 

Totaal  36  36

Basismechanica Auto

Centrale verwarming 
en sanitaire installaties

Lassen-constructie

Werktuigmachines

Van de tweede graad naar de derde graad

Elektrische 
installaties

P

Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2 
Engels  1  1
Lichamelijke opvoeding  2  2
Maatschappelijke vorming  2  2 
Nederlands  2  2 
Wiskunde  2  2
Realisaties elektrische installaties
Elektriciteit en lab  3  3 
Toegepaste informatica  1  
Uitvoeringsmethoden  3  3
Uitvoeringsmethode 2 2  
tekenen
Realisaties elektriciteit  16  17

Totaal 36  36

Waarom kies je voor deze studierichting?
-  Zoek je een praktische opleiding en heb je interesse in  

allerhande elektrische toepassingen, zowel in de bouw 
als in huishoudelijke of industriële toestellen, apparaten 
en sturingen (ook computers), dan is deze studierichting 
echt iets voor jou. 

-  De helft van de opleiding bestaat uit praktische  
realisaties. 

-  Het plaatsen van elektrische installaties in woningen met 
verlichting, stopcontacten en verdeelkasten staat op het 
programma. Daarbij hoort dat je elektrische schema’s 
leert lezen en tekenen en alle reglementen kunt 

 toepassen. 
-  De technische vakken ondersteunen de praktische 
 realisaties. 
-  De algemene vakken zijn nodig zodat je later goed kunt 

functioneren in je werkomgeving en in de samenleving.
-  Je hebt belangstelling voor elektriciteit. 
-  Je werkt vlot met je handen. 
-  Je streeft naar nauwkeurigheid, orde en veiligheid. 
-  Je kunt zelfstandig technische en praktische opdrachten 

en projecten uitvoeren. 

Is er een logische vooropleiding?
-  Beroepsvoorbereidend leerjaar: Nijverheid 

Derde graad
-  In de derde graad kan je doorstromen naar Elektrische 
 installaties.
-  Ook een derde graad Centrale verwarming of Auto beho-

ren tot de mogelijkheden.

Toekomstmogelijkheden 
-  Je kunt onder meer aan de slag als installateur 
 residentiële elektrotechnische installaties en 
 installateur industriële elektrotechnische installaties. 
-  We adviseren je een 7de specialisatiejaar (Industriële 

elektriciteit) te volgen, waardoor je het diploma secun-
dair onderwijs behaalt. Dit verhoogt je kansen op de 
arbeidsmarkt.

Elektrische
installaties

Elektrische
installaties

Auto

Centrale verwarming 
en sanitaire installaties

Van de tweede graad naar de derde graad
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Uren per week  3de jaar  4de jaar

Godsdienst  2  2 
Maatschappelijke vorming  2  2 
Lichamelijke opvoeding  2  2 
Engels  1  1 
Nederlands  2  2 
Wiskunde  2  2
Realisaties hout
Technologie 5 5
CAD-tekenen 2 2
Toegepaste informatica 1  1
Realisaties praktijk 16  16 
Uitvoeringsleer praktijk  1  1 

Totaal  36  36

Hout

P

Waarom kies je voor deze studierichting?
- De studierichting Hout is vooral praktisch vormend.
- Je besteedt in deze opleiding vooral veel aandacht aan 

het uitwerken en maken van allerhande projecten. Je leert 
hier zowel beperkt manuele als machinale houtconstruc-
ties maken. Er gaat ook aandacht naar materialenkennis.

- Ongeveer de helft van de opleiding bestaat uit praktische 
realisaties (praktijk).

- De technische vakken zijn een aanvulling van de  
praktijkuren of realisaties: hiermee diep je je technologi-
sche achtergrond verder uit.

- Het pakket algemene vakken is beperkt maar nuttig voor 
je verdere ontwikkeling.

- Je leert voor een ontwerp de gepaste constructiemetho-
den te bepalen waarna je ze uittekent via een CAD-pro-
gramma. Plannen leren lezen en ruimtelijk inzicht verwer-
ven zijn onmisbaar in deze opleiding.

Profiel van de leerling
-  Je leert een aantal basisvaardigheden en technieken op 

het brede vlak van houtbewerking. 
-  Je leert je eigen werk planmatig aanpakken en evalueren. 
-  Het vak van houtbewerker spreekt je aan. 
-  Zelfstandig technische en praktische opdrachten  

uitvoeren vind je fijn. 
-  Je streeft naar kwaliteit, nauwkeurigheid, veiligheid en 

orde. 

Is er een logische vooropleiding? 
-  Beroepsvoorbereidend leerjaar: Nijverheid 

Derde graad
-  Je kan doorstromen naar Houtbewerking of 
 Houtbewerking-snijwerk. 

Toekomstmogelijkheden 
-  Na het 6de jaar Houtbewerking (-snijwerk) adviseren we 

je nog een 7de specialisatiejaar te volgen waarmee je het 
diploma secundair onderwijs behaalt. In onze scholen-

 gemeenschap kan je kiezen voor Bijzondere schrijnwerk-
constructies of Stijl- en designmeubelen. 

 Dit specialisatiejaar verhoogt je kansen op de arbeids-
markt.

-  Door de praktische opleiding kun je als houtbewerker heel 
wat beroepen uitoefenen: meubelmaker, daktimmerman, 
schrijnwerker voor ramen en deuren, afwerker van de 

 binneninrichting van woningen (o.a. parketvloerlegger, 
 trappenmaker), CNC-bediener.

Hout Houtbewerking

Houtbewerking-
snijwerk

Van de tweede graad naar de derde graad

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
•   Residentieel  
 elektrotechnisch  
 installateur
• Winkelbediende
• Aanvuller
• Kassier
• Verkoper

Opleidingen

Centrum
Leren en
Werken

CLW
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2de graad 3de graad

Latĳ n  AT

Grieks-wetenschappen  AT

Latĳ n-moderne talen  AT   Latĳ n-wetenschappen  AT

Moderne talen-wiskunde AT  

Economie  AT

Handel  TT

Handel-talen  TT

Kantoor  P

Verkoop  P

Economie-moderne talen       AT

Handel  TT

Secretariaat-talen  TT

Kantoor P

Verkoop  P

Business support P

Retailmanagement en         P
visual merchandising 

Keukenmedewerker
Hulpkok
Machinaal houtbewerker
Meubelmaker
Werkplaatsbinnenschrĳ nwerker hout-
Productiemedewerker metaal
Hoeknaadlasser
Lasser MIG/MAG

Lasser TIG
Lasser beklede elektrode
Pĳ plasser
Plaatlasser
Bekister
Metselaar
Voeger
Werfbediener

Winkelbediende
Aanvuller
Kassier
Verkoper

Lassen-constructie duaal 3de graad
Ruwbouw duaal 3de graad
Kapper-stylist duaal specialisatiejaar

Economie-wiskunde  AT

AT: abstract-theoretisch     TT: toegepast-theoretisch    TP: theoretisch-praktisch     P: praktisch

Specialisatiejaar

Se-n-Se-opleiding
1ste graad

Talentenpakket 1 | Latijn en cultuur

Talentenpakket 2 | Maatschappij 
    en welzijn

Talentenpakket 3 | STEM

Talentenpakket 4 | Sport

Talentenpakket 5 | Creatief met taal

Talentenpakket 1 | Maatschappij 
   en welzijn

Talentenpakket 2 | STEM

Basisoptie 1   | Latijn

Basisoptie 2  | Moderne talen en
  wetenschappen

Basisoptie 3     | Sport en 
  wetenschappen

Basisoptie 4 | Maatschappij en
  welzijn

Basisoptie 5  | STEM

Basisoptie 1  | STEM

Basisoptie 2  | Maatschappij en
  welzijn
 | Economie en
  organisatie

Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Eerstegraadsschool 

Vestiging Maaseik 
Vestiging Neeroeteren
Vestiging Kinrooi

Taal &
 cultuur

C
entrum

 
Leren en 
W

erken

D
uaal

leren

1ste-2de-3de graad • specialisatiejaar en Se-n-Se-opleiding

T&C

Bouwwetenschappen TT

Elektromechanica  TT

Elektrotechnieken  TP

Houttechnieken  TP

Mechanische technieken TP

Basismechanica  P

Elektrische installaties  P

Hout  P

Bouw- en houtwetenschappen   TT

Elektromechanica    TT

Elektrische installatietechnieken  TP Industriële ICT TP

Houttechnieken  TP

Mechanische vormgevingstechnieken               TP

Auto  P

Centrale verwarming en sanitaire installaties  P

Lassen-constructie  P

Werktuigmachines  P

Elektrische installaties  P

Houtbewerking  P

Houtbewerking-snĳ werk  P

Hout constructie - en           TP
planningstechnieken Se-n-Se

Mechanica constructie- en   TP 
planningstechnieken Se-n-Se

Auto-elektriciteit                  P

Verwarmingsinstallaties     P

Fotolassen P

Computergestuurde P
Werktuigmachines               

Industriële elektriciteit          P

Bĳ zondere                           P
schrĳ nwerkconstructies       

Stĳ l- en designmeubelen     P

W
etenschappen &

 techniek
W&T

Humane wetenschappen  AT

Sociale en technische  TT
wetenschappen

Bio-esthetiek  TP

Lichamelĳ ke opvoeding  TP
en sport

Haarzorg  P

Verzorging-voeding  P

Haarstylist      P

Thuis- en bejaardenzorg/     P
zorgkundige
Kinderzorg                           P

Gezondheids- en             TT
welzĳ nswetenschappen
  

Humane wetenschappen   AT

Sociale en technische  TT
wetenschappen

Schoonheidsverzorging  TP

Lichamelĳ ke opvoeding  TP
en sport

Haarzorg                           P

Verzorging  P

W
elzijn &

 m
aatschappij

W&M

E&MEconom
ie &

 
m

aatschappij

Deze opleidingen 
lopen over de tweede 
en derde graad.

CLW

Industriële wetenschappen  AT

Techniek-wetenschappen AT

Wetenschappen  AT

Industriële wetenschappen  AT

Techniek-wetenschappen  AT

Wetenschappen-wiskunde  AT

Studieaanbod

lerenNIEUW!

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

Vrij internaat 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 internaat? 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/internaat

www.mosa-rt.be/the-box

Onze verblijfsformules:

intern@ViMK
student@ViMK



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 2020. 
Het is mogelijk dat daarna  
informatie is gewijzigd. Aan de 
tekst van deze brochure kunnen 
geen rechten ontleend worden.

Dienst Communicatie

wm@mosa-rt.be

tc@mosa-rt.be

em@mosa-rt.be

wt@mosa-rt.be

clw@mosa-rt.be

Economie &
maatschappij

Taal &
cultuur

Welzijn &
maatschappij

Weten- 
schappen
& techniek

Centrum
Leren en
Werken

E&M

T&C

W&M

W&T

CL&W

Ruimte voor talent: grensverleggend!

Duaal
leren

 


