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Beste jongere,
beste ouder,

Deze infobrochure wijst je de weg in onze school, het Pyxiscollege.
We geven je een idee van onze visie en kernwaarden en de manier
waarop we die tastbaar willen maken in het schoolse leven van elke dag.
Als katholieke dialoogschool verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.
Natuurlijk wil je ook weten welke studierichtingen je kan volgen en waarop
jij je keuze zou kunnen baseren. Je zal daar heel wat informatie over vinden
op de volgende bladzijden, op onze website en social media.
Je kan ook steeds contact opnemen met een van onze secretariaten om
je vragen te stellen of om een afspraak te maken.
Onze directie, secretariaatsmedewerkers, leerkrachten en leerlingbegeleiders
staan voor je klaar om je te coachen doorheen het boeiende en leerrijke
avontuur dat je loopbaan op onze school hoort te zijn. Leren doe je immers
niet alleen.

We hopen je snel te mogen ontmoeten
op één van onze campussen.
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Wij geloven dat iedereen moet kunnen
groeien tot de beste versie van zichzelf.
Wij bieden je een warme omgeving,
waar je in (zelf)vertrouwen kan bijleren.
Het Pyxiscollege wil voor jou een plek zijn
waar je blik verruimd wordt, innovatie
centraal staat en dromen werkelijkheid
kunnen worden.
De volgende waarden vinden wij erg
belangrijk. Zij zijn wegwijzers voor onze
manier van werken, leren en omgaan
met elkaar. De volgorde ervan ligt niet
vast: geen enkele waarde is belangrijker
dan de andere.

Duurzaam

We werken aan en leren in een omgeving
waar iedereen kan blijven groeien.
Daarom leven en leren we in evenwicht
met onszelf, de andere en onze planeet.

Open-minded

We kijken naar de wereld en elkaar
zonder oogkleppen en staan open voor
nieuwe uitdagingen en ervaringen. We
verleggen onze grenzen en verkennen
nieuwe paden.

Verwondering

Hèt startpunt van leren is voor ons
verwondering. We blijven kijken naar wat
anderen niet meer zien en hebben oog
voor het unieke in elke persoon.

Passie

We leren en leven vol bevlogenheid. Alles
wat we doen, doen we met passie. Wat
we ook doen, we gaan ervoor met hart
en ziel.
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onze waarden
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onderwijsOnze manier van werken is gebaseerd op onderstaande onderwijsprincipes. Opnieuw staat
de volgorde niet vast. De ene is al even belangrijk als de andere. We trachten deze principes
dagelijks te vertalen naar de praktijk en grijpen kansen om ze steeds verder te verfijnen.

Leren in verbondenheid. Onderwijs is geen eenrichtingsverkeer, maar bestaat
uit ondersteunen, coachen en leren van en met elkaar. De verbondenheid tussen
leerlingen, leraren, secretariaatsmedewerkers, ouders èn omgeving staat centraal
in onze manier van werken.

Eigenaarschap opnemen voor je leren. Mensen leren op verschillende

manieren. We staan open voor deze verscheidenheid door keuzemogelijkheden
aan te bieden. Niet alleen wat je leert, maar ook de manier waarop, het tempo en
de diepgang kunnen aanleiding geven tot persoonlijke leerervaringen. Zo leren we
je om je leerproces in eigen handen te nemen.

Experimenteren. Leren gebeurt niet alleen in de schoollokalen en uit handboeken.
Samen met onze leerlingen gaan wij op zoek naar andere contexten, ook buiten
het schoolgebouw. We proberen nieuwe onderwijsmethoden uit.

Leren vanuit een uitdaging of probleem. Op zoek gaan naar een mogelijke
oplossing voor een uitdaging of probleem, is de beste manier om bij te leren.
Je denkt kritisch na over reeds bestaande antwoorden en bedenkt er op creatieve
wijze nieuwe.

Creatieve ontwikkeling. We willen creativiteit stimuleren, zodat iedereen zijn
eigen talenten ontdekt en ontwikkelt. Ook de talenten die buiten school aan bod
komen, geven we aandacht.

Datagedreven onderwijs. Op basis van objectieve gegevens blijven wij ons
onderwijs verbeteren en bieden we optimale ondersteuning aan onze leerlingen
met als enige doel: elke leerling steeds verder laten groeien. Niet alles wat belangrijk
is, kan gemeten worden. Toch maken we dankbaar, maar voldoende kritisch gebruik
van de cijfers en resultaten van onderzoek waarover we wel beschikken.
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Duurzaamheid. We geven duurzaam vorm aan onze onderwijsomgeving.
We hebben aandacht en respect voor onze onmiddellijke omgeving, milieu en
klimaat, maar ook voor onszelf en de mensen rondom ons. Op onze school kan je
op elkaar rekenen.

concept.
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smartschool.

Jij en je ouders kunnen je schoolloopbaan
opvolgen via ons digitaal schoolplatform
Smartschool.
Je eigen planning kan je baseren op
de schoolagenda. Binnen elk vak krijg
je (extra) materiaal, opdrachten en
feedback van je leerkracht. Je dient
taken in en kan ook samenwerken met je
medeleerlingen.
Je krijgt melding van en toelichting
bij activiteiten via nieuwsberichten
en brieven. Je kan je resultaten en je
prestaties opvolgen via Skore en het
leerlingvolgsysteem. Communicatie met
school en leerkrachten kan via berichten
en oudercontacten.
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13

eerste
graad.
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jaar.
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Wat betekent
1A @ Pyxiscollege?
1A wil zeggen dat je gedurende twee jaren wordt klaargestoomd voor een
studierichting in de 2de graad met doorstroom- of dubbele finaliteit. Binnen 1A
dien je nog een keuze te maken tussen 1A, 1Av(erdieping) en 1Av-Klassieke talen.

Wat betekent
1B @ Pyxiscollege?
In 1B wordt de leerstof uit de laatste graad van de basisschool nog eens aan
een rustig tempo herhaald. Je krijgt de kans om tekorten uit de basisschool
weg te werken. Wij houden de B-klassen bewust klein, zodat je voldoende
individuele begeleiding krijgt van onze leerkrachten.
In de B-stroom moet je regelmatig de handen uit de mouwen steken tijdens
de lessen techniek. Je maakt verschillende werkstukjes zoals een pen- of
gsm-houder, een sleutelhanger en zelfs een robotvlieg. Zo ben je bezig met
praktijk in hout, metaal, elektriciteit en textiel. Ook voeding en verzorging
komen aan bod. Je wordt klaargestoomd voor een studierichting in de 2de
graad met arbeidsmarktgerichte finaliteit.

1A of 1B.
14

1A

1AV(erdieping)

Je behaalde een getuigschrift van de basisschool en bent klaar voor de
sprong naar het secundair onderwijs. De meest vloeiende overgang is dan
een start in 1A. Ook wanneer je vanuit een ander onderwijssysteem komt of in
de basisschool soms wat moeite had met een algemeen vak, is 1A de beste
plek om te starten. Samen gaan we aan de slag om de nodige basiskennis
verder te ontwikkelen en eventueel nog te versterken waar nodig.
Zowel bij 1A als bij 1Av gaan we samen op zoek naar jouw talenten. Dit gebeurt
in de algemene vakken en tijdens twee vaste talenturen per week. Tijdens deze
talenturen maak je kennis met vier verschillende, toekomstige basisopties:
•
•
•
•

Moderne talen & wetenschappen;
STEM(-wetenschappen & -technieken);
Maatschappij & welzijn;
Economie & organisatie.

Je ontdekt zo in alle rust welke weg jij wil inslaan in het 2de jaar. Want je kan pas
een goede keuze maken wanneer je van alles hebt geproefd..

talen		
geheugen	

Zowel bij 1A als bij 1Av gaan we samen op zoek naar jouw talenten. Dit gebeurt in de
algemene vakken en tijdens twee vaste talenturen per week. Tijdens deze talenturen
maak je kennis met vier verschillende, toekomstige basisopties:
•
•
•
•

Moderne talen & wetenschappen;
STEM (-wetenschappen & -technieken);
Maatschappij & welzijn;
Economie & organisatie.

Op die manier ontdek je in alle rust welke weg jij wil inslaan in het 2de jaar. Want je kan
pas een goede keuze maken wanneer je van alles hebt geproefd..

talen		
geheugen	

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

wiskunde	

wiskunde	

inzicht		

inzicht		

leertempo	
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•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

Ben je leergierig en kan je goed zelfstandig aan de slag met je schoolwerk? Had je in
de basisschool voor alle hoofdvakken goede resultaten en ben je op zoek naar een
extra uitdaging? Dan pas je perfect in 1Av. De ‘v’ staat trouwens voor ‘verdieping’. Dat
wil zeggen dat je bij heel wat vakken dieper ingaat op bepaalde leerstofonderdelen
en je regelmatig moeilijkere opdrachten voorgeschoteld krijgt.

leertempo	
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Ben je leergierig en kan je goed zelfstandig aan de slag met je schoolwerk? Als je het in
de basisschool uitstekend hebt gedaan en je behaalde voor alle hoofdvakken goede
resultaten, is dit misschien iets voor jou.
Naast het basispakket van 1Av krijg je ook het vak Klassieke talen. Daarin maak je kennis
met het Latijn van de oude Romeinen en maak je een rondreis door hun rijk gevulde
cultuur. Je ontdekt ook de Oud-Griekse taal.
Je krijgt naast de basisleerstof extra uitdagingen aangeboden. Zo ga je dieper in op
bepaalde leerstofonderdelen. Je wordt uitgedaagd tot zelfstandig en groepswerk en
krijgt moeilijkere opdrachten voorgeschoteld. Omdat je voor wiskunde en Frans elk een
lesuur per week minder hebt dan in de andere 1A-opties, ligt het tempo voor deze
vakken hoger.

talen		
geheugen	

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

wiskunde	
inzicht		
leertempo



basislessentabel 1A

1AV-Klassieke talen

19

geschiedenis				1
godsdienst				2
lichamelijke opvoeding		

2

mens & samenleving			

2

moderne vreemde talen		
> Engels			
> Frans			

4
(1)
(3)

Nederlands				4
wiskunde				4
muziek				1
beeld					1
techniek				2
natuurwetenschappen		 2
aardrijkskunde			2
leren leren - ICT			

1

1Av-Klassieke talen
klassieke talen			4

1Av + 1A
Frans					+1
wiskunde				+1
talentenuur				 2

18

1B
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In 1B wordt de leerstof uit de laatste graad van de basisschool nog eens aan een rustig
tempo herhaald. Je krijgt de kans om tekorten uit de basisschool weg te werken. Wij
houden de B-klassen bewust klein, zodat je voldoende individuele begeleiding kan
krijgen van onze leerkrachten.

talen		
geheugen	

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

wiskunde	

praktijk	
inzicht		
leertempo

20



basislessentabel 1B

In de B-stroom moet je ook regelmatig de handen uit de mouwen steken tijdens
de lessen techniek. Je maakt verschillende werkstukjes zoals een pen- of gsmhouder, een sleutelhanger en zelfs een robotvlieg. Zo ben je bezig met praktijk
in hout, metaal, elektriciteit en textiel. Ook voeding en verzorging komen aan
bod. Je wordt klaargestoomd voor een studierichting in de 2de graad met
arbeidsmarktgerichte finaliteit.

godsdienst 				2
lichamelijke opvoeding 		

2

maatschappelijke vorming		

3

moderne vreemde talen		
3
> Engels 				(1)
> Frans 				(2)
Nederlands 				

4+1

wiskunde 				

4+1

muziek				1
beeld					1
techniek 				

4+2

wetenschappen			3
ICT					1

2 jaar.
de
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2A of 2B?
Behaalde je een onvoorwaardelijk A-attest na 1A, dan kan je de overstap
maken naar 2A. Behaalde je een A-attest met een uitsluiting, kreeg je een
advies 2B of behaalde je een A-attest na 1B, dan verwelkomen we je graag in
2B. Voor vragen hieromtrent kan je altijd contact met onze school opnemen.

Wat betekent
2A @ Pyxiscollege?
2A wil zeggen dat je klaargestoomd wordt voor een studierichting in de 2de
graad met doorstroom- of dubbele finaliteit. Binnen 2A dien je nog twee
keuzes te maken. Ga je voor 2Averdieping of 2A? En welke basisoptie kies je?

Wat betekent
2B @ Pyxiscollege?
Steek je graag de handen uit de mouwen? Wil je na het secundair onderwijs
meteen de stap zetten naar de arbeidsmarkt?
Kies dan voor 2B – Economie & organisatie – Maatschappij & welzijn of 2B –
STEM-technieken. Deze richtingen bereiden je voor op een studierichting in
de 2de graad met arbeidsmarktgerichte finaliteit.

22

2A

2AV(erdieping)

Als je het in 1A prima hebt gedaan, verwelkomen we jou graag in 2A. De
klassenraad op het einde van 1A heeft je hier vast een advies over gegeven.
Ook wanneer je vanuit een ander onderwijssysteem komt of je wat moeite
had met een algemeen vak in 1Av, is 2A het beste vervolg.

Als je het in 1Av prima hebt gedaan en je had er met geen enkel hoofdvak problemen,
verwelkomen we jou graag in 2Av. Ook als je het in 1A uitstekend hebt gedaan, is een
overstap naar 2Av een optie voor jou. De klassenraad zal je hierover dan zeker een
advies hebben gegeven. Ben je leergierig en kan je goed zelfstandig aan de slag met
je schoolwerk? Dat past je profiel perfect binnen 2Av.
De ‘v’ staat trouwens voor verdieping. Dat wil zeggen dat je bij heel wat vakken dieper
ingaat op bepaalde leerstofonderdelen en je regelmatig moeilijkere opdrachten
voorgeschoteld krijgt.

talen		
geheugen	

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

wiskunde	
inzicht		
leertempo	
talen		
geheugen	

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

wiskunde	
inzicht		
leertempo	
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2A & 2Av:
basisopties

27

STEM-technieken

Ongeacht of je voor 2Av of 2A kiest, heb je de keuze uit volgende basisopties.

Je onderzoekt hoe je een prototype voor een technisch-wetenschappelijke uitdaging
kan maken. Je verkent hierbij verschillende methodes en technieken. Zijn mechatronica,
ICT, levenswetenschappen, constructies en ruimtelijke ontwikkeling dingen die jou
aanspreken, dan is dit wat je zoekt!

klassieke talen
Als je het in 1Av - Klassieke talen prima hebt gedaan en je had er met geen enkel
algemeen vak problemen, is dit misschien wel iets voor jou. Ben je leergierig, kan je goed
zelfstandig aan de slag met je schoolwerk en heb je nood aan een extra uitdaging?
Dan past je profiel perfect binnen 2Av - Klassieke talen.
Je krijgt naast de basisleerstof nog extra uitdagingen aangeboden. Zo ga je dieper in
op bepaalde leerstofonderdelen. Je wordt uitgedaagd tot zelfstandig en samenwerken
en je krijgt moeilijkere opdrachten voorgeschoteld. Het tempo ligt hoog in deze richting.
Naast het basispakket krijg je ook het vak Klassieke talen. Daarin maak je kennis met het
Latijn van de oude Romeinen en je maakt een rondreis in hun rijk gevulde cultuur. Je
maakt ook kennis met de Oudgriekse taal.

Ben je geboeid door de mens en zijn milieu? Ben je
sociaal voelend en wil je je sociale vaardigheden
verder ontwikkelen? De richting Maatschappij &
welzijn is geknipt voor jou!

economie & organisatie
Ben je geboeid door de financiële wereld? Wil je weten
hoe kopen en verkopen werkt? Ben je taalvaardig?
Zie je een toekomst in de handel wel zitten? Kies dan
voor de basisoptie Economie & organisatie.

moderne talen & wetenschappen
Je oefent de wetenschappelijke werk- en
denkmethode in en je raakt vertrouwd met de
bijhorende apparatuur, terminologie en leerstof.
Tegelijk verfijn je de basisleerstof van moderne
vreemde talen.

26

In deze richting starten de toekomstige ingenieurs. Wiskunde en wetenschappen zijn in
deze vrij theoretische richting belangrijk. Je gaat op zoek naar oplossingen voor allerlei
dagdagelijkse en maatschappelijke problemen. Hierbij gaat het niet zo zeer om de
specifieke afwerking, maar staat het probleemoplossend denkwerk centraal.

basislessentabel 2A

maatschappij & welzijn

STEM-wetenschappen

geschiedenis 				2
godsdienst 				2
lichamelijke opvoeding 		

2

moderne vreemde talen 		
5+1
> Engels 				(2)
> Frans 				(3 + 1)
Nederlands 				4
wiskunde 				

4+1

muziek 				1
beeld 					1
techniek 				2
natuurwetenschappen 		

1

aardrijkskunde 			1
basisoptie 				5

Als je het in 1B prima hebt gedaan, verwelkomen we jou graag in 2B. De klassenraad
op het einde van 1B heeft je hier vast een advies over gegeven. Wanneer je na 1A een
sterk advies hebt gekregen of een A-attest met uitsluiting, is 2B misschien ook wel een
goed vervolg voor jou.

Steek je graag de handen uit de mouwen? Wil je na het secundair onderwijs
meteen de stap zetten naar de arbeidsmarkt? Kies dan voor 2B - Economie &
organisatie - Maatschappij & welzijn of 2B - STEM-technieken. Deze richtingen
bereiden je voor op een studierichting in de 2de graad met arbeidsmarktgerichte
finaliteit.

talen		
geheugen	

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

wiskunde	

praktijk	
inzicht		
leertempo
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2B

Je hebt een praktijkgerichte belangstelling voor techniek. Je zoekt graag uit hoe iets
in elkaar steekt of je zoekt graag naar een praktische oplossing voor een probleem.

Je bent handig en je houdt van nauwkeurig werken. In de optie STEM-technieken
kom je in contact met hout, metaal, mechanica en elektriciteit. Je ontwikkelt en
maakt zelf werkstukken waardoor je vaak in de werkplaats vertoeft. Hierbij leer je
ontwerpen en plannen lezen. Dit alles wordt voor een klein deel aangevuld met
het vak Economische vorming, waarbij je kennismaakt met ICT en de wereld van
de onderneming.

basislessentabel 2B

2B

STEMtechnieken

geschiedenis 				2
godsdienst 				2
lichamelijke opvoeding 		

2

moderne vreemde talen 		
5+1
> Engels 				(2)
> Frans 				(3 + 1)
Nederlands 				4
wiskunde 				

4+1

muziek 				1
beeld 					1
techniek 				2
natuurwetenschappen 		

1

aardrijkskunde 			1
basisoptie 				5

2B

31

Economie
& organisatie
Maatschappij
& welzijn

Het luik Economie & organisatie bestaat uit ICT-vaardigheden en een verkenning van
de handelswereld. Hier maak je kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te
maken hebben met kopen en verkopen. Waar moet een goede verkoper zo allemaal
op letten? Hoe maak je bestellingen, bereken je inkomsten en uitgaven, wat zijn de
verschillende manieren van betalen? Dit alles wordt voor een klein deel aangevuld met
STE(A)M waarbij je technische en artistieke vaardigheden verder ontwikkeld worden.

30

basislessentabel 2B

Deze richting richt zich tot alles wat met mensen te maken heeft. Je krijgt inzicht in
gezondheid en lifestyle (verzorging, mode en lichaamszorg). Je maakt kennis met
enkele beroepen waarbij zorgen voor een ander centraal staat, zoals kinderverzorgster
of gezinshulp. Daarbij is kennis over het menselijk lichaam en de zorg ervoor zeer
belangrijk. Bovendien leer je over voedingsmiddelen, hoe je een leefruimte onderhoudt
en hoe je zorg draagt voor je kleding.

Godsdienst 				2
Lichamelijke opvoeding 		

2

Maatschappelijke vorming 		

2

Moderne vreemde talen 		
3
> Engels 				(2)
> Frans 				(1)
Nederlands 				3
Wiskunde 				3
Muziek 				1
Beeld 					1
Techniek 				2
Wetenschappen 			1
STE(A)M 				2
Economie & organisatie 		

5

Maatschappij & welzijn 		

5

33

> Kustreis
> Leerlingenparlement
> Sportcompetities
> Schoolbibliotheek
> Projectdagen
> Excursies
> Bosbiotoopstudie
> Sportdagen
> Beroepenbeurs
> ...

32

activiteiten

35

tweede
graad.
34
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Belangrijk
Vanaf 1 september 2021 zet de hervorming van het secundair onderwijs zich verder in
het derde jaar. Het vierde jaar wordt nog georganiseerd volgens de oude structuur..
Zo zullen de leerlingen van het tweede leerjaar, die al in de gewijzigde structuur
gestart zijn, naadloos overgaan naar de tweede graad. De leerlingen die nog in de
oude structuur gestart zijn en naar het 4de jaar gaan in september 2021, zullen ook hun
studieloopbaan kunnen verderzetten.

hervorming
secundair
onderwijs

Dit betekent dat je voor het schooljaar 2021-2022 benamingen en lessentabellen vindt
voor het 3de jaar (modernisering) en het 4de jaar (oude structuur).
Bovendien bieden we vanaf 1 september 2021 ook twee nieuwe studierichtingen
aan: Humane wetenschappen en Taal en communicatie.

Domein STEM

Domein Taal en Cultuur

Domein Maatschappij
en Welzijn

Domein Economie
en organisatie

36

oude structuur

Modernisering (09/21)

Wetenschappen

Natuurwetenschappen

Industriële
wetenschappen

Technologische
wetenschappen

Elektromechanica

Elektromechanische
technieken

Basismechanica

Mechanica

Latijn

Latijn

/

Taal en communicatie

/

Humane wetenschappen

Sociale en technische
wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Verzorging – voeding

Zorg en welzijn

Economie

Economische
wetenschappen

Handel
(Business Education)

Bedrijf en organisatie

Kantoor (Office and retail)

Organisatie en logistiek

STEM
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Natuurwetenschappen
Wat houdt het in?
De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen:
biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde).
Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het
wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:
>
vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
>
nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
>
in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke
thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze
verworven informatie;
>
een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
In deze richting wordt ook ingezet op de STEM-didactiek.
Door het aanleren van probleemoplossend denken, samenwerken, vakoverstijgend
werken, communiceren, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, innovatief denken,
… worden onze leerlingen nog beter voorbereid op een vernieuwende en uitdagende
(toekomstige) maatschappij in de 21ste eeuw.

Voor wie?
Als je kiest voor Natuurwetenschappen, heb je vooral interesse voor de verschillende
wetenschappen, maar ook voor wiskunde en talen.
Natuurwetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting
je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.
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3 Natuurwetenschappen

4 wetenschappen

basis

basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

Nederlands			4

Nederlands			4

Engels				3

Engels				2

Frans				4

Frans				4

aardrijkskunde		 1

aardrijkskunde		 1

geschiedenis			2

geschiedenis			2

maatsch.artist.econ.v.

1

specifiek

specifiek

wiskunde			5

wiskunde			5

biologie			2

biologie			2

chemie			2

chemie			2

fysica				2

fysica				2

				2
complementair*

complementair
Duits				1

Totaal			

informatica			1
32

seminarie STEM		

Totaal			
40

2

32

*De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Technologische
wetenschappen
Wat houdt het in?
Technologische wetenschappen profileert zich als een richting met een hoog abstracttheoretische benadering van kennis, gekoppeld aan een zeer sterke inkleuring vanuit
technologische en wetenschappelijke invalshoeken met een sterke wiskundige
onderbouw.
Er is één rode draad in ons leven vandaag: technologie. En die staat niet stil. Wat vandaag
nog nieuw is, is morgen achterhaald kortom de technologische expert is onmisbaar!
Van de smartphone in je broekzak tot de brug waarover je fietst, de scanners in een
ziekenhuis en de helpende hand van een robot. Overal maakt technologie de wereld
beter, veiliger, gezonder, sneller en interactiever. Ben jij ook gefascineerd door deze
toepassingen? Dan is IW zeker iets voor jou!
Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen
en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden. Je toets de toepassing ervan af in
technologische opstellingen en experimenten. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met
behulp van professionele software.
De basiskennis, opgebouwd binnen de dragende vakken wiskunde en toegepaste
theoretische wetenschappen, wordt ingeoefend via het projectmatige engineering. Alle
STEM-componenten komen uitgebreid aan bod.

Voor wie?
Als je kiest voor Technologische wetenschappen heb je zeker interesse voor technologie,
wetenschappen en wiskunde. Je bestudeert graag de wiskundige verklaring van een
probleem en houdt ervan probleemoplossend te werken.
De toekomstige ingenieurs staan bekend om hun probleemoplossend vermogen. Dankzij
je technisch wetenschappelijk, praktijkgericht en innovatief denken leer je problemen
in kaart brengen, wiskundig analyseren en naar optimale oplossingen zoeken. Door
te focussen op (vakoverstijgend) samenwerken, communiceren, het gebruiken en
ontwikkelen van technologie, ... word je nog beter voorbereid op een uitdagende
maatschappij in de 21ste eeuw.
Technologische wetenschappen is een doorstroomrichting.
Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van
professionele en academische bachelors.
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3 Technologische
wetenschappen

4 Industriële
wetenschappen

basis

basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

Nederlands			4

Nederlands			4

Frans				3

Frans				3

Engels				2

Engels				2

biologie			1

aardrijkskunde		 1

aardrijkskunde		 1

geschiedenis			1

geschiedenis			1
maatsch.art.eco. vorming

1

specifiek

specifiek

wiskunde			5

wiskunde			5

technologische wetenschappen en engineering
> chemie 			
> fysica 			

9

fysica				1

(1)
(8)

chemie			1
technologische wetenschappen en engineering

11

				1
complementair*

Totaal			

32

Totaal			

33

*De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Elektromechanische
technieken
Wat houdt het in?
Elektromechanische technieken profileert zich als een richting met een theoretischpraktische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit
technologische en wiskundige invalshoeken.
Via projectmatig werken binnen de technologische vakken wordt het ontwikkelen van
een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op
een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in
de theoretisch technologische materie. Alle STEM-componenten komen aan bod op een
theoretisch-praktische manier.
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3 Elektromechanische 4 Elektromechanica
technieken

basis

basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

Nederlands			4

Nederlands			4

Frans				2

aardrijkskunde		 1

Engels				2

Frans				2

wiskunde			3

Engels				2

bio-chemie			1

geschiedenis			1

aardrijkskunde		 1
geschiedenis			1

Voor wie?
Als je kiest voor STEM in Elektromechanische technieken heb je een uitgesproken
interesse voor technologische toepassingen. Je helpt graag oplossingen mee
bedenken vanuit een praktisch inzicht in de techniek.
Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid
wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de
technologische sector, maar ook instappen op de arbeidsmarkt is een optie.

maatsch.art.econ.vorming 1

specifiek
elektromechanische		
technieken en fysica

12

				1
complementair*

Totaal			

44

specifiek

32

wiskunde			4
toegepaste chemie		

2

elektromechanische		
processen

14

Totaal			

34

* De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.
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Mechanica
3 Mechanica

4 Basismechanica

basis

basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

algemene vorming*		
10
> Nederlands			3
> Engels/Frans		
2
> mavo			3
> wiskunde			1
> natuurwetenschappen
1

project algemene vakken

specifiek

Wat houdt het in?
Je maakt op een praktijkgerichte manier kennis met basisbegrippen uit de mechanica,
maar ook met de moderne technologie binnen dit studiegebied. Je maakt kennis
met 3D-ontwerpen en –uitvoeringen en leert basisvaardigheden aan van moderne
verbindingstechnieken met verschillende soorten materialen. Je oefent en experimenteert
met moderne vormingstechnieken en leert onderhoudstechnieken toepassen op diverse
systemen.

Engels				1

specifiek

mechanica			17

				1
complementair*

Totaal			

6

32

basismechanica		
> energiekringen 		
> technisch tekenen 		
> mechanica 			
> lassen-constructie 		

Totaal			

21
(1)
(2)
(14)
(4)

32

Voor wie?
Als je kiest voor Mechanica heb je een uitgesproken interesse voor techniek en
technologie vanuit praktisch oogpunt.
Mechanica bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een
graduaatsopleiding.
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* De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Taal &
cultuur

48

49

Latijn

Wat houdt het in?
De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst
ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd
om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken, wordt je taalgevoel aangescherpt
(wat een goede oefening is voor het aanleren van vreemde talen) en leer je
probleemoplossend denken.
De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur groeit. In het
derde jaar kruisen enkele markante figuren uit de oudheid je pad: je steekt met Hannibal
en zijn olifanten de Alpen over, je ontrafelt met Alexander de Grote de Gordiaanse knoop,
maar je bestudeert ook de donkere kanten van de samenleving: vervloekingstabletten en
grafschriften en zelfs Harrius Potter komen aan bod.
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3 Latijn

4 Latijn

basis

basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

Nederlands			4

Nederlands			4

Engels				2

Engels				2

Frans				3

Frans				3 of 4*

biologie			1

biologie			1

chemie			1

chemie			1

fysica				1

fysica				1

aardrijkskunde		 1

aardrijkskunde		 1

geschiedenis			2

geschiedenis			2

maatsch.artist.econ.vorming 1

specifiek

specifiek

Latijn				5

Latijn				5

Wiskunde			5

Wiskunde			

				2
complementair*

Voor wie?
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				2
complementair*
Duits				1
informatica			1
seminarie STEM-initiatie of
sem. taal & cultuur (optie)

Als je kiest voor Latijn, heb je vooral interesse voor talen en in het bijzonder voor Latijn,
maar ook voor wiskunde en andere algemene vakken.
Latijn is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op
een brede waaier van professionele en academische bachelors.

4 of 5*

Totaal			

32

Totaal			

1

32

* De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Taal en
communicatie
Wat houdt het in?
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3 Taal en
communicatie
basis
godsdienst			2
LO				2
Nederlands (+S)		

Public relations, conversation management, Nederlands, Frans, Engels, Duits … het
komt allemaal aan bod tijdens je opleiding. Je leert alles over interne en externe
bedrijfscommunicatie. Je ontdekt hoe je je boodschap nòg krachtiger maakt en dat in
verschillende talen.

5

Engels (+S)			3
Frans (+S)			4
wiskunde			3

Voor wie?

natuurwetenschappen

2

aardrijkskunde		 1
geschiedenis			1
maatsch.artist.eco.vorming 1

Je bent gefascineerd door alles wat met taal en communicatie te maken heeft. Je
combineert een business mindset gecombineerd met communicatievaardigheden
en meertaligheid.
De studierichting bereidt voor op een selectie van professionele bacheloropleidingen. De
aansluitende jobmogelijkheden zijn heel divers.
Kies je de dynamiek van een baan als journalist? Liever de adviserende kant als
communicatieadviseur of het commerciële werkveld als export manager? Of ga je
voor de online wereld als social media expert? Of je nu voor een commerciële functie
gaat, of liever een adviserende… Of je nu expert wordt in de online wereld of liever in
het (internationale) bedrijfsleven aan de slag gaat, bij radio en televisie of toch de
overheid, met een studierichting als Taal en communicatie heb jij een zeer brede basis
om aansluitend een bacheloropleiding in dit vakgebied te volgen in het hoger onderwijs
of te starten op de arbeidsmarkt.
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specifiek
Duits				1
Public Relations		

5

				2
complementair*

Totaal			

32

* De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Maatschappij
& welzijn

54

55

Humane
wetenschappen
Wat houdt het in?
De klemtoon van deze studierichting ligt op de humane wetenschappen. In het
vak Cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van
mens en samenleving. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en
kunst. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (bijv.
Jongerenculturen, media …).
In het vak Gedragswetenschappen staat de mens als individu en het samenleven van
mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op
mens en samenleving, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de
psychologie, de sociologie en de antropologie.

57

3 Humane
wetenschappen
basis
godsdienst			2
LO				2
Nederlands			4
Engels				3
Frans				4
biologie			1
chemie			1
fysica				1
wiskunde			4
aardrijkskunde		 1

Voor wie?
Je kiest voor Humane wetenschappen als je interesse hebt voor een breed gamma
van abstracte leerinhouden, in het bijzonder voor gedrags- en cultuurwetenschappen.
Je hebt ruime interesse voor cultuur, de mens en de maatschappij en je kan creatief
denken om de aangeboden leerinhouden kritisch te beoordelen.
Humane wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat deze studierichting
je voorbereidt op een brede waaier van professionele en academische bachelors.

geschiedenis			2
maatsch.artist.eco.vorming 1

specifiek
filosofie			1
sociologie en psychologie

3

kunstbeschouwing		

1

				1
complementair*

Totaal			
56

32

* De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Maatschappij
en welzijn
Wat houdt het in?
Competentieontwikkelend leren is in Maatschappij en welzijn een sleutelbegrip.
Je leert werken in team en wordt hierbij aangesproken op je kritische zin, creativiteit
en probleemoplossend vermogen. Nadenken over mens en maatschappij, passend
communiceren in verschillende situaties en de integratie van verschillende
wetenschappelijke disciplines zijn essentieel in deze richting.

Voor wie?
Als je kiest voor Maatschappij en welzijn ben je
sociaalvoelend en wil je je sociale vaardigheden verder
ontwikkelen. Je hebt interesse in menselijke relaties en
over de sociale en psychologische aspecten van de
samenleving.
Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit.
Dit betekent dat je voorbereid wordt op een selectie van
professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de
sociale sector’.
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3 Maatschappij
en welzijn

4 Sociale en technische
wetenschappen

basis

basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

Nederlands			4

Nederlands			4

Engels				2

Engels				2

Frans				2

Frans				3

wiskunde			3

wiskunde			3

natuurwetenschappen

2

aardrijkskunde		 1

aardrijkskunde		 1

geschiedenis			1

geschiedenis			1

informatica			1

maatsch.artist.eco.vorming 1

specifiek

specifiek

maatschappij en welzijn
10
> toeg. fysiologie &
anatomie
> (in)directe zorg
> psychologie & sociologie
> expressie

natuurwetenschappen

3

sociale wetenschappen

3

integrale opdrachten

7

				2
complementair*

Totaal			
58

32

Totaal			

32

*De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Zorg
en welzijn
Wat houdt het in?
Zorg en welzijn profileert zich als een richting met een praktische benadering van
directe en indirecte zorg. Je leert hoe steun te bieden aan anderen bij (ped)agogisch
handelen. Ook leer je zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van gezonde
volwassenen en kinderen. Maaltijden plannen, voorbereiden en bereiden, lokalen en
leefruimtes onderhouden en reinigen tenslotte zijn eveneens belangrijke onderdelen.
Via projectmatig werken worden de aangeleerde vaardigheden, in groep toegepast in
verschillende situaties.

Voor wie?
Je hebt een uitgesproken interesse voor het
werken met en zorgen voor mensen.
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3 Zorg en
welzijn

4 Verzorgingvoeding

basis

basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

algemene vorming*		
10
> Nederlands			3
> Engels/Frans		
2
> mavo			3
> wiskunde			1
> natuurwetenschappen
1

project algemene vakken

specifiek
(In)directe zorg		
> pedagogiek
> expressie
> soc. maatsch. vorming

6

Frans				2

specifiek
17

Zorg en welzijn bereidt je voor op de
arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren in een
graduaatsopleiding.

plastische opvoeding

2

muzikale opvoeding		

1

toegepaste informatica

1

verzorging-voeding		

16

				1
complementair*

Totaal			

60

32

Totaal			

32

*De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Economie
& organisatie

62

63

Economische
wetenschappen

Wat houdt het in?
Economie bestudeert het gedrag van de consumenten (= verbruikers) en de
producenten (= voortbrengers van goederen). Daarbij duiken begrippen op als
vraag en aanbod, markten, bruto binnenlands product, inflatie, koopkracht, winst,
boekhouden, ...
Je zal zes grote thema’s behandelen waarin de onderneming steeds centraal staat. De
onderneming ligt namelijk aan de basis van onze welvaart.

Voor wie?

3 Economische
wetenschappen
basis

4 Economie

65

basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

Nederlands			4

Nederlands			4

Engels				2

Engels				2

Frans				3

Frans				4

biologie			1

biologie			1

chemie			1

chemie			1

fysica				1

fysica				1

aardrijkskunde		 1

aardrijkskunde		 1

geschiedenis			2

geschiedenis			2

maatsch.artist.eco.vorming 1

specifiek

specifiek

economie			4

economie			4

wiskunde			5

wiskunde			

				1
complementair*

4 of 5*

				2
complementair
Duits				1

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en
wetenschappen. Je krijgt een heleboel algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels,
wiskunde, wetenschappen.

economie exploratie		

informatica			1

Economische wetenschappen is een doorstroomrichting.
Dit wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt op een brede waaier van
professionele en academische bachelors.

seminarie STEM-initiatie of
sem. taal & cultuur (optie)

Totaal			
64

1*

32

Totaal			

1

32

* De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Bedrijf en
organisatie
Wat houdt het in?
Bedrijf en organisatie profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische
benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit economische
invalshoeken.
Via projectmatig werken binnen de economische vakken wordt het ontwikkelen van
een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op
een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in
economische materie.
In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een brede
maatschappelijke én beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels
en Duits.

Voor wie?

3 Bedrijf en
organisatie
basis

Deze studierichting is een richting uit de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je voorbereid
wordt op een selectie van professionele bachelors en graduaatsopleidingen in de
economische sector.

4 Handel
basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				3

LO				2

Nederlands			4

Nederlands			4

Engels				3

aardrijkskunde		 1

Frans				3

geschiedenis			1

wiskunde			3

natuurwetenschappen

natuurwetenschappen

2

2

aardrijkskunde		 1
geschiedenis			1
maatsch.artist.eco.vorming 1

specifiek
bedrijfseconomie		

Je hebt een sterke interesse in de economische aspecten van de samenleving. Je hebt
aanleg en interesse voor vreemde talen, communicatie, informaticatoepassingen en
administratieve verwerking van documenten.
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specifiek
8

Frans				4
Engels				2

				2
complementair*

Duits				1
toegepaste informatica

3

bedrijfseconomie		

6

wiskunde			4

Totaal			

66

32

Totaal			

32

* De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.

Organisatie
en logistiek

3 Organisatie
en logistiek
basis

Wat houdt het in?
Organisatie en logistiek profileert zich als een richting met een praktische benadering
van de economische aspecten in de samenleving. Je leert onder begeleiding
secretariële en boekhoudkundige taken uitvoeren en goederen in ontvangst nemen
en gebruiksklaar maken. Daarnaast leer je verkopen en service verlenen, klanten
onthalen, handelsdocumenten verwerken, communicatieve taken uitvoeren en leer je
vlot met de computer werken.
In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een beroepsgerichte
context uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels..

Voor wie?
Je hebt een sterke interesse in de
economische aspecten van de
samenleving. Je hebt interesse
voor vreemde talen, communicatie,
informaticatoepassingen
en
verwerking van documenten en
goederen.
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4 Kantoor
basis

godsdienst			2

godsdienst			2

LO				2

LO				2

Nederlands			4

PAV				6

Engels/Frans			6
algemene vorming*		
5
> mavo			3
> wiskunde			1
> natuurwetenschappen
1

specifiek
organisatie en logistiek

specifiek
12

				1
complementair*

Nederlands comm.		
vaardigheden

Engels				3
Frans				4

office & retail			

Totaal			

32

2

Totaal			

13

32

Organisatie en logistiek bereidt je voor
op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder
studeren in een graduaatsopleiding.
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*De lessentabellen van het derde jaar zullen in het voorjaar van 2021 concreter vorm krijgen, nadat alle leerplannen ontwikkeld en gecommuniceerd
zijn. Het integreren van bepaalde vakken in de basisvorming (A-finaliteit) en het invullen van het complementair gedeelte zijn daar voorbeelden van.
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derde
graad.
70

STEM

72

73

75

Wetenschappenwiskunde

5/6
Wetenschappenwiskunde

Wat houdt het in?

Voor wie?

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en
aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van
empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen
van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het
schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken
en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren
van dit feitenmateriaal.

Alle studierichtingen van de doorstroomfinaliteit hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze willen
voorbereiden op verder studeren in het hoger
onderwijs.
De
logische
vooropleiding
voor
wetenschappen-wiskunde is in de 2de
graad doorstroomfinaliteit
de richting
Wetenschappen. Ook leerlingen die in de
tweede graad Latijn of economie volgden met
de 5-urencursus voor wiskunde, kunnen naar
deze richting overschakelen.
Aanleg voor en bijzondere interesse in
wetenschappen en wiskunde zijn natuurlijk wel
vanzelfsprekende voorwaarden.

basis en specifiek
aardrijkskunde		 2/1
biologie			2

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij
hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen
worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak
wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan
voor het oplossen van concrete problemen.
Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie
wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal
hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het
complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Wie interesse heeft in de economische
verschijnselen in onze maatschappij kan kennismaken met de basisprincipes van
macro-economie, micro-economie en bedrijfseconomie in de optie ‘economie initiatie’.

In een economische wereld is taalvaardigheid essentieel. Je leert je in een brede
maatschappelijke én beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels
en Duits.

chemie			2/3
Engels				2
Frans				3
fysica				2
geschiedenis			2
godsdienst			2
LO				2
Nederlands			4
wiskunde			6

Wat erna?
De
verdere
studiemogelijkheden
zijn
zeer uitgebreid; er zijn geen beperkingen.
Deze richting bereidt in het bijzonder
voor op ingenieursstudies, geneeskunde,
masteropleidingen in de wiskundige en
wetenschappelijke richtingen.

complementair
esthetica			1
optie				2
(wiskunde exploratie,
economie initiatie of Duits)

Totaal			

74

32

77

Industriële
Wetenschappen (IW)

5/6 Industriële
wetenschappen
basis

Wat houdt het in?

Wat erna?

IW profileert zich als een richting met een hoog abstract-theoretische benadering
van kennis, gekoppeld aan een zeer sterke inkleuring vanuit technologische en
wetenschappelijke invalshoeken met een sterke wiskundige onderbouw.

Na afronding van 6IW is een keuze voor
een
academische
masteropleiding
in
de
technologische
sector
(master
industriële
wetenschappen,
master
ingenieurswetenschappen,
architectuur,
engineering-technology, fysica…) een logische
keuze.

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen
en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden. Je toetst de toepassing ervan af in
technologische opstellingen en experimenten. Je ontwerpt en verwerkt gegevens met
behulp van professionele software.
De basiskennis, opgebouwd binnen de dragende vakken wiskunde en toegepaste
theoretische wetenschappen, wordt ingeoefend via het projectmatige engineering. Alle
STEM-componenten komen uitgebreid aan bod.
Je ontwikkelt verder je brede wetenschappelijk-wiskundige achtergrond, maar we laten
je ook kennismaken met het zoeken van oplossingen voor reallifeproblemen, cases
gelinkt aan de beroepspraktijk. Via gastcolleges, bedrijfsbezoeken, STEM-projecten i.s.m.
bedrijven/hoger onderwijs zorgen wij dat je je onderzoeksvaardigheden en persoonlijke
softskills verder ontwikkelt zodat je voorbereid bent op een uitdagende maatschappij in
de 21ste eeuw.

godsdienst			2
aardrijkskunde		 1
Frans				3
Engels				2
geschiedenis			1
LO				2
Nederlands			3

specifiek
wiskunde			6
fysica				2
chemie 			1/2
biologie			1/0

Voor wie?
Als je kiest voor STEM in IW heb je zeker interesse voor technologie, wetenschappen en
wiskunde. Je bestudeert graag de wiskundige verklaring van een probleem en houdt
ervan probleemoplossend te werken. Dankzij je technisch wetenschappelijk, praktijkgericht
en innovatief denken leer je problemen in kaart brengen, wiskundig analyseren en naar
optimale oplossingen zoeken

76

toegepaste wetenschappen 9
en engineering

Totaal			

33

Elektromechanica (EM)
Wat houdt het in?
EM profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van
kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit technologische en wiskundige
invalshoeken.
Via projectmatig werken binnen de technologische vakken wordt het ontwikkelen van
een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op
een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in
de theoretisch technologische materie. Alle STEM-componenten komen aan bod op een
theoretisch-praktische manier.
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5/6
Elektromechanica
basis
godsdienst			2
aardrijkskunde 		
(+ natuurwet. 5EM)		

1

Frans				2
Engels				2
geschiedenis			1
LO				2
Nederlands			2

Voor wie?
Als je kiest voor STEM in EM heb je een uitgesproken interesse voor technologische
toepassingen. Je helpt graag oplossingen mee bedenken vanuit een praktisch inzicht in
de techniek.

Wat erna?
Na afronding van 6EM is een keuze voor een professionele bacheloropleiding in de
technologische sector (elektro-mechanica, energietechnologie, elektronica-ICT,
toegepaste informatica…) een logische keuze. Vanzelfsprekend behoort ook een HBO5opleiding of zevende specialisatiejaar tot de mogelijkheden.
Voor erg gemotiveerde leerlingen is een masteropleiding tot industrieel ingenieur via een
schakelprogramma ook een optie. Heel wat EM’ers kiezen ook voor de lerarenopleiding
technische vakken.
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specifiek
wiskunde			4

elektromechanische		
processen

Totaal			

17/18

33/34

Lassen-Constructie (LC)
en Fotolassen (7FL)
Wat houdt het in?
Je wordt door de vele uren praktijk een specialist op het vlak van lastechnieken en
constructie. Je leert door gebruik te maken van digitale technische informatie, te lassen
constructies voorbereiden en uitvoeren met de allernieuwste technieken. Je leert
gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Je maakt kennis met
echte werksituaties in een bedrijf via stage vanaf het zesde jaar. In een zevende jaar
Fotolassen leer je alles over specifieke lastechnieken die nodig zijn om gekwalificeerde
laswerken uit te voeren.

Voor wie?
Als je kiest voor STEM in LC/7FL heb je een uitgesproken interesse voor las- en
constructietechnieken. Je leert graag op een praktische wijze en wil je specialiseren in de
allernieuwste technieken.

Wat na LC?
Na afronding van 6LC is een keuze voor een zevende specialisatiejaar een logische keuze.
Pas na het zevende jaar verwerf je je diploma secundair onderwijs.

Wat na FL?
Na afronding van 7FL verwerf je een diploma secundair onderwijs in de specialisatie
Fotolassen. Je verwerft de startkwalificatie om het beroep van gekwalificeerd lasser uit
te oefenen via één of meerdere lascertificaten. Verder kan je je vervolmaken via talrijke
(bedrijfs-)vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten.
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5 Lassenconstructie
basis

6 Lassen- 7 Fotoconstructie lassen
basis
basis

godsdienst			2

2

2

LO				2

2

2

project algemene vakken

4

4

6

Engels				1

1

2

specifiek
veiligheid			1
lassen-constructie		

22

23*

realisaties fotolassen

20**

* incl. 2x 2 weken blokstage
** incl. 7u/week stage

Totaal			

32

		

32

32

Taal &
cultuur

82

83

Moderne talenWetenschappen
Wat houdt het in?
De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en
aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van
empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen
van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het
schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken
en andere naslagwerken.

85

5/6 Moderne talenwetenschappen
basis en specifiek
aardrijkskunde		 2/1
biologie			2
chemie			2/3
Duits				2

Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.
In alle doorstroomstudierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke
plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
(luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met
anderstalige literatuur. In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op
het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde
talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Engels				3

Voor wie?

LO				2

Frans				4
fysica				2
geschiedenis			2
godsdienst			2

Nederlands			4
wiskunde			4

Alle studierichtingen van de doorstroom hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
De logische vooropleiding voor moderne talen-wetenschappen is in de 2de graad
doorstroomfinaliteit de richting Wetenschappen. Ook uit andere doorstroom-richtingen
is een overstap mogelijk, maar dit dient individueel bekeken te worden. Aanleg voor
en bijzondere interesse in de wetenschappen en vreemde talen zijn natuurlijk wel
vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat erna?
De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden
in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde.
84

complementair
esthetica			1

Totaal			

32

87

Latijn-wiskunde
Wat houdt het in?

Wat erna?

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische,
filosofische en juridische teksten.
Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je
literaire smaak.
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die een
van de pijlers is van de westerse wereld. Het vak biedt ook een uitgesproken culturele
vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse
culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

Je kan elke richting hoger onderwijs aanvatten.
Er zijn geen beperking. In het bijzonder kan je
je prima voorbereiden op ingenieursstudies,
geneeskunde of andere masteropleidingen.

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij
hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen
worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak
wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan
voor het oplossen van concrete problemen.
Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie
wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal
hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het
complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Of je verkiest extra wetenschappen in de
optie exploratie wetenschappen. Wie interesse heeft in de economische verschijnselen
in onze maatschappij kan kennismaken met de basisprincipes van macro-economie,
micro-economie en bedrijfseconomie in de optie ‘economie initiatie’.

Voor wie?
Alle studierichtingen van de doorstroom hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. De
enige logische vooropleidingen voor Latijn-wiskunde zijn de richtingen Grieks-Latijn of
Latijn in de 2de graad doorstroom, bij voorkeur met de 5-urencursus wiskunde. Als je in
de tweede graad slechts 4 uren wiskunde volgde, zal een overgang individueel bekeken
moeten worden.
Je kiest voor deze richting als je in zowat alle vakken (talen, wiskunde, wetenschappen) wil
uitgedaagd worden.

86

5/6
Latijn-wiskunde
basis
aardrijkskunde		 1
biologie			1
chemie			1
Engels				2
Frans				3
fysica				1
geschiedenis			2
godsdienst			2
Latijn 				4
LO				2
Nederlands			4
wiskunde			6

complementair
esthetica			1
optie				2
wiskunde exploratie, Duits,
wetenschappen exploratie
of economie initiatie

Totaal			

32

89

Latijn-moderne talen
Wat houdt het in?

Voor wie?

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en
juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de
ontwikkeling van je literaire smaak.
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die
een van de pijlers is van de Westerse wereld.

Alle studierichtingen van de doorstroom hebben
een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil
zeggen dat ze willen voorbereiden op verder
studeren in het hoger onderwijs.
De enige logische vooropleidingen voor Latijnmoderne talen zijn de richtingen Grieks-Latijn
of Latijn in de 2de graad doorstroomfinaliteit.
Aanleg voor en bijzondere interesse in
Latijn en vreemde talen zijn natuurlijk wel
vanzelfsprekende voorwaarden.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren
opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen
historisch inzicht.
In alle doorstroom-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een
belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren,
lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige
literatuur.
In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op het ontwikkelen van
communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen, competentie
op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

5/6 Latijnmoderne talen
basis
aardrijkskunde		 1
Duits				2
Engels				3
Frans				4
geschiedenis			2
godsdienst			2
Latijn 				4

Wat erna?
De verdere studiemogelijkheden zijn zeer
uitgebreid. Enkel verder studeren in zuiver
wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is
niet evident.
De logische verdere uitwegen voor deze
studierichting zijn vooral te situeren in de
studierichtingen met een taalkundig karakter,
geschiedenis,
menswetenschappelijke
richtingen, …

LO				2
natuurwetenschappen

2

Nederlands			4
wiskunde			3

complementair
Duits exploratie		

1

esthetica			1
wiskunde exploratie		

Totaal			

88

1

32

Maatschappij
& welzijn

90

91

Sociale en Technische
Wetenschappen (STW)
Wat houdt het in?

93

5/6 Sociale
en technische
wetenschappen
basis
godsdienst			2

Competentieontwikkelend leren is in STW een sleutelbegrip! Om deze competenties
te bereiken voeren leerlingen Integrale Opdrachten uit, die een integratie beogen
tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, voedingswetenschappen en
expressie.
Je leert werken in team en wordt hierbij aangesproken op je kritische zin, creativiteit
en probleemoplossend vermogen. Nadenken over mens en maatschappij, passend
communiceren in verschillende situaties en de integratie van verschillende
wetenschappelijke disciplines zijn essentieel in deze richting.

aardrijkskunde		 1
geschiedenis			1
LO				2
Nederlands			4
Engels				2
Frans				3

Voor wie?
Als je kiest voor STW ben je sociaalvoelend en wil je je sociale vaardigheden verder
ontwikkelen. Je hebt interesse in menselijke relaties en over de sociale en psychologische
aspecten van de samenleving.

Wat erna?
Na afronding van 6STW is een keuze voor een professionele bacheloropleiding in de
sociale, pedagogische en paramedische sector (verpleegkunde, lerarenopleiding
kleuter-lager onderwijs-secundair onderwijs, logopedie, ergotherapie, sociaal assistent,
diëtiste…) een logische keuze.
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wiskunde			3

specifiek
natuurwetenschappen

4

sociale wetenschappen

5

integrale opdrachten

7

Totaal			

34

Verzorging (V)
en Thuis en
Bejaardenzorg (7TBZ)
Wat houdt het in?
Verzorging profileert zich als een richting waarin je leert zorg en begeleiding te bieden
aan kinderen en volwassenen. Je leert daarbij functioneren als lid van een team
binnen een zorginstelling. Je loopt vanaf het vijfde jaar stage bij zowel de jongere als
oudere zorgvrager.
In het zevende specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg leer je zorg bieden aan
volwassenen en gezinnen. Je leert daarbij functioneren als lid van een verpleegkundig
team. De zorg en begeleiding vindt plaats in diverse complexe zorgsituaties.

Voor wie?
Als je kiest voor Verzorging heb je een uitgesproken interesse voor het werken met en
zorgen voor mensen.

Wat na 6 Verzorging ?
Na afronding van 6 Verzorging is een keuze voor een zevende specialisatiejaar een
logische keuze. Pas na het zevende jaar verwerf je je diploma secundair onderwijs.

Wat na TBZ?
Na afronding van 7TBZ verwerf je een diploma secundair onderwijs in de specialisatie
thuis- en bejaardenzorg. Je kan dus onmiddellijk aan de slag als gespecialiseerd
zorgkundige. Steeds vaker kiezen leerlingen na 7TBZ voor een HBO5-opleiding in de sociale
sector zoals verpleegkunde.
94

95

5
Verzorging

6
7 Thuis- en
Verzorging bejaardenzorg

Basis

Basis

Basis

godsdienst

2

2

2

LO

2

2

2

project algemene vakken

4

4

4

Frans

1

1

Engels

2

expressie

2

specifiek
indirecte zorg

2

2

2

stages

12

10

12

verzorging

9

11

6

Totaal			

32

32

		

32

Economie
& organisatie

96

97

99

Economie-wiskunde
Wat houdt het in?

Wat erna?

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie
krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen
de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de
problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing,
boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid …. De
boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen
kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert:
het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere
burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

De combinatie van deze twee vakdomeinen
staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in
het hoger onderwijs. Er zijn geen beperkingen.
Door de uitbreiding in het complementaire
gedeelte (wiskunde, Duits of wetenschappen)
kan je je al iets beter voorbereiden voor
sommige vervolgopleidingen.

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij
hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen
worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak
wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan
voor het oplossen van concrete problemen.
Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie
wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal
hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het
complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Of je verkiest extra wetenschappen in de
optie exploratie wetenschappen.

Voor wie?
Alle studierichtingen van de doorstroom hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat ze voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
De logische vooropleiding is in de 2de graad doorstroom de richting Economie, Latijn of
Wetenschappen, telkens met de 5-urencursus voor wiskunde.
Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.
Aanleg voor en bijzondere interesse in economie en wiskunde zijn natuurlijk wel
vanzelfsprekende voorwaarden.

98

5/6
Economie-wiskunde
Basis en specifiek
aardrijkskunde		 1
biologie			1
chemie			1
economie			4
Engels				2
Frans				3
fysica				1
geschiedenis			2
godsdienst			2
LO				2
Nederlands			4
wiskunde			6

complementair
esthetica			1
optie				2
wiskunde exploratie,
Duits of wetenschappen
exploratie

Totaal			

32

Economiemoderne talen
Wat houdt het in?
Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie
krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen
de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen
in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer,
internationale handel, personeelsbeleid …. De boekhouding is een ondersteunend
onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden
waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de
relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal
recht met relaties tot de overheid.
In alle doorstroom-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke
plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
(luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met
anderstalige literatuur.
In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op het ontwikkelen van
communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen, competenties
ophet vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Voor wie?
Alle studierichtingen van de doorstroom hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. De
logische vooropleiding is de richting Economische wetenschappen in de 2de graad
doorstroom. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.
Aanleg voor en bijzondere interesse in economie en vreemde talen zijn wel
vanzelfsprekende voorwaarden.
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Wat erna?
De combinatie van deze twee vakdomeinen
staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in
het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud
is voor richtingen met veel wiskunde en/of
wetenschappen. De richting biedt vooral mooie
slaagkansen in een professionele bachelor.

Basis en specifiek
aardrijkskunde		 1
Duits				2
economie			4
Engels				3
Frans				4
geschiedenis			2
godsdienst			2
LO				2
natuurwetenschappen

2

Nederlands			4
wiskunde			3

complementair
economie exploratie		

1

esthetica			1
optie				1
wiskunde of Duits
exploratie

Totaal			

32

Handel
Wat houdt het in?
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Handel
Basis
godsdienst			2

Handel profileert zich als een richting met een theoretisch-praktische benadering van
kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit economische invalshoeken.
Via projectmatig werken binnen de economische vakken wordt het ontwikkelen van
een onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd. De theorie en praktijk wordt op
een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld zodat je een logisch inzicht verwerft in
economische materie. In de 3de graad krijg je naast een algemene vorming een brede
bedrijfsgerichte vorming. Deze vorming kan zowel op school als daarbuiten georganiseerd
worden in het kader van een minionderneming, bedrijfsbezoeken, seminaries en stages.
Taalvaardigheid blift essentieel. Je leert je in een brede maatschappelijke én
beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Voor wie?
Als je kiest voor Handel heb je een sterke interesse in de economische aspecten
van de samenleving. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen, economie,
informaticatoepassingen en administratieve verwerking van documenten.

aardrijkskunde		 1
geschiedenis			1
LO				2
Nederlands			3
natuurwetenschappen

1

specifiek
Frans				4
Engels				3
Duits				3
bedrijfseconomie		

11

wiskunde			3

Wat erna?
Na afronding van 6 Handel is een keuze voor een professionele bacheloropleiding in het
studiedomein handelswetenschappen en bedrijfskunde een logische keuze.
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Kantoor (Office Logistics)
en Logistiek (7LOG)
Wat houdt het in?
Je leert op school en op stage de taken van een administratief medewerker: zelfstandig
ondersteunende taken uitvoeren zoals onthaal, bijhouden van een elektronische
agenda, cijfergegevens verwerken… Naast een diepgaande ICT-vorming leer je
boekhoudkundige taken uitvoeren én leer je zelfstandig goederen ontvangen,
opslaan en verzendklaar maken. Taalvaardigheid blijft essentieel. Je leert je in een
beroepsgerichte context uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
De vorming in 7 Logistiek bestaat uit twee componenten: een communicatieve
component en een bedrijfsgerichte component. Je krijgt een praktijkgerichte vorming
rond de verwerking van in- en uitgaande goederenstroom op de werkvloer van een
magazijn. Je bekwaamt je in deze materie via bedrijfsbezoeken en stage in een logistiek
bedrijf. We bieden een opleiding tot heftruckchauffeur aan in een gespecialiseerd
opleidingscentrum.

Basis

5K

6K

7LOG

godsdienst

2

2

2

LO

2

2

2

project algemene vakken

4

4

4

specifiek
Nederlands comm. vaardigheden

2

Engels

2

3

Frans

3

3
1

Duits
C1a secretariële taken
ondersteunen: klavier,
documenten opmaken

3

2

C1b secretariële taken
ondersteunen: onthaal, post,
telefoneren, …

3

2

C1/C2/C3 stage

4

7

Als je kiest voor Kantoor heb je een sterke interesse in de economische aspecten
van de samenleving. Je hebt interesse voor vreemde talen, communicatie,
informaticatoepassingen en verwerking van documenten en goederen.

C2b boekhoudkundige taken

2

2

C3 logistiek

5

4

Wat na Kantoor?

7de specialisatiejaar logistiek

Voor wie?
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C1: leiding geven

2

C2: inbound (tijdens stage)

4

Na afronding van 6 Kantoor is een keuze voor een zevende specialisatiejaar een logische
keuze. Pas na het zevende jaar verwerf je je diploma secundair onderwijs.

C3: outbound (tijdens stage)

5

C4: interne transportmiddelen

3

Wat na 7 Logistiek?

C5: veiligheid

3

C6: voorraadregistratie

2

monitoring: stage-gip

1

Na afronding van 7 Logistiek verwerf je een diploma secundair onderwijs in de specialisatie
Logistiek. Je kan dus onmiddellijk aan de slag als logistiek bediende, orderpicker
magazijnmedewerker of heftruckchauffeur. Steeds vaker kiezen leerlingen na 7LOG voor
een HBO5-opleiding in de economische sector.

Totaal			
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32

activiteiten
& projecten
107

Op onze school leer je niet alleen tijdens
de lessen. Er zijn tal van excursies,
activiteiten en projecten die je ook
zullen helpen om bij te leren op heel
veel verschillende manieren.
Zo zijn er uitstappen die direct
aansluiten op lessen en vakken, maar
ook projecten die vakoverstijgend
zijn. We doen bedrijfsbezoeken in de
buurt, maar gaan ook op meerdaagse
reizen in binnen- en buitenland.
Bovendien zijn er heel wat projecten
in het teken van goede doelen en
vieren we belangrijke momenten in de
schoolloopbaan van al onze leerlingen.
Vele van deze activiteiten worden
trouwens door onze eigen leerlingen
bedacht, voorbereid en uitgewerkt. De
leerlingenraad en andere werkgroepen
zijn daarbij vaak de drijvende kracht,
bijgestaan door leerkrachten en
secretariaatsmedewerkers.
Ouders
bieden ook vaak zeer gewaardeerde
hulp.
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