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Beste leerling,

Je zit op dit ogenblik in het 2de leerjaar van de 1ste graad van het 
secundair onderwijs. Je staat voor een belangrijke keuze, namelijk de 
overgang van de 1ste naar de 2de graad.

Vanaf de 2de graad onderscheiden we verschillende leertrajecten 
en studierichtingen. De benaming van de studierichtingen zegt ons 
iets over de aard van de opleidingen en de vakken die een bijzondere 
aandacht krijgen. Precies door deze specifieke vakken verschillen 
de studierichtingen. Om een juiste keuze te maken, moet je goed 
geïnformeerd zijn. Daarom krijg je in deze brochure een overzicht van 
alle richtingen die je in de Katholieke Scholengemeenschap Sint-
Michiel (Bree, Bocholt, Peer) kan volgen.

Elke studierichting plaatsen we binnen de volgende 4 leertrajecten: 
abstract, theoretisch-technisch, praktisch-technisch en 
praktisch. Tevens vind je in deze brochure de lessentabel van elke 
studierichting. 

Alvorens je te laten kennismaken met de leertrajecten en de 
studierichtingen frissen we de (klassieke) structuur van het 
secundair onderwijs nog eens op.

INLEIDING
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In die structuur onderscheiden we:

1. Drie graden van twee leerjaren

 » de eerste graad met het 1ste en 2de leerjaar
 » de tweede graad met het 1ste en 2de leerjaar
 » de derde graad met het 1ste en 2de leerjaar en het 

specialisatiejaar, nl. het 3de leerjaar

In het BSO kan je na het 3de jaar van de derde graad een volwaardig 
diploma van secundair onderwijs behalen. Het specialisatiejaar heeft 
dus echt zin. Nadien kun je eventueel verder studeren in het hoger 
onderwijs. 

2. Vier onderwijsvormen vanaf de tweede graad 

 » het algemeen secundair onderwijs (ASO)
 » het beroepssecundair onderwijs (BSO)
 » het kunstsecundair onderwijs  (KSO)
 » het technisch secundair onderwijs (TSO)

3. Studierichtingen

Vanaf de tweede graad onderscheiden we verschillende 
studierichtingen binnen de vier onderwijsvormen. De benaming 
zegt ons iets over de aard van de opleiding en de vakken die er een 
bijzondere aandacht krijgen. Precies door deze specifieke vakken 
verschillen de studierichtingen van elkaar. 

In deze bundel word je uitvoerig geïnformeerd over die specifieke 
vorming. Er wordt beschreven welke kennis en inzichten je verwerft 
en verwerkt, welke vaardigheden je oefent en welke attitudes er 
verder ontwikkeld worden in de verschillende studierichtingen van de 
scholengemeenschap. Je verneemt eveneens in welke school van de 
scholengemeenschap de studierichtingen aangeboden worden. Ook 
de lessentabellen van de studierichtingen zijn opgenomen in deze 
infobrochure.
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DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Derde graad

3de leerjaar BSO

2de leerjaar ASO 2de leerjaar KSO 2de leerjaar TSO 2de leerjaar BSO

1ste leerjaar ASO 1ste leerjaar KSO 1ste leerjaar TSO 1ste leerjaar BSO

Tweede graad

2de leerjaar ASO 2de leerjaar KSO 2de leerjaar TSO 2de leerjaar BSO

1ste leerjaar ASO 1ste leerjaar KSO 1ste leerjaar TSO 1ste leerjaar BSO

Eerste graad

2de leerjaar  A Beroepsvoorbereidend 
leerjaar

1ste leerjaar A 1ste leerjaar B
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LEERTRAJECT 1: ABSTRACT LEERTRAJECT

1. Algemeen

Welke kennis verwerf en verwerk je in dit leertraject?

Je bouwt algemene kennis op door zelf logisch en nauwkeurig te 
denken. Je analyseert graag en je integreert nieuwe inzichten soepel 
in de reeds eerder opgedane kennis.

Welke vaardigheden train je?

Alle communicatieve vaardigheden - luisteren, lezen, spreken en 
schrijven – komen aan bod in de taalvakken. Ook de specifieke code- 
en symbolentaal van wiskunde en wetenschappen zijn belangrijk. 
Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden zodat je creatief kan zoeken 
naar oplossingen voor gestelde problemen, individueel of in groep.

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt ruime interesse voor alles wat zich ontwikkelt in je 
omgeving. Je wil over jezelf en je omgeving kritisch nadenken. Aan 
doorzettingsvermogen om veel en lang te leren ontbreekt het je niet.
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2. Studierichtingen in leertraject 1
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Biotechnische wetenschappen (BIOTW) P

Economie (ECO) P P

Humane wetenschappen (HW) P P

Industriële wetenschappen (IW) P

Latijn (LAT) P P

Sportwetenschappen (SPWET) P

Wetenschappen (WET) P P
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2.1 Biotechnische wetenschappen (BIOTW)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In de wetenschapsvakken leer je hoe levende wezens worden 
opgebouwd, hoe ze functioneren, hoe ze zich in stand houden en 
ontwikkelen en wat de wisselwerking is met het milieu. Er wordt veel 
aandacht besteed aan wetenschappelijke kennis van het technisch 
ingrijpen in natuurlijke processen en van nieuwe technieken in de 
biotechnologie en aan milieuproblemen.

Welke vaardigheden train je?

Je verwerft veel kennis via laboratoriumoefeningen en experimenten. 
Hierdoor worden je technische onderzoeksvaardigheden en 
het hanteren van de code- en symbolentaal van wiskunde en 
wetenschappen bijzonder getraind. Het uitdenken en uitvoeren van 
onderzoeken veronderstellen zowel communicatieve als creatieve 
vaardigheden zoals observeren, analyseren, verklaren en kritisch 
evalueren.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor dieren en wetenschappen in het dagelijks 
leven. Bij proefondervindelijk onderzoek heb je zin voor gezondheid, 
hygiëne en veiligheid. Je kan kritisch reflecteren en je wil 
nauwkeurig, objectief en milieubewust denken bij het oplossen van 
problemen.

Biotechnicum
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2.2 Economie (ECO)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je krijgt een brede kijk hoe de nationale en internationale economie 
werkt door je te verdiepen in verschillende domeinen: financiën, 
marketing, arbeidsmarkt, conjunctuur … Hierbij vertrek je steeds 
vanuit de huidige economische situatie waardoor je een goed 
algemeen beeld krijgt van de actualiteit.
De intense samenwerking met kleine lokale en grote internationale 
bedrijven zorgt ervoor dat je een zicht krijgt van hoe het er in een 
bedrijf aan toe gaat. Via meerdere bedrijfsbezoeken, discussies 
met bedrijfsleiders, eventmanagers, zelf handel drijven … kan je de 
economische realiteit op een boeiende manier leren kennen.

Welke vaardigheden train je?

Aan de hand van zelfstandige opdrachten leer je niet enkel op 
eigen initiatief nieuwe inzichten verwerven, bovendien oefen je 
via groepsopdrachten ook je sociale vaardigheden en heb je via 
presentaties de kans om ook je communicatieve vaardigheden te 
verbeteren. Het gebruik van online en van andere toepassingen geven 
je voldoende mogelijkheden om je ICT-vaardigheden te oefenen.
Je bevordert je ondernemersvaardigheden door actieve participatie in 
het vakoverschrijdende projecten.
Je verwerft een brede, algemene ontwikkeling die je voorbereidt op 
doorstromingsonderwijs.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor de economisch-maatschappelijke 
ontwikkelingen en voor de actualiteit. Je denkt graag nauwkeurig en 
objectief na over economische theorieën. Samenwerken met anderen 
stimuleert je om kritisch te reflecteren over jezelf.

Sint-Augustinus Agnetencollege
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2.3 Humane wetenschappen (HW)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Het studieobject van deze studierichting is de mens. In het 
vak Gedragswetenschappen bestudeer je de menselijke 
gedragingen in de verschillende fasen van zijn leven. In het vak 
Cultuurwetenschappen leer je hoe een cultuur zich ontwikkelt via 
de studie van verschillende uitingen van cultuur: woord-, beeld-, en 
jongerencultuur, rechtspraak en economie. Zo begrijp je beter de 
ontwikkeling van de eigen cultuur.

Welke vaardigheden train je?

Je verwerft veel kennis via het werken aan projecten waarin 
het accent ligt op het verbaal, expressief en sociaal vaardig 
communiceren. Het gebruiken van diverse informatiebronnen, 
het synthetiseren en het verwoorden van een eigen standpunt 
zijn belangrijke vaardigheden, naast de onderzoeksvaardigheden 
observeren, omschrijven, analyseren en verklaren. 
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor de politieke, economische en sociale realiteit 
rondom je. Je bent geboeid door het gedrag van de anderen en 
van jezelf. Over de eigen en andere culturen wil je nauwkeurig en 
abstract nadenken, met veel zin voor objectiviteit. In je samenwerking 
met anderen hanteer je de gepaste sociale omgangsvormen.

Sint-Augustinus Agnetencollege
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2.4 Industriële wetenschappen (IW)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je verwerft een ruime kennis in wiskunde en in de 
wetenschapsvakken fysica en chemie. De technische vakken 
Mechanica, Elektriciteit en Computertekenen bestudeer je eveneens 
op een wetenschappelijke wijze. Via de theoretische benadering van 
deze vakken ontwikkel je een creatieve denkkracht.

Welke vaardigheden train je?

Je leert problemen oplossen en je ontwikkelt 
onderzoeksvaardigheden zoals observeren, analyseren en verklaren 
o.a. via het uitvoeren van proeven en experimenten. Naast ICT-
vaardigheden train je ook de praktische taalvaardigheden in je 
moedertaal en in de vreemde talen.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor wetenschappen, technologie en techniek. 
Ook de nieuwe technologieën spreken je aan. Je hebt een groot 
doorzettings- en zelfsturend vermogen. Met veel kritische zin wil je 
objectief en nauwkeurig denken bij het oplossen van problemen.

TISM
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2.5 Latijn (LAT)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In het vak Latijn ga je de reeds opgedane woordkennis en de 
verworven inzichten in taalstructuren van de 1ste graad verdiepen. Je 
werkt zoveel mogelijk met oorspronkelijke antieke leesteksten. Op 
die manier leer je de antieke samenleving en cultuur begrijpen.

Welke vaardigheden train je?

Vooral je communicatieve vaardigheden worden aangesproken: 
met een rijke taal leer je je vlot en genuanceerd uitdrukken. Je 
onderzoekt de antieke teksten door ze kritisch te lezen, te analyseren 
en te structureren. Hiervoor gebruik je bronnen. Je plaatst de 
gevonden informatie binnen de context van die tijd en je vergelijkt 
deze met de huidige tijd om zo tot de juiste interpretatie van de 
bronnen te komen.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je denkt graag abstract na over taalsystemen en je hebt interesse 
voor het verkennen van de antieke wereld als wieg van onze 
beschaving. Je werkt met een enorm doorzettingsvermogen en zin 
voor nauwkeurigheid en objectiviteit. Je leert jezelf bijsturen door 
kritisch te reflecteren over je eigen handelen en denken.

Sint-Augustinus Agnetencollege
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2.6 Sportwetenschappen (SPWET)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je verwerft en verwerkt kennis over:
 » het samenleven van planten, dieren en mensen en hun 

interacties in het vak biologie;
 » de wetmatigheden van de natuurverschijnselen in het vak fysica;
 » de samenstelling van de stoffen en chemische reacties in het vak 

chemie;
 » de menselijke activiteiten in landschap en milieu in het vak 

aardrijkskunde.

In deze richting is ook het vak wiskunde  (5 uur per week) belangrijk.

In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten: balsporten, 
atletiek, turnen, zwemmen, toestelturnen, …

Welke vaardigheden train je?

In de wetenschapsvakken wordt aandacht besteed aan het 
verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke en 
kritische verwerking ervan.
In de sportvakken ontwikkel je je sportieve vaardigheden.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je leert de leerstof grondig en inzichtelijk verwerken. Je hebt 
interesse voor wetenschappen in het dagelijks leven, de evoluties in 
het wetenschappelijk denken en het verklaren van verschijnselen. 
Inzet, oog voor veiligheid, doorzettingsvermogen, samenwerking 
en teamgeest zijn belangrijk bij het beoefenen van de verschillende 
sporttakken.

Agnetencollege
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2.7 Wetenschappen (WET)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je verwerft en verwerkt kennis over:
 » het samenleven van planten, dieren en mensen en hun 

interacties in het vak biologie;
 » de wetmatigheden van de natuurverschijnselen in het vak fysica;
 » de samenstelling van de stoffen en chemische reacties in het vak 

chemie;
 » de menselijke activiteiten in landschap en milieu in het vak 

aardrijkskunde.

Welke vaardigheden train je?

Je verwerft veel kennis via experimenten, individueel en in 
groep. Hierdoor worden je technische onderzoeksvaardigheden 
en het hanteren van de code- en symbolentaal van wiskunde en 
wetenschappen bijzonder getraind. Het uitvoeren van de onderzoeken 
en het uitschrijven van onderzoeksresultaten  veronderstellen 
zowel communicatieve als creatieve vaardigheden zoals observeren, 
analyseren, verklaren en kritisch evalueren.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor wetenschappen in het dagelijks leven, de 
evoluties in het wetenschappelijk denken en het verklaren van 
verschijnselen. Bij proefondervindelijk onderzoek hou je rekening 
met gezondheids-, veiligheids- en hygiënische maatregelen en je 
draagt steeds zorg voor het milieu. Je kan kritisch reflecteren en je 
wil nauwkeurig en objectief denken bij het oplossen van problemen.

Sint-Augustinus Agnetencollege
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Tweede graad 
(1ste en 2de leerjaar)
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Basisvorming 21/21 28/28 27/27 22/22 27/27 26 28/28

Godsdienst 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Lichamelijke opvoeding 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Nederlands 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Frans 3/3 4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4

Engels 2/2 3/2 3/2 2/2 3/2 3/2 3/2

Duits - 0/1 0/1 - 0/1 0/1 0/1

Wiskunde 5/5 4/5 (1) 4/4 5/5 5/5 5/5 5/5

Aardrijkskunde 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Geschiedenis 1/1 2/2 2/2 1/1 2/2 2/2 2/2

Informatica 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 (2) 0/0 1/1

Muzikale opvoeding - 0/1 0/1 - 0/1 0/0 0/1

Plastische opvoeding - 1/0 1/0 - 1/0 0/0 1/0

Fysica - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Chemie - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Biologie - 1/1 1/1 - 1/1 1/1 1/1

Specifieke vorming 11/11 4/4 5/5 10/10 5/5 6/6 4/4

Economie - 4/4 - - - - 1/1

Latijn - - - - 5/5 - -

Gedragswetenschappen - - 3/3 - - - -

Cultuurwetenschappen - - 2/2 - - - -

Toegepaste wetenschappen en engineering - - - 10/10 - - -

Biotechniek 1/1 - - - - - -

Laboratorium biotechniek 3/3 - - - - - -

(Toegepaste) Fysica 2/2 - - - - 1/1 1/1

Laboratorium Chemie 1/1 - - - - - -

(Toegepaste) Chemie 2/2 - - - - 1/1 1/1

(Toegepaste) Biologie 2/2 - - - - 1/1 1/1

Sport - - - - - 3/3 -

TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32

3. Lessentabellen studierichtingen leertraject 1

(1)  Leerlingen van Agnetencollege die kiezen voor 4u Wiskunde krijgen 1u extra Toegepaste Economie.
(2) Leerlingen kunnen op vrijwillige basis 1 uur Informatica volgen.
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LEERTRAJECT 2: THEORETISCH-TECHNISCH LEERTRAJECT

1. Algemeen

Welke kennis verwerf en verwerk je in dit leertraject?

Je bouwt kennis op binnen je studiegebied door mee te denken en 
verbanden te begrijpen. De leraren ondersteunen je om nieuwe 
kennis te koppelen aan eerder opgedane kennis.

Welke vaardigheden train je?

Je oefent vooral communicatieve vaardigheden in realistische 
contexten en specifieke, praktische vaardigheden, eigen aan je 
studiegebied. In dit traject pas je de theorie toe en leer je creatief 
omgaan met stappenplannen, individueel of in groep.

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor de ontwikkelingen in je omgeving, vooral die 
tot jouw studiegebied behoren. Je wil over jezelf en je omgeving 
nadenken en de aangeleerde vaardigheden met de nodige zorg en 
nauwkeurigheid toepassen.
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2. Studierichtingen in leertraject 2
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Elektromechanica (EM) P

Management & IT (Handel) (M&IT) P

Sociale en technische wetenschappen (STW) P P
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2.1 Elektromechanica (EM)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In de technische vakken Mechanica en Elektriciteit bekijk 
je de techniek theoretisch maar met  aandacht voor de 
uitvoeringsmogelijkheden. Je verwerft inzichten in technische 
problemen en je stelt ze voor in een correcte technische tekening via 
een computergestuurd tekenprogramma.

Welke vaardigheden train je?

Je theoretische basis bevordert je probleemoplossend vermogen. Je 
observeert, je voert berekeningen uit en je verklaart je vaststellingen. 
Tijdens dit onderzoeksproces pas je een aantal technische en ICT-
vaardigheden toe. Je hanteert ook allerlei gereedschappen en 
informatiebronnen. In de taalvakken werk je aan je communicatieve 
vaardigheden.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt een ruime interesse voor techniek en voor mechanische en 
technische problemen. Ook de nieuwe technologieën spreken je aan. 
Je praktisch inzicht en goede handvaardigheid in combinatie met je 
zin voor ordelijk en nauwkeurig werken, doen je uitgroeien tot een 
goede technicus.

TISM
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2.2 Management & IT (Handel) (M&IT)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In de commerciële wereld waarin je later terecht komt, is 
communiceren met mensen zeer belangrijk. Bedrijven werken 
steeds meer in een internationale omgeving en daarom focussen 
we op de zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en 
Engels. Daarnaast bestudeer je stap voor stap de verschillende 
afdelingen van een bedrijf. Je leert de interactie tussen de afdelingen 
begrijpen en toepassen in allerlei contexten. Je raakt vertrouwd 
met bedrijfsadministratie en de grondbeginselen van de dubbele 
boekhouding via specifieke administratieve softwarepakketten.

Welke vaardigheden train je?

Je oefent je communicatieve vaardigheden zoals lezen, luisteren, 
spreken en schrijven in verschillende talen via praktische 
toepassingen binnen een zakelijke context. Uiteraard maak je hierbij 
gebruik van diverse moderne communicatiemedia.
De eerste ICT-vaardigheden heb je reeds verworven. Je zal 
praktische (bedrijfs)toepassingen uitwerken en oplossen met behulp 
van verschillende softwaretoepassingen zoals tekstverwerking, 
elektronische rekenbladen, gegevensbeheer en elektronische 
presentaties. Je maakt kennis met de basis voor programmeren. 
Uiteraard is er aandacht voor het efficiënt gebruik van internet en de 
sociale media.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor de administratie en communicatie in bedrijven 
en instellingen. Je legt graag contacten met andere mensen, ook 
in de vreemde talen. Je kan zelfstandig en nauwkeurig praktische 
toepassingen uitvoeren. Je kan goed samenwerken met anderen.

Sint-Augustinus
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2.3 Sociale en technische wetenschappen (STW)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In de sociale wetenschappen werk je rond het fysieke, psychische en 
sociale gedrag van de mens en leg je verbanden met opvoedkundige 
en maatschappelijke aspecten. Je verdiept je in de problematiek 
van de andersvalide. In natuurwetenschappen onderzoek je een 
aantal natuurverschijnselen op een geïntegreerde wijze. Je verwerft 
basisbegrippen en onderzoekscompetenties in practica en projecten. 
In het vak Voeding leer je maaltijden bereiden en verdiep je je in 
gezonde voeding.

Welke vaardigheden train je?

Je werkt rond volgende competenties:

 » een sociaal of natuurwetenschappelijk thema onderzoeken;
 » een activiteit of maaltijd organiseren voor een groep;
 » mondeling presenteren;
 » de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Sociale vaardigheden, taal- en presentatievaardigheden oefen 
je in praktische, interactieve contexten. Vaardigheden voor 
proefondervindelijk leren zoals observeren, analyseren en 
formuleren van verklaringen verwerf je tijdens labo-oefeningen en 
projecten. Je leert een aantal technieken om je expressief uit te 
drukken.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor evoluties in de sociaal-maatschappelijke 
domeinen. Je hebt een ernstige en zelfstandige studiehouding. Je 
bent communicatief, je hebt een vlot voorkomen en je omgangstaal 
is beschaafd. Je werkt kwaliteitsvol en resultaatgericht en je wil 
onderzoeksresultaten kritisch evalueren. Je hebt interesse voor 
voeding en toegepaste (sociale en natuur-) wetenschappen. Je bent 
creatief en werkt graag in team.

Sint-Augustinus

Agnetencollege
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Tweede graad 
(1ste en 2de leerjaar)

E
M

M
&
I
T

S
T
W

Basisvorming 20/20 21/21 19/19

Godsdienst 2/2 2/2 2/2

Lichamelijke opvoeding 2/2 2/2 2/2

Nederlands 4/4 4/4 4/4

Frans 2/2 4/4 3/3

Engels 2/2 3/3 2/2

Wiskunde 4/4 4/4 3/3

Aardrijkskunde 1/1 1/1 1/1

Geschiedenis 1/1 1/1 1/1

(Toegepaste) informatica 0/0 - 1/1

Toegepaste chemie 1/1 0/0 0/0

Toegepaste fysica 1/1 0/0 0/0

Specifieke vorming 12/12 11/11 13/13

Natuurwetenschappen en labo - 2/2 3/3 
4/4*

Sociale wetenschappen - - 3/3

Projecten - - 6/6

Integrale opdrachten - - 6/6*

Expressie - - 1/1 
0/0*

Bedrijfseconomie - 6/6 -

(Toegepaste) informatica - 3/3 -

Elektriciteit en labo 3/3 - -

Mechanica 2/2 - -

Realisaties mechanica 3/3 - -

Technisch tekenen 2/2 - -

Schakeltechnieken 2/2 - -

TOTAAL 32 32 32

3. Lessentabellen studierichtingen leertraject 2

De gegevens met * gelden voor het Agnetencollege in Peer.
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LEERTRAJECT 3: PRAKTISCH-TECHNISCH LEERTRAJECT

1. Algemeen

Welke kennis verwerf en verwerk je in dit leertraject?

Je bouwt de noodzakelijke kennis op vanuit praktijkvoorbeelden. De 
kennis die je reeds bezit, leer je toepassen in een nieuwe situatie.

Welke vaardigheden train je?

Je leert omgaan met de vaktaal in de praktijkgerichte vakken. Ook 
train je een aantal specifieke praktische vaardigheden. Je oefent 
zelfstandig met stappenplannen, individueel of in groep.

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor praktische realisaties en toepassingen binnen 
jouw studiegebied. Je wil zoeken naar andere manieren om die 
realisaties uit te voeren met de nodige zorg en nauwkeurigheid.
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2. Studierichtingen in leertraject 3
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Elektrotechnieken (ET) P

Houttechnieken (HT) P

Plant-, dier-, en milieutechnieken (PDMT) P

Mechanische technieken (MT) P



Naar de 2de graad - Scholengemeenschap Sint-Michiel24

2.1 Elektrotechnieken (ET)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je bouwt je theoretische kennis van de technische vakken Mechanica 
en Elektriciteit op vanuit praktische voorbeelden. Je leert de 
specifieke elektrotechnische tekeningen, normen en symbolen lezen 
en begrijpen. Er wordt veel aandacht besteed aan de studie van 
materialen, gereedschappen, methodes en veiligheidsvoorschriften 
betreffende installatieleer.

Welke vaardigheden train je?

Je leert met de nodige probleemoplossende en elektrotechnische 
vaardigheden schema’s van huisinstallaties ontwerpen en uitvoeren. 
Hierbij hanteer je vlot allerlei materialen en gereedschappen. Je 
traint ook ICT-vaardigheden en praktische taalvaardigheden.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor elektriciteit en nieuwe technologieën. Je kan 
zelfstandig, nauwkeurig en ordelijk werken. Tijdens de uitvoering 
van je handvaardigheden en experimenten volg je de nodige 
veiligheids- en milieumaatregelen op. Je kan je eigen handelen en je 
werkstukken kritisch evalueren.

TISM
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2.2 Houttechnieken (HT)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In het vak Technologie bestudeer je bepaalde houtconstructies, 
materialen, (computergestuurde) houtbewerkingsmachines 
en gereedschappen. In de lessen Technisch tekenen verwerf je 
praktisch inzicht in constructies. Je leert de tekeningen, normen en 
symbolen lezen en begrijpen en tevens werk je tekeningen uit via 
een computerprogramma. Eveneens verwerf je de basiskennis van 
mechanica. 

Welke vaardigheden train je?

Je past technische vaardigheden om hout te bewerken toe. Je leert 
probleemoplossend denken over een werkmethode, werktekeningen 
ontwerpen en werkstukken realiseren. Tijdens deze processen oefen 
je in het kiezen voor en uitvoeren van de meest efficiënte technieken. 
Je traint ICT-vaardigheden en praktische taalvaardigheden.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor nieuwe technieken en je staat open voor 
nieuwe technologieën en materialen. Je kan zelfstandig, nauwkeurig 
en ordelijk werken. Tijdens de uitvoering van handvaardigheden en 
experimenten volg je de nodige veiligheids- en milieumaatregelen 
op en ga je zuinig om met de materialen. Je leert je eigen handelen 
kritisch evalueren en je werkstukken esthetisch afwerken.

TISM
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2.3 Plant-, dier- en milieutechnieken (PDMT)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

PLANT: Je verwerft plantenkennis en leert de levensprocessen van 
planten verklaren aan de hand van anatomische en fysiologische 
kenmerken. Je verwerft inzicht in de levenscycli van zaadplanten, 
sporenplanten en zwammen aan de hand van typevoorbeelden.
DIER: Je verwerft dierenkennis en leert de levensprocessen van dieren 
verklaren aan de hand van anatomische en fysiologische kenmerken. 
Je verwerft inzicht in de levenscycli van dieren aan de hand van 
typevoorbeelden.
MILIEU: Je verwerft inzicht in de verschillende abiotische en biotische 
invloedsfactoren (virussen, bacteriën en schimmels). Je leert de 
interactie tussen de biotische en de abiotische invloedsfactoren in de 
ecosystemen bespreken. Je verwerft basisinzichten i.v.m. de invloed 
van bodemkundige, klimatologische omstandigheden en chemische 
processen op het ecosysteem.

Welke vaardigheden train je?

Je leert planten vermeerderen, voeden en verzorgen. Ook dieren leer je 
voederen, huisvesten, verzorgen en vermeerderen.
Je past specifieke land- en tuinbouwvaardigheden toe en je leert 
technieken om de productie van voedsel, de verwerking en de 
commercialisatie ervan efficiënt te laten verlopen. Je traint ICT-
vaardigheden en sociale vaardigheden om contacten met overheids- en 
ondersteuningsdiensten goed te kunnen verzorgen. Je leert machines 
onderhouden en landbouwvoertuigen besturen.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor planten, dieren en milieu. Je experimenteert 
graag in je natuurlijke omgeving. Je kan zelfstandig, nauwkeurig, 
ordelijk en hygiënisch werken. Tijdens de uitvoering van je vaardigheden 
en experimenten volg je de nodige veiligheids-, gezondheids- en 
milieumaatregelen op. Je kan je eigen handelen kritisch evalueren.
Je leert markteconomisch denken en respectvol omgaan met planten, 
dieren en milieu.

Biotechnicum
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2.4 Mechanische Technieken (MT)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In het vak Technologie leer je vormgevingstechnieken en allerlei 
materialen en gereedschappen kennen. Via de lessen Technisch 
tekenen verwerf je praktisch inzicht in vormgeving van materialen. 
Je leert de tekeningen, normen en symbolen lezen en begrijpen 
en tevens werk je tekeningen uit via een computerprogramma. 
Eveneens verwerf je de basiskennis van mechanica. 

Welke vaardigheden train je?

Je past technische vaardigheden toe om vorm te geven aan 
metalen en kunststoffen en je leert met (computergestuurde) 
werktuigmachines werken. Ook leer je probleemoplossend denken 
over een werkmethode, werktekeningen ontwerpen en werkstukken 
realiseren. Tijdens deze processen oefen je in het kiezen voor 
en uitvoeren van de meest efficiënte technieken. Je traint ICT-
vaardigheden en praktische taalvaardigheden.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor machines, productieprocessen en materialen. 
Je kan zelfstandig, nauwkeurig en ordelijk werken. Tijdens de 
uitvoering van je handvaardigheden en experimenten volg je de 
nodige veiligheids- en milieumaatregelen op en ga je zuinig om met 
de materialen. Je kan je eigen handelen en je werkstukken kritisch 
evalueren.

TISM
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Tweede graad 
(1ste en 2de leerjaar)

E
T

H
T

P
D
M
T

M
T

Basisvorming 18/18 18/18 18/18 18/18

Godsdienst 2/2 2/2 2/2 2/2

Lichamelijke opvoeding 2/2 2/2 2/2 2/2

Nederlands 4/4 4/4 4/4 4/4

Frans 2/2 2/2 2/2 2/2

Wiskunde 3/3 3/3 3/3 3/3

Aardrijkskunde 1/1 1/1 1/1 1/1

Geschiedenis 1/1 1/1 1/1 1/1

(Toegepaste) informatica 0/0 0/0 1/1 0/0

Toegepaste fysica 1/1 1/1 - 1/1

Engels 2/2 2/2 2/2 2/2

Specifieke vorming 14/14 14/14 16/16 14/14

Technisch tekenen - 2/2 - 2/2

Organisatie - 1/1 - -

Elektriciteit en labo 3/3 - - -

Onderzoek - 4/4 - -

Installatiemethoden 4/4 - - -

Realisaties elektriciteit 7/7 - - -

Realisaties hout - 7/7 - -

Technisch vak mechanica - - - 2/2

Mechanica - - - 2/2

Realisaties mechanica - - - 4/4

Realisaties lassen - - - 2/2

Realisaties CNC - - - 2/2

Plant-, dier- en milieutechnieken - - 8/8 -

(Toegepaste) biologie - - 2/2 -

(Toegepaste) chemie - - 2/2 -

(Toegepaste) fysica - - 2/2 -

Algemene techniek - - 2/2 -

TOTAAL 32 32 34 32

3. Lessentabellen studierichtingen leertraject 3
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LEERTRAJECT 4: PRAKTISCH LEERTRAJECT

1. Algemeen

Welke kennis verwerf en verwerk je in dit leertraject?

Je bouwt vakkennis op door het veelvuldig uitvoeren van taakgerichte 
opdrachten binnen een realistische omgeving. 

Welke vaardigheden train je?

Je leert werkinstructies begrijpen. In specifieke werkruimtes leer je 
deze instructies uitvoeren. Je oefent vooral praktische vaardigheden.

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt de wilskracht om de werkinstructies op te volgen en met de 
nodige zorg en nauwkeurigheid uit te voeren.
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2. Studierichtingen in leertraject 4
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Haarzorg (HZ) P

Hout (HOUT) P

Office and Retail Assistant (Kantoor) (ORA) P

Plant, dier en milieu (PDM) P

Basismechanica (BM) P

Verzorging-voeding (VV) P P
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2.1 Haarzorg (HZ)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je leert de verschillende technieken van het dames- en herenkappen. 
Je verwerft basisinzichten in hand- en gelaatsverzorging en in 
materialen en producten om te verzorgen, af te werken en te 
behandelen. Ook leer je commercieel denken en handelen.

Welke vaardigheden train je?

Je oefent praktische vakvaardigheden zoals brushen, watergolven, 
snit, permanent, kleuren en scheren en je voert de technieken van 
haar-, hand- en gelaatsverzorging uit. Je traint sociale vaardigheden 
en de communicatieve vaardigheden spreken en luisteren, vooral via 
het voeren van telefoongesprekken en in de omgang met klanten en 
modellen.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor eigentijdse mode, nieuwe technieken en 
ideeën i.v.m. verzorging van het uiterlijk. Je wil je vakbekwaam en 
met veel bereidwilligheid inzetten voor je klanten door je handelen 
af te stemmen op hun vragen. Je bent voornaam in je voorkomen 
en je handelt evenwichtig, met een grote zin voor kwaliteitszorg, 
gezondheid, hygiëne en veiligheid. 

Agnetencollege
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2.2 Hout (HOUT)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In het vak Technologie verwerf je praktische vakkennis voor 
houtbewerking i.v.m. materialen-, machine- en gereedschapsleer. 
In de lessen Technisch tekenen leer je tekeningen, normen en 
symbolen lezen en begrijpen en de basisconstructies herkennen. 
Eveneens leer je een aantal mechanische toepassingen herkennen.

Welke vaardigheden train je?

Je oefent een aantal ICT- en communicatieve vaardigheden 
zoals het lezen en begrijpen van machinerichtlijnen en 
veiligheidsvoorschriften. Je leert schetsen maken van werkstukken 
in hout. Je bedient (computergestuurde) machines en je voert 
vaardigheden van houtbewerking uit aan de hand van een 
werktekening.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor alles wat te maken heeft met het praktisch 
bewerken van hout. Je kan zelfstandig, nauwkeurig en ordelijk 
werken. Tijdens de uitvoering van je handvaardigheden volg je de 
nodige veiligheids- en milieumaatregelen op en ga je zuinig om 
met de materialen. Je zorgt voor het esthetische afwerken van je 
werkstukken.

TISM
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2.3 Office and Retail Assistant (Kantoor) (ORA)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je maakt kennis met de verschillende afdelingen in een bedrijf. Je 
verwerft inzicht in het uitvoeren van de verschillende administratieve en 
communicatieve taken in een kantoor. Je leert vlot met toepassingen op de 
laptop en iPad werken met speciale aandacht voor een verzorgde lay-out. 
Je verwerft kennis over verschillende branches zoals modezaken, 
tuincentra, doe-het-zelfzaken, warenhuizen... Je bestudeert hoe winkels 
ingericht worden en op welke wijze je artikels in een winkel of etalage kan 
plaatsen. Je leert hoe je met klanten moet omgaan.

Welke vaardigheden train je?

In de professioneel uitgeruste kantoorklas leer je bezoekers welkom 
heten. Met behulp van de eigen telefooncentrale oefen je het voeren van 
telefoongesprekken met klanten en leveranciers. Je verwerkt de post en 
e-mails die in de kantoorklas binnen komen. Je gebruikt je laptop of iPad 
om je ICT-vaardigheden verder in te oefenen en handelsdocumenten te 
verwerken. Je werkt met professionele Office pakketten voor het invoeren 
en bewerken van tekst- en cijfermateriaal, afbeeldingen en video’s. Je 
presentatievaardigheden oefen je verder in bij het voorstellen van je bedrijf 
en de artikelen of diensten. 
In de winkelklas leer je hoe je artikels uitpakt en de verkoopprijs op de 
artikels aanbrengt.  Je verwerft de vaardigheden om artikelen op een mooie 
en creatieve manier in de winkel en in etalages te presenteren. Je leert hoe 
je artikelen in promotie kunt laten opvallen in de winkel d.m.v. een display. 
Je oefent het inpakken van artikels in geschenkverpakking. Je leert klanten 
welkom heten. Je werkt in team samen met de andere verkopers en de 
winkelverantwoordelijke in de winkelklas, maar ook bij het werkplekleren in 
een echte winkelomgeving.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je legt vlot contact met mensen en vindt in team samenwerken leuk. Je 
houdt van gevarieerd en praktisch werk en steekt graag de handen uit de 
mouwen. Je bent gemotiveerd om je ICT-vaardigheden verder te verdiepen 
en je bent handig met moderne media. Je hebt oog voor detail en voert je 
taken stipt en correct uit.

Sint-Augustinus
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2.4 Plant, dier en milieu (PDM)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je leert planten en dieren herkennen, determineren en benoemen. 
Verder verwerf je inzicht in determineren van de macrofauna en –
flora van enkele biotopen.
Je leert de relatie tussen plant en dier beschrijven en je verwerft 
basisinzichten in verband met de invloed van bodemkundige en 
klimatologische omstandigheden en chemische processen op het 
ecosysteem. Voor het gedeelte dier kan je een keuze maken tussen 
productiedieren en gezelschapsdieren. 
Vanaf de derde graad is er een keuze tussen de opties:

 » ‘Productiedieren en landbouwmechanisatie’,
 » ‘Tuin- en groenbeheer’
 » ‘Hobby- en gezelschapsdieren’.

Welke vaardigheden train je?

Je leert omgaan met producten en materialen met betrekking tot 
de cluster plant, dier en milieu. Je oefent in het onderhouden van 
materialen en machines. Je leert planten vermeerderen, voeden, 
verzorgen, oogsten en verkoopsklaar maken. Ook leer je dieren 
voederen, huisvesten, verzorgen en vermeerderen.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor planten, dieren en milieu in je omgeving en 
voor de gebruikte technieken. Je werkt met zin voor gezondheid, 
hygiëne, kwaliteitszorg, veiligheid en respect tijdens de uitvoering 
van taken. Je bent milieubewust.

Biotechnicum
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2.5 Basismechanica (BM)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

In het vak Technologie verwerf je praktische vakkennis voor 
metaalbewerking i.v.m. materialen-, machine- en gereedschapsleer. 
In de lessen Technisch tekenen leer je tekeningen, normen en 
symbolen lezen en begrijpen en basisconstructies herkennen. 
Eveneens leer je een aantal mechanische toepassingen herkennen.

Welke vaardigheden train je?

Je oefent een aantal ICT- en communicatieve vaardigheden 
zoals het lezen en begrijpen van machinerichtlijnen en 
veiligheidsvoorschriften. Je leert ook schetsen maken van 
werkstukken in metaal. Je bedient (computergestuurde) machines en 
je voert vaardigheden van metaalbewerking uit aan de hand van een 
werktekening.
 
Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je hebt interesse voor alles wat te maken heeft met het 
praktisch bewerken van metalen en kunststoffen. Je kan 
zelfstandig, nauwkeurig en ordelijk werken. Tijdens de uitvoering 
van je handvaardigheden volg je de nodige veiligheids- en 
milieumaatregelen op en ga je zuinig om met de materialen. Je zorgt 
voor een fijne afwerking van je werkstukken.

TISM
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2.6 Verzorging-Voeding (VV)

Welke kennis verwerf en verwerk je?

Je verwerft vakkennis over de gezondheidszorg. Je leert met elkaar 
omgaan en naar elkaar luisteren. Ook verdiep je je in gezonde 
voeding en in de leef- en woonomgeving van kinderen en bejaarden.

Welke vaardigheden train je?

Je leert inspelen op het dagdagelijkse huiselijke leven. Zowel het 
koken van maaltijden als het decoreren van de woning en textielzorg 
komen aan bod. Je oefent een aantal communicatieve vaardigheden 
zoals luisterbereidheid en gepast taalgebruik in de omgang met 
kinderen en ouderen. Je zoekt naar creatieve oplossingen voor 
praktische problemen in de woon- en werkomgeving. Je wordt 
vaardig in het begeleiden van animatie bij kinderen en ouderen en in 
het klaarmaken van gerechten. 
Via projecten oefen je de basisvaardigheden van de specifieke 
vakken (voeding, sociale vorming, gezondheid en welzijn, interieur en 
textiel) binnen dagdagelijkse situaties, zowel met ouderen als met 
kinderen. Speciale aandacht gaat hierbij naar het ontwikkelen van 
beroepshoudingen. 

Welke attitudes ontwikkel je verder?

Je bent voornaam in je hele houding. Je handelt evenwichtig, met 
grote zin voor kwaliteitszorg, gezondheid, hygiëne en veiligheid. 
Je leert in groep samenwerken in respect voor de teamleider, de 
verantwoordelijken en de zorgvragers.

Sint-Augustinus Agnetencollege
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Tweede graad 
(1ste en 2de leerjaar)

H
Z

H
O
U
T

O
R
A

P
D
M

B
M

V
V1

Basisvorming 14/14 10/10 17/17 12/12 10/10
15/15

16/16*

Godsdienst 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Lichamelijke opvoeding 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Project Algemene Vakken 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

Frans 2/2 - 4/4 1/1 - 2/2

Engels - - 3/3 - - -

Muzikale opvoeding - - - - - 1/1

Plastische opvoeding 1/1 - - - - 2/2

(Toegepaste) informatica 1/1 - - 1/1 - 0/0 
1/1*

Specifieke vorming 18/18 22/22 15/15 20/20 22/22
17/17

16/16*

Gezondheid en welzijn 
Zorg voor gezondheid en welzijn - - - - - 3/3 

4/4*

Sociale vorming
Pedagogisch en agogisch handelen * - - - - - 2/2 

3/3*

Voeding - - - - - 6/6

Interieur en textiel - - - - - 3/3

Plant, dier en milieu - - - 18/18 - -

Algemene technieken - - - 2/2 - -

Technisch tekenen - 2/2 - - 2/2 -

Technisch vak mechanica - - - - 4/4 -

Technologie - 4/4 - - - -

Realisaties hout - 16/16 - - - -

Realisaties Mechanica - - - - 10/10 -

Realisaties lassen - - - - 2/4 -

Realisaties CNC - - - - 2/2 -

Realisaties energie - - - - 2/0 -

Realisaties Haarzorg 18/18 - - - - -

3. Lessentabellen studierichtingen leertraject 4

1 De studierichtingen worden in 2 scholen georganiseerd: in het Agnetencollege in Peer en in het Sint-Augustinusinstituut in 
Bree. De gegevens met een * betreffen de lestijden in Peer.
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Tweede graad 
(1ste en 2de leerjaar)

H
Z

H
O
U
T

O
R
A

P
D
M

B
M

V
V1

Specifieke vorming 18/18 22/22 15/15 20/20 22/22
17/17

16/16*

Nederlands Communicatieve vaardigheden - - 2/2 - - -

Projecten 3/3
0/0*

Workshops en projecten 2/2

Administratief medewerker (Module Office) - - 6/6 - - -

Retail medewerker (Module Retail) 5/5

TOTAAL 32 32 32 32 32 32

3. Lessentabellen studierichtingen leertraject 4

2 De studierichtingen worden in 2 scholen georganiseerd: in het Agnetencollege in Peer en in het Sint-Augustinusinstituut in 
Bree. De gegevens met een * betreffen de lestijden in Peer.
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AGNETENCOLLEGE

Collegelaan 24 
3990 Peer

Tel. 011 38 38 00
info@agnetencollege.be
www.agnetencollege.be

BIOTECHNICUM 

Kaulillerweg 3 
3950 Bocholt

Tel. 089 46 14 90
info@biotechnicum.be
www.biotechnicum.be

MIDDENSCHOOL 
HEILIG HART

Sint-Jacobsstraat 10
3960 Bree

Tel. 089 46 91 70
info@hhartbree.be
www.hhartbree.be

v
o

r m
i n g  m e t  v i s i e

TISM
DYNAMISCH & INNOVATIEF

SINT-AUGUSTINUS
 

Sint-Jacobsstraat 12 
3960 Bree

Tel. 089 46 19 26
info@augustinus-bree.be
www.augustinus-bree.be

TISM 

Baron de Taxislaan 4
3960 Bree

Tel. 089 46 11 63
info@tismbree.eu
www.tismbree.eu

SCHOLENGEMEENSCHAP 
SINT-MICHIEL

www.sg-sintmichiel.be

Middenschool He i
lig

 H
ar

t



Middenschool Heilig Hart
Bree

Sint-Augustinus
Bree

TISM
Bree

Biotechnicum
Bocholt

Agnetencollege
Peer


