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BESTE LEERLING

Je zit op dit ogenblik in het 2de leerjaar van de 1ste graad van het secundair onderwijs. 

Dat betekent dat je een belangrijke keuze moet maken voor een studierichting in de 

2de graad. 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 (Bocholt, Bree, Peer) kan volgen.

Sommige studierichtingen bereiden voor op de arbeidsmarkt, andere zijn gericht 

op verder studeren. Per studierichting vind je in deze brochure de lessentabel terug.

Voor het derde leerjaar gelden deze lessentabellen vanaf schooljaar 2021-2022.  

Voor het vierde leerjaar vanaf schooljaar 2022-2023. 
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Drie graden van twee leerjaren

Eerste 
graad 

1ste en 
2de leerjaar

Tweede 
graad 

1ste en 
2de leerjaar

Derde 
graad 

1ste en 
2de leerjaar

 

aso 

algemeen 
secundair 
onderwijs

bso

beroeps- 
secundair 
onderwijs

kso 

kunst- 
secundair 
onderwijs

kso 

kunst- 
secundair 
onderwijs

tso

technisch 
secundair 
onderwijs

tso

technisch 
secundair 
onderwijs

Drie finaliteiten

Door de indeling in onderwijsvormen, wordt per studierichting aangegeven waarop een leerling wordt 

voorbereid: 

• doorstromen naar het hoger onderwijs (D-finaliteit)

• doorstromen naar de arbeidsmarkt (A-finaliteit)

• of beide (D/A of dubbele finaliteit). 

Deze finaliteiten maken een goede oriëntering en een betere studiekeuze mogelijk.

Vanaf de tweede graad onderscheiden we verschillende studierichtingen binnen de drie finaliteiten. 

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.

1 I INLEIDING

Alvorens je te laten kennismaken met de verschillende studierichtingen frissen we 
de structuur van het secundair onderwijs nog eens op. 

In die structuur onderscheiden we:

Studierichtingen

Domeinoverschrijdend Domeingebonden

doorstromen 
naar het hoger 

onderwijs 
(D-finaliteit)

doorstromen 
naar beide

(D/A) finaliteit)

doorstromen 
naar de 

arbeidsmarkt
(A-finaliteit)



 4    Scholengemeenschap Sint-Michiel  Naar de tweede graad 

2 I  DE STRUCTUUR VAN 

 HET SECUNDAIR ONDERWIJS

EERSTE GRAAD

leerjaar 1 1ste leerjaar A-stroom 1ste leerjaar B-stroom

leerjaar 2 2de leerjaar A-stroom 2de leerjaar B-stroom

TWEEDE GRAAD

leerjaar 3 1ste leerjaar aso 1ste leerjaar tso 1ste leerjaar kso 1ste leerjaar bso

leerjaar 4 2de leerjaar aso 2de leerjaar tso 2de leerjaar kso 2de leerjaar bso

DERDE GRAAD

leerjaar 5 1ste leerjaar aso 1ste leerjaar tso 1ste leerjaar kso 1ste leerjaar bso

leerjaar 6 2de leerjaar aso 2de leerjaar tso 2de leerjaar kso 2de leerjaar bso

Agnetencollege Sint-Augustinus-
instituut

Biotechnicum TISM

In deze brochure maken we gebruik van 

verschillende kleurcodes en afkortingen voor de 

verschillende scholen. Dat is makkelijk voor je. 

Zo kun je meteen zien welke studierichting bij 

welke school hoort.
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3 I   DOORSTROOMFINALITEIT

  
1  I   Algemeen
Binnen de doorstroomfinaliteit zijn er 2 verschillende types studierichtingen:

 

De finaliteit doorstroom bereidt je voor op verder studeren. Dat kan voor zowel de 
domeinoverschrijdende als de domeingebonden doorstroom  in een academische bachelor-
opleiding (universiteit) als een professionele bachelor-opleiding (hogeschool).
Het verschil tussen beide is dat domeinoverschrijdende studierichtingen voorbereiden op 
een brede waaier aan vervolgopleidingen in het hoger onderwijs terwijl domeingebonden 
richtingen specifiek voorbereiden op opleidingen die inhoudelijk in het verlengde liggen 
van de studierichting.

Om verder te studeren heb je bepaalde competenties nodig die worden aangeleerd in de studierichtingen 

binnen de finaliteit doorstroom:

•  je bouwt algemene kennis op door zelf logisch en nauwkeurig te denken
•   je analyseert graag
•   je integreert nieuwe inzichten soepel in de reeds eerder opgedane kennis
•  je verwerft communicatieve vaardigheden - luisteren, lezen, spreken en schrijven – 
 in de taalvakken
•   je leert de specifieke code- en symbolentaal van wiskunde en wetenschappen
•  je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden zodat je creatief kan zoeken naar oplossingen 
 voor gestelde problemen, individueel of in groep
•   je hebt ruime interesse voor alles wat zich ontwikkelt in je omgeving
•   je wilt over jezelf en je omgeving kritisch nadenken
•   je vindt het niet erg om veel en lang te leren en bezit een goede portie doorzettingsvermogen.

domein-
overschrijdende 

doorstroom
aso

domein-
gebonden 

doorstroom
tso/kso
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2  I  Studierichtingen in 

 de domeinoverschrijdende doorstroom- 

 finaliteit

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen 



Scholengemeenschap Sint-Michiel  Naar de tweede graad     7

Economische wetenschappen 

Wie ben ik? 

Je bent nieuwsgierig en geïnteresseerd in dagelijkse gebeurtenissen die plaatsvinden binnen onze gemeen-
te, onze provincie, binnen België of elders in de wereld. Je houdt van cijfers en vraagt je af of schoenen via  
Zalando nu echt goedkoper zijn dan in de winkelstraat. Je volgt daarom ook het nieuws via internet, radio en 
tv... Je bent sociaal vaardig en wil graag logisch en kritisch leren denken. De economische thema’s binnen het 
vak ‘Mens en samenleving’ waren zeker iets voor jou.

Wat leer ik? 

Je krijgt een brede kijk op hoe de nationale en internationale economie werkt. 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 begrijpt hoe het er in 
een bedrijf aan toe gaat. Via meerdere bedrijfsbezoeken, discussies met bedrijfsleiders, event)managers, zelf 
handel drijven ... kan je de economische realiteit op een boeiende manier leren kennen. Op die manier leer 
je begrippen als  financiën, marketing, arbeidsmarkt, conjunctuur... kennen. Binnen deze sterk theoretische 
studierichting worden al deze economische thema’s aangevuld met een uitgebreid pakket van 5 uur wiskunde 
en met verdiepende lesuren voor Nederlands, de vreemde talen en geschiedenis.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Economische wetenschappen heb je de keuze uit:
→ Economie-wiskunde
→ Economie-moderne talen
→ Bedrijfswetenschappen 

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische en professionele bacheloropleidingen in 
de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen (na economie-moderne talen) en natuurwetenschappen  
(na economie-wiskunde). Het merendeel van onze leerlingen kiest voor een economische richting zoals  
Handelsingenieur, Toegepaste economische wetenschappen of Handelswetenschappen. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

3de 
jaar

3de 
jaar

4de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming

Economie 4 4

Wiskunde 5 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 0 1

0 1

Leren leren / ICT 1 0

Keuzeproject 0 1

Totaal 32 32

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming

Economie 4 4

Wiskunde 5 5

Aanvullende vorming

Artistieke vorming 1 0

Digitale geletterdheid 0 1

Ondernemerschap 0 2

Totaal 32 32

Digi#economy
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Wie ben ik? 
Je bent sociaal ingesteld met een oprechte interesse in de mens en de samenleving. Je wilt weten hoe mensen 
zich ontwikkelen en hoe ze zich gedragen in groep. 

Wat leer ik? 

Je leert hoe mensen zich ontwikkelen van jong naar oud en hoe menselijk gedrag wordt beïnvloed door  
gevoelens, gedachten en behoeften. Je bestudeert een normale ontwikkeling van de mens en mogelijke  
afwijkingen. Je verdiept je in het gedrag van de mens in verschillende groepsverbanden en in de samen- 
leving. Je leert ook filosofisch denken: je staat stil bij wie jij bent, de anderen, de samenleving en de cultuur. 
Je leert vanuit filosofische begrippen nadenken over fundamentele vragen, zoals de mens, waarheid, goed en 
kwaad, geluk. Dit doe je door concrete ervaringen uit jouw leefwereld te toetsen aan de inzichten van heden-
daagse en antieke filosofen en hierover filosofische gesprekken te voeren. 
Ook kunstbeschouwing maakt deel uit van deze opleiding: je bestudeert kunst en cultuur in de brede zin van 
het woord: kunst beleven, begrijpen en waarderen. Je leert genieten van kunst en ervaart hoe deze kan bijdra-
gen aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Humane wetenschappen heb je de keuze uit:  
→ Humane wetenschappen
→ Welzijnswetenschappen
→ of een andere studierichting 

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische en professionele bachelor-
opleidingen in de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en natuurwetenschappen. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

3de 
jaar

4de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Richtingspecifieke vorming

Filosofie 1 2

Kunstbeschouwing 1 2

Sociologie en psychologie 3 3

Aanvullende vorming 

Leren leren / ICT 1 0

Keuzeproject 0 1

Totaal 32 32

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Richtingspecifieke vorming

Filosofie 1 2

Kunstbeschouwing 1 2

Sociologie en psychologie 3 3

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Digitale geletterdheid 0 1

Totaal 32 32

Humane wetenschappen
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Latijn

Wie ben ik? 
Je hebt interesse en aanleg voor de Latijnse taal waarbij woorden en grammatica jouw puzzelblokjes zijn.  
Je hebt ook belangstelling voor taal als medium, voor geschiedenis, kunst en verhalen. Dankzij de teksten  
die je leest, leer je heel wat over de leefwereld van de Grieken en Romeinen en van de antieke wereld als 
wieg van onze beschaving. Je wilt kritisch nadenken over maatschappelijke verschijnselen, over levensvragen  
en over jezelf. Wiskunde is ook een belangrijk vak in deze richting. Daarom is het belangrijk dat je ook  
voldoende wiskundig inzicht hebt.

Wat leer ik? 

In het vak Latijn ga je de eerder verworven kennis en inzichten van de 1ste graad verdiepen.  
Je werkt zoveel mogelijk met oorspronkelijke antieke leesteksten. Vlot Latijn leren lezen is de doelstel-
ling. Je onderzoekt de antieke teksten door ze kritisch te lezen: traag, nauwkeurig en onderzoekend.  
Je oefent daardoor ook begrijpend lezen, wat nuttig is in alle andere vakken. Je leert ook de informatie uit 
de bronteksten vergelijken met actuele situaties in onze maatschappij om zo tot een juiste interpretatie  
te komen. Bovendien worden je communicatieve vaardigheden aangesproken: met een rijke taal kan je  
je vlot en genuanceerd uitdrukken. Je leert ook verbanden leggen tussen de Europese moedertaal Latijn  
en de moderne vreemde talen. Je moet geen bolleboos zijn om Latijn te studeren. Je hebt wel een  
dosis doorzettingsvermogen nodig om je tanden te zetten in het ruime aanbod, maar er zal een  
boeiende wereld voor jou opengaan. Je zal ongetwijfeld ‘humanior’ worden: een breed gevormde mens!

Wat word ik?

De opleiding Latijn biedt je een brede basis aan waardoor je na de tweede graad Latijn alle keuzemogelijk- 
heden hebt in de derde graad. Met Latijn in de 2de graad ben jij de enige die de keuze kan maken uit: 
 →  Latijn - wiskunde 
 →   Latijn - wetenschappen
 →  Latijn - moderne talen 
 →  alle andere studierichtingen 

Na de 3de graad heb je tevens alle keuzemogelijkheden voor zowel een professionele als een academische 
bacheloropleiding. 
Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

3de 
jaar

3de 
jaar

4de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 3 2

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming

Latijn 5 5

Wiskunde 5 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 0 1

Leren leren / ICT 1 0

Keuzeproject 0 1

STEM 0 1

Totaal 32 32

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming

Latijn 5 5

Wiskunde 5 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Digitale geletterdheid 0 1

Filosofie 1 2

Totaal 32 32
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Natuurwetenschappen 

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor wetenschappen in het dagelijks leven. Je wilt natuurverschijnselen diepgaand  
begrijpen en verklaren. Je hebt interesse voor wiskunde, natuur en techniek. Je leert graag en je houdt ervan 
om dingen te onderzoeken. 

Wat leer ik? 

Je verwerft en verwerkt kennis over het samenleven van planten, dieren en mensen en hun interacties, de  
wetmatigheden van de natuurverschijnselen, de samenstelling van de stoffen en chemische reacties en de 
menselijke activiteiten in landschap en milieu. Je verwerft veel kennis via experimenten, individueel en in 
groep. Hierdoor worden je technische onderzoeksvaardigheden en het hanteren van de code- en symbolen-
taal van wiskunde en wetenschappen bijzonder getraind. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Natuurwetenschappen heb je de keuze uit: 
→ Wetenschappen-wiskunde
→ Moderne talen-wetenschappen
→ Biotechnologische en chemische wetenschappen
→ of een andere studierichting 

Na de 3de graad heb je tevens alle keuzemogelijkheden voor zowel een professionele als een academische 
bacheloropleiding. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

3de 
jaar

3de 
jaar

4de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Wiskunde 5 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 0 1

Digi#science 0 1

Leren leren / ICT 1 0

Keuzeproject 0 1

STEM 1 1

Totaal 32 32

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming

Biologie 2 2

Chemie 3 2

Fysica 2 3

Wiskunde 5 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Digitale geletterdheid 0 1

Science lab 0 2

Totaal 32 32
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Sportwetenschappen 

Wie ben ik? 

Jij bent sportief aangelegd en je hebt interesse voor een breed gamma aan sporten. Je hebt belangstelling 
en aanleg voor wiskunde en wetenschappen, mede omdat je sport ook vanuit een wetenschappelijke invals-
hoek benadert. Je ontwikkelt een sterke fysieke en mentale basishouding, je bent een teamplayer en coacht 
en ondersteunt graag anderen. Een flinke portie studeerwerk schrikt je niet af. Je hebt een positieve houding 
tegenover alle sporten. 

Wat leer ik? 

In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen, dans en ritmische 
vorming. Daarnaast spelen vooral de wetenschappelijke vakken en wiskunde een belangrijke rol. In de 2de 
graad loopt de inhoud van de wetenschappelijke vakken gelijk aan die van de richting wetenschappen. In de 
3de graad ligt de klemtoon in de vakken biologie, fysica en chemie op een wetenschappelijke benadering van 
sport. Je legt voortdurend verbanden tussen de sporten die je oefent en sportwetenschappelijk onderzoek. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Sportwetenschappen heb je de keuze uit: 
 →  Sportwetenschappen 
 →  of een andere studierichting 

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische en professionele bacheloropleidingen in de 
natuurwetenschappen. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Richtingspecifieke vorming

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Sport en bewegingswetenschappen 4 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 0 1

Leren leren / ICT 1 0

Keuzeproject 0 1

Totaal 32 32



 12    Scholengemeenschap Sint-Michiel  Naar de tweede graad 

Bedrijfswetenschappen 

Biotechnologische  wetenschappen

Bouwwetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Technologische wetenschappen & engineering

Technologische wetenschappen & mechatronica 

●

●

●
●

●
●

3  I  Studierichtingen in de domeingebonden 

 doorstroomfinaliteit 
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Bedrijfswetenschappen

Wie ben ik? 

Je bent nieuwsgierig en geïnteresseerd in dagelijkse gebeurtenissen die plaatsvinden binnen onze gemeen-
te, onze provincie, binnen België of elders in de wereld. Je houdt van cijfers en vraagt je af of schoenen via  
Zalando nu echt goedkoper zijn dan in de winkelstraat. Je volgt daarom ook het nieuws via internet, radio en 
tv... Je bent sociaal vaardig en wil graag logisch en kritisch leren denken. De economische thema’s binnen het 
vak ‘Mens en samenleving’ waren zeker iets voor jou.

Wat leer ik? 

Je krijgt een brede kijk op hoe de nationale en internationale economie werkt. 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 begrijpt hoe het er in een 
bedrijf aan toe gaat. Via meerdere bedrijfsbezoeken en getuigenissen van ondernemers voor de klas kan je de 
economische realiteit op een boeiende manier leren kennen.Net zoals bij economische wetenschappen leer je 
begrippen als financiën, marketing, arbeidsmarkt, conjunctuur ... kennen.
Maar er zijn ook duidelijke verschillen met de studierichting economische wetenschappen.
Tijdens twee extra lesuren krijg je immers de kans het uitgebreid lespakket economie te ontdekken binnen een 
ruimer tijdsbestek. Het vak ondernemerschap geeft je bovendien de kans je ondernemingszin aan te scherpen 
en alzo je sociale, communicatieve en ICT-vaardigheden te oefenen in combinatie met de vreemde talen.
Binnen deze theoretische studierichting worden al deze economische thema’s aangevuld met een pakket van 
4 uur wiskunde.

Wat word ik? 
Na de 2de graad Bedrijfswetenschappen heb je de keuze uit: 

→ Bedrijfswetenschappen
→ of een andere studierichting uit de dubbele finaliteit

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische en professionele bacheloropleidingen 
zoals Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, lerarenopleiding... 
Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Richtingspecifieke vorming

Economie 6 6

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Digitale geletterdheid 0 1

Ondernemerschap 2 3

Totaal 32 32
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Biotechnologische wetenschappen

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor wetenschappen en doet graag proefondervindelijk onderzoek. Je kan kritisch 
reflecteren. Je wilt nauwkeurig, objectief en milieubewust denken bij het oplossen van problemen.  
Je bent geïnteresseerd in experimenteren in het labo. 

Wat leer ik? 

Je krijgt een brede algemene vorming in het wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor 
onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. 

Je denkt vanuit wiskunde en STEM-principes na over oplossingen voor natuurwetenschappelijke vragen en 
biotechnische problemen. Het omzetten van de theoretische kennis naar praktische experimenten in het labo 
is een belangrijk onderdeel van je opleiding. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Biotechnische wetenschappen heb je de keuze uit: 
 →  Biotechnologische en chemische wetenschappen
 →  of een andere studierichting 

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische en professionele bacheloropleidingen zoals 
bijvoorbeeld Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen, Biomedische wetenschappen... 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Richtingspecifieke vorming

Biotechnische wetenschappen 11 12

   Biologie 2 3

   Chemie 3 3

   Fysica 3 3

   Biotechnologische wetenschappen 3 3

Totaal 32 32
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Bouwwetenschappen

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijke denken 
en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en  
houtconstructies en projectstudies. Je bent vaardig in topografische toepassingen en kan digitale  
technologieën gebruiken bij het modelleren van bouwknopen (plaatsen waar verschillende constructie- 
onderdelen samenkomen), bouwprojecten van BEN-bouwen (Bijna-EnergieNeutraal) en passiefprojecten.  
Je hebt aandacht voor duurzaam bouwen. 

Wat leer ik? 

Wiskunde is uiteraard een belangrijk vak. Daarnaast word je opgeleid in materiaalkunde, sterkteleer,  
thermodynamica, toegepaste kunstbeschouwing, constructieleer en bouwkunde. CAD-tekenen (Computer 
Aided Design) maakt een structureel onderdeel uit van het programma. Via de theoretische benadering van 
deze vakken ontwikkel je een ruim abstractieniveau. In een slim energiehuis ga je zelf heel wat theoretische 
aspecten afleiden, ontdekken en toepassen.  

Wat word ik? 

Na de 2de graad Bouwwetenschappen heb je de keuze uit: 
→ Bouw- en houtwetenschappen
→ Een andere STEM-studierichting

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische (zoals (binnenhuis)Architectuur, Bouw-
kundig ingenieur) en professionele bacheloropleidingen  (zoals Houttechnologie, Bouw (o.a. werfleider,  
infrastructuur...), Toegepaste architectuur). 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie en chemie 1 2

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 0 1

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming STEM

Wiskunde 5 5

Wetenschappen 8 7

   Engineering bouw 3 2

   Bouwwetenschappen en 

   materiaalkunde
6 5

   Fysica 2 2

Totaal 32 32
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Wie ben ik? 

Je hebt een oprechte interesse in de mens en de samenleving. Je wilt weten hoe mensen zich ontwikkelen 
en hoe ze zich gedragen in groep. Je hebt een kritische blik en je wilt echt luisteren naar anderen. Je legt vlot 
contacten en je bent een teamplayer. Je toont een bijzondere interesse voor mensen in een kwetsbare situatie.

Wat leer ik? 

In Maatschappij en welzijnswetenschappen krijg je naast een stevige theoretisch-wetenschappelijke  
basisvorming ook Sociologie en psychologie en een Inleiding tot de filosofie. In Sociologie en psychologie 
leer je verbanden zien tussen de mens, zijn gedrag en de samenleving vanuit wetenschappelijk onderzoek.  
Je onderzoekt hoe mensen zich ontwikkelen in de verschillende levensfasen, van pasgeboren tot  
hoogbejaard, en hoe menselijk gedrag daarbij wordt beïnvloed door gevoelens, gedachten, behoeften en  
omgeving. In Inleiding tot de filosofie ga jij jezelf en jouw leefwereld toetsen aan de inzichten van  
hedendaagse en antieke filosofen. Je gaat zelf filosoferen over vragen zoals waarheid, goed en kwaad, geluk.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Maatschappij en welzijnswetenschappen heb je de keuze uit: 
→ Welzijnswetenschappen
→ of een andere studierichting

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische en professionele bacheloropleidingen in de 
sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen 

3de 
jaar

3de 
jaar

4de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Natuurwetenschappen 4 4

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Richtingspecifieke vorming

Inleiding tot de filosofie 1 2

Sociologie & psychologie 5 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Digi#media 0 1

Leren leren / ICT 1 0

Keuzeproject 0 1

Totaal 32 32

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Mens en samenleving 1 0

Wiskunde 4 4

Richtingspecifieke vorming

Inleiding tot de filosofie 1 2

Sociologie & psychologie 5 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Digitale geletterdheid 0 1

Project 2 2

Totaal 32 32
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Technologische wetenschappen & engineering

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor STEM, wetenschappen, technologie, engineering en veel wiskunde. Ook de nieu-
we technologieën zoals computationeel denken en programmeren schrikken je niet af. Je krijgt een brede  
algemene vorming: algemene vakken maken een belangrijk onderdeel uit van het programma. Je hebt een 
groot doorzettings- en zelfsturend vermogen. Je beschikt over creatieve denkkracht en wil verschillende tech-
nische problemen oplossen. Bovendien heb je goede resultaten voor wiskunde, wetenschappen en techniek. 

Wat leer ik? 

Je verwerft een ruime kennis in wiskunde en in de wetenschapsvakken fysica en chemie. Via technologische 
vakken zoals mechanica, elektriciteit en CAD (Computer Aided Design) verwerf je inzichten in de fysica op een 
wetenschappelijke wijze. Via de theoretische benadering van deze vakken ontwikkel je een ruim abstractie-
niveau. In de verschillende moderne labo’s ga je zelf heel wat theoretische aspecten afleiden, ontdekken en 
toepassen. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Technologische wetenschappen & engineering heb je de keuze uit: 
 →  Technologische wetenschappen & engineering

 →  Technologische wetenschappen & mechatronica 

 →  of een andere STEM-studierichting

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische bacheloropleidingen aan de universiteit, 
zoals Industrieel ingenieur, Burgerlijk ingenieur, Architect, enz. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 0 1

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming STEM

Wiskunde 5 5

Wetenschappen 6 7

   Chemie 1 2

   Elektriciteit & labo 3 3

   Fysica 2 2

Engineering 5 3

Totaal 32 32
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Technologische wetenschappen & mechatronica

Wie ben ik? 

Je hebt een ruime interesse voor STEM, wetenschappen, wiskunde, technologie en engineering. Nieuwe  
technologieën zoals computationeel denken en elektromechanische processen spreken je aan. Je behaalde 
goede resultaten in het tweede jaar, vooral voor de vakken wiskunde, wetenschappen en techniek. Je hebt 
bovendien een goede studiehouding en je beschikt over een groot doorzettingsvermogen. 

Wat leer ik? 

In de technologische vakken mechanica en elektriciteit bekijk je de techniek theoretisch, maar met aandacht 
voor de uitvoeringsmogelijkheden. Om technologische problemen op te lossen doorloop je verschillende  
fases van ontwerp via CAD (Computer Aided Design) tot het uiteindelijke vervaardigen van producten in een 
FabLab (Fabrication Laboratory). Hierdoor ga je je technisch inzicht verruimen en in de moderne labo’s ga je de 
verschillende theorieën kunnen toepassen. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Technologische wetenschappen & mechatronica heb je de keuze uit: 
 →  Mechatronica  
 →  of een andere STEM-studierichting 

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal professionele bacheloropleidingen zoals Elektro- 
mechanica en Energietechnologie. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 0 1

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming STEM

Wiskunde 4 4

Mechatronica 7 6

   CAD 2 2

   Mechatronica 5 4

Wetenschappen 6 6

   Chemie 1 1

   Elektriciteit & labo 3 3

   Fysica 2 2

Totaal 32 32
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Bedrijf en organisatie

Biotechnieken

Elektromechanische technieken

Houttechnieken 

Maatschappij en welzijn

Mechanische technieken

Plant-, dier- en milieutechnieken

Sport 

Taal en communicatie

4 I   DUBBELE FINALITEIT

  
1  I   Algemeen

De dubbele finaliteit bereidt je zowel voor op het hoger onderwijs  als op de arbeidsmarkt. Net 
als de doorstroom finaliteit leidt de dubbele finaliteit tot een diploma secundair onderwijs.  
Verder studeren kan in een professionele bacheloropleiding (hogeschool), maar ook een Se-n-Se  
(Secundair na secundair) en graduaatsopleiding behoren tot de mogelijkheden. 
Binnen de dubbele finaliteit vind je tso- en kso-richtingen. Het verschil met de finaliteit door-
stroom zit vooral in de meer theoretisch-praktische oriëntatie. 

De belangrijkste competenties die je hier verwerft zijn:

•  je bouwt de noodzakelijke kennis op vanuit praktijkvoorbeelden
•  de kennis die je reeds bezit, leer je toepassen in een nieuwe situatie
•  je leert omgaan met de vaktaal in de praktijkgerichte vakken
•  je traint een aantal specifieke praktische vaardigheden
•  je oefent zelfstandig met stappenplannen, individueel of in groep
•  je hebt interesse voor praktische realisaties en toepassingen binnen jouw studiegebied
• je wilt zoeken naar andere manieren om die realisaties uit te voeren met de nodige zorg 
 en nauwkeurigheid.

2  I  Studierichtingen in de dubbele 
 finaliteit

●

●

●

●
●

●

●●

●

●
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Bedrijf en organisatie 

Wie ben ik? 

De bedrijfswereld boeit je. Je legt graag contact met andere mensen, ook in vreemde talen. Later wil je zelf 
ondernemer worden of actief deel uitmaken van een (inter)nationale organisatie. Je kan bovendien zeer vlot 
overweg met allerlei computertoepassingen en vindt een brede algemene vorming belangrijk. 

Wat leer ik? 

In het vak bedrijfseconomie ga je stap voor stap de verschillende afdelingen van een bedrijf bestuderen. 
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 administratie-
ve software. Je traint je communicatieve vaardigheden met rollenspelen en tijdens bedrijfsuitstappen. Aan 
de hand van een wekelijkse actualiteitsquiz maken we van jou een betere speler in de economische wereld.  
Communicatie is essentieel in de handelswereld. Je bevordert je vaardigheden zoals lezen, luisteren, spreken 
en schrijven in verschillende talen via praktische toepassingen in een handels context. Uiteraard maak je hier-
bij gebruik van diverse moderne communicatiemedia.
De eerste ict-vaardigheden heb je reeds verworven. In het vak bedrijfsinformatica leer je praktische (bedrijfs-)
toepassingen uitwerken en oplossen met behulp van verschillende softwaretoepassingen zoals tekstverwer-
king, elektronische rekenbladen, gegevensbeheer, elektronische presentaties. Je maakt ook kennis met de 
basisstappen programmeren. Tot slot is er uiteraard ook aandacht voor het efficiënt gebruik van internet, met 
oog voor sociale media.

Wat word ik? 
Na de 2de graad Bedrijf en organisatie heb je de keuze uit: 
 →   Bedrijfsorganisatie 
 →  Commerciële organisatie 
 →  Internationale handel en logistiek 
 →  of een andere tso-studierichting

Als je na de 3de graad wilt verder studeren, zijn er een aantal logische professionele bacheloropleidingen zoals 
Marketing, Accountancy, Rechtspraktijk... Verder kan je doorstromen naar een Se-n-Se of graduaatsopleiding.
Naast een degelijke voorbereiding op verder studeren word je ook opgeleid voor de arbeidsmarkt. Afhankelijk 
van de keuze in de derde graad behaal je de beroepskwalificatie  Boekhoudkundig assistent, HR-assistent, 
Commercieel assistent en/of Medewerker (inter)nationaal goederenvervoer.

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 3

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Richtingspecifieke vorming

Bedrijfseconomie 9 12

   Bedrijfseconomie

   Bedrijfsinformatica

   Ondernemerschap

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Totaal 32 32
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Biotechnieken

Wie ben ik? 

Je hebt interesse in biologie, chemie, fysica en technologie. Je wilt wiskundige vaardigheden inzetten bij het 
oplossen van problemen en je verdiept je in de uitvoering van technieken. Je gaat in het labo graag zelfstandig 
met concrete opdrachten aan de slag. 

Wat leer ik? 

Je leert vanuit de vakken fysica, chemie en biologie en de schoolse laboratoriumcontext meer operationele 
competenties van de toekomstige labomedewerker of operator te ontwikkelen. Via productie- en procestech-
nieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Je leert hoe 
je wetenschappen en techniek op een doeltreffende manier kan gebruiken in onze huidige maatschappij, met 
oog voor het milieu, de gezondheid en omgeving.  Verder is er ook de nodige aandacht voor sturings-, meet- en 
regeltechniek.

Wat word ik? 

 →  Na de 2de graad Biotechnieken heb je de keuze uit: 
 →  Biotechnologische en chemische technieken
 →  of een andere tso-studierichting

Na de 3de graad kan je verder gaan studeren in een professionele bacheloropleiding zoals Agro- en bio-
technologie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Industriële wetenschappen en technologie (chemie),  
Voedings- en dieetkunde,  Ecotechnologie ... Je kan ook aan de slag in de voedingsindustrie, een laboratorium,  
een controlebedrijf, de geneesmiddelenindustrie ... 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Richtingspecifieke vorming

Biotechnieken 13 14

   Biologie + labo 3 2

   Chemie + labo 3 3

   Fysica + labo 2 3

   Labo en productietechnieken 5 6

Totaal 32 32
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Elektromechanische technieken 

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor machines, productieprocessen en materialen. Je bent erg praktisch ingesteld. Je onder-
schat de theoretisch-technische kant van de studierichting niet. Je interesse gaat duidelijk uit naar mechanica, 
mechanismen en hoe iets functioneert. 

Wat leer ik? 

Binnen Elektromechanische technieken ontwikkel je onderzoekend en contextgericht inzichten in de  
toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermo- 
dynamica. Je denkt in functie van het proces en bent technologisch vaardig in automatisatie, industriële  
elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, onder-
houds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Elektromechanische technieken heb je de keuze uit: 
 →  Elektromechanische technieken 
 →  of een andere tso-studierichting 

Na de 3de graad kan je aan de slag als onderhoudstechnicus bij productie of processturing in kleine of grote 
ondernemingen. Je kan ook verder studeren in een professionele bacheloropleiding zoals Electromechanica 
of graduaatsopleiding zoals Elektromechanische systemen. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 0 1

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming STEM

Wiskunde 3 3

Elektromechanische technieken 14 13

   CAD 2 2

   Elektriciteit & labo 3 3

   Mechanica 2 2

   Realisatie elektromechanische 

   technieken
7 6

Totaal 32 32
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Houttechnieken

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor verschillende technieken om iets te vervaardigen met hout en je staat open voor  
nieuwe technologieën en materialen. Je experimenteert graag in labo’s, ontwerpt en tekent graag, en durft  
uitdagingen aangaan. Je werkt graag op de PC en steekt ook graag de handen uit de mouwen. Je bent  
leergierig, gemotiveerd en ruimdenkend. 

Wat leer ik? 

Binnen Houttechnieken ontwikkel je onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en  
wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Je 
denkt in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, bent technologisch vaardig in het gebruik van 
digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD (Computer Aided Design), CAM 
(Computer Aided Manufacturing) en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout 
en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie 
vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Houttechnieken heb je de keuze uit: 
 →  Houttechnieken 
 →  of een andere tso-studierichting 

Na de 3de graad kan je aan de slag als werkvoorbereider, calculator of ploegbaas. Je kan ook verder studeren 
in een professionele bacheloropleiding zoals Houttechnologie of Toegepaste architectuur of een graduaatsop-
leiding zoals Werforganisatie of Bouwkundig tekenen. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 0 1

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming STEM

Wiskunde 3 3

Houttechnieken 14 13

   Onderzoek technologie 4 4

   Organisatie CAD-CAM 3 2

   Realisaties hout 7 7

Totaal 32 32
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Maatschappij en welzijn

Wie ben ik? 

Je bent sociaal ingesteld met een oprechte interesse in de mens en de samenleving. Je wilt de theorie combi-
neren met praktisch bezig zijn. Je legt vlot contacten, bent empathisch en een echte teamplayer. Werken met 
kinderen en/of ouderen past bij jouw toekomstdroom.

Wat leer ik? 

Je krijgt een stevige theoretisch-wetenschappelijke basis met concrete toepassingen uit zorgberoepen die 
te maken hebben met gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogiek en fysiologie en  
anatomie. Je verdiept je in thema’s en ontwikkelingen in de samenleving die te maken hebben met  
zorgverlening en begeleiding. Je leert communiceren en constructief samenwerken. Je maakt kennis met het 
begeleiden en verzorgen van kinderen en volwassenen door het uitvoeren van activiteiten. Je leert ook zorg 
verlenen binnen een gezinssituatie: maaltijden bereiden, het onderhoud van de woning, zorg voor linnen.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Maatschappij en welzijn heb je de keuze uit: 
 →  Gezondheidszorg 
 →  Opvoeding en begeleiding
 →  of een andere tso-studierichting 

Als je na de 3de graad wilt verder studeren, zijn er een aantal logische professionele bacheloropleidingen in 
de natuurwetenschappen (Gezondheidszorg) en de sociale wetenschappen (Pedagogie van het jonge kind, 
Lerarenopleiding, Sociaal-agogisch werk). 
Verder kan je doorstromen naar een Se-n-Se of graduaatsopleiding.

Naast een degelijke voorbereiding op verder studeren word je ook opgeleid voor de arbeidsmarkt: 
 →  Na de 3de graad Gezondheidszorg behaal je de beroepskwalificatie verzorgende/ zorgkundige. 
 →  Na de 3de graad Opvoeding en begeleiding behaal je de beroepskwalificatie Kinderbegeleider  
  baby’s en peuters en de beroepskwalificatie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen. 

3de 
jaar

3de 
jaar

4de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Richtingspecifieke vorming

Maatschappij en welzijn 10 12

   Basiscompetenties in zorg en 

   begeleiding

   Gezondheid & indirecte zorg

   Ontwikkeling & pedagogisch handelen

   Anatomie & fysiologie

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 1

Leren leren / ICT 1 0

Keuzeproject 0 1

Totaal 32 32

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Richtingspecifieke vorming

Maatschappij en welzijn 11 13

   Basiscompetenties in zorg en 

   begeleiding

   Gezondheid & indirecte zorg

   Ontwikkeling & pedagogisch handelen

   Anatomie & fysiologie

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Digitale geletterdheid 0 1

Totaal 32 32
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Mechanische technieken 

Wie ben ik? 

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

Wat leer ik?

Binnen Mechanische technieken ontwikkel je onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste  
wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Je denkt in functie van het  
proces en bent technologisch vaardig in CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing),  
verspanende technieken, niet-verspanende technieken en (de)montagetechnieken.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Mechanische technieken heb je de keuze uit: 
 →  Mechanische vormgevingstechnieken
 →  of een andere tso-studierichting

Na de 3de graad kan je aan de slag  in een constructiebedrijf als machine-operator, monteerder,  
vormgever, tekenaar, enz. Je kan ook verder studeren in een professionele bacheloropleiding zoals  
Ontwerp- en productietechnieken of een graduaatsopleiding Elektromechanische systemen. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 0 1

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Richtingspecifieke vorming STEM

Wiskunde 3 3

Mechanische technieken 14 13

   CAD-CAM 2 2

   Elektriciteit & thermodynamica 1 1

   Mechanica 1 1

   Realisaties mechanica 8 7

   Technologie 2 2

Totaal 32 32
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Plant-, dier-, en milieutechnieken

Wie ben ik? 

Je hebt interesse in de verschillende sectoren binnen land- en tuinbouw. Je gaat graag aan de slag met  
planten en dieren in een natuurlijke omgeving. Je wilt vanuit wetenschappelijke onderbouwing groeien naar 
een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening.

Wat leer ik? 

Je leert over de levensprocessen van planten en dieren. Je verwerft inzichten, technieken en kennis over de 
bodem, het klimaat en alle processen binnen een ecosysteem. Deze verworven inzichten en technieken helpen 
je in de zoektocht naar duurzame oplossingen en keuzes.  Wetenschappelijke domeinen als chemie, biologie 
van dieren en planten, aardwetenschappen en agro-ecologie vormen de basis voor deze studierichting. 
Je handelt plant- en diervriendelijk binnen de brede agrarische sector. Je leert land- en tuinbouwvoertuigen te 
besturen, alsook machines te gebruiken en te onderhouden. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Plant-, dier- en milieutechnieken heb je de keuze uit: 
 →  Agrotechnieken dier 
 →  Natuur- en groentechnieken  
 →  of een andere studierichting

Na de 3de graad kan je verder studeren in een professionele bacheloropleiding zoals bijvoorbeeld  
Agro- en biotechnologie, Landbouwmechanisatie, onderwijs...  Ook zijn er leerlingen die kiezen voor een  
graduaatsopleiding Productiebeheer land- en tuinbouw of ze kiezen voor de arbeidsmarkt en aan de slag gaan 
in de land- en tuinbouwsector, de tuin- en groensector of het milieu- en bosbeheer.

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Richtingspecifieke vorming

Natuurwetenschappen 4 5

Plant-, dier- en milieutechnieken 11 11

Totaal 33 33
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Sport 

Wie ben ik? 

Je sport graag en goed zonder meteen een topsporter te zijn. Naast sportiviteit zijn een ernstige studie- 
houding en (sportieve) discipline ook noodzakelijk. Je bent leergierig en ook thuis werk je elke dag voldoende 
voor school. Je hebt interesse voor wetenschappen en denkt aan verder studeren in het hoger onderwijs. Je 
moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra 
inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt.

Wat leer ik? 

Deze studierichting is geen specialisatie in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met verschillende 
sporten (atletiek, balsporten, toestelturnen, zwemmen…). Ook ritmiek en expressie komen aan bod. 
Het studiepakket is minder theoretisch-wetenschappelijk dan Sportwetenschappen, maar de beoordelings- 
eisen van de sportvakken daarentegen vallen zwaarder uit. De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is 
ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fairplay, samenwerking, 
verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.
De wetenschappen die aan bod komen zijn anatomie en fysiologie (de werking van het menselijk lichaam), 
toegepaste fysica, bewegingswetenschappen en psychologie. Deze wetenschappen staan telkens in nauw  
verband met sportbeoefening: ze ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en  
trainingsprincipes, een verantwoorde spel organisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen. 
Daarnaast heb je nog een stevig pakket algemene vakken.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Sport heb je de keuze uit Sportbegeleiding of een andere tso-studierichting.

Als je na de 3de graad wilt verder studeren, zijn er een aantal logische professionele bacheloropleidingen in de 
natuurwetenschappen zoals Sport en bewegen of Gezondheidszorg of eventueel een lerarenopleiding. 
Verder kan je doorstromen naar een Se-n-Se of graduaatsopleiding.

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Mens en samenleving 1 0

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Richtingspecifieke vorming

Sport en begeleiding 13 15

   Sport

   Wetenschap in sport

   Begeleiding in sport

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Digitale geletterdheid 0 1

Totaal 32 32
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Taal en communicatie

Wie ben ik? 

Je bent ‘een creatieve boodschapper’, iemand die graag communiceert met woord, beeld en klank. Je bent 
ook een doener, iemand die met plezier projectjes uitwerkt en uitvoert. Voor een vereniging of een organisatie 
ben jij gewoon... onmisbaar. En opgelet: als je nog niet meteen die boodschapper of doener in jezelf herkent, 
niet getreurd. Je kan dat ook leren, heel goed zelfs.

Wat leer ik? 

Jij leert vooral communiceren, in alle talen, langs alle kanalen, voor alle doelgroepen en voor alle evenemen-
ten. In het vak Public Relations ga je aan de slag met social media, persoonlijke en online gesprekken, brieven, 
uitnodigingen, presentaties, affiches, flyers, filmpjes,... en alles wat erbij komt kijken om op een correcte ma-
nier te communiceren met je doelgroep. Je leert vooral ook jezelf kennen als mens tussen andere mensen, als 
boodschapper tussen mensen die jouw boodschap ontvangen. En je doet dat op termijn ook nog eens in vier 
talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Wees gerust: niet alles komt tegelijk. Jij krijgt de nodige tijd om je in 
al die vaardigheden te verbeteren.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Taal en communicatie heb je de keuze uit: 
 →  Taal en communicatie 3de graad
 →  of een andere tso-studierichting 

Als je na de 3de graad wilt verder studeren, zijn er een aantal logische professionele bacheloropleidingen in de 
communicatiesector, eventsector, journalistiek, public relations, office management, enz. 
Verder kan je doorstromen naar een Se-n-Se of graduaatsopleiding.

Naast een degelijke voorbereiding op verder studeren word je ook opgeleid voor de arbeidsmarkt met de  
beroepskwalificatie van Polyvalent taal- en communicatieassistent.

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 0

Natuurwetenschappen 2 1

Wiskunde 3 3

Richtingspecifieke vorming

Duits 1 2

Engels 3 3

Frans 4 4

Nederlands 5 5

Public relations 5 5

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 1

Leren leren / ICT 1 0

Media en actua 0 1

Keuzeproject 0 1

Totaal 32 32
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5 I   ARBEIDSMARKTFINALITEIT

1  I   Algemeen

De arbeidsmarktfinaliteit bereidt je rechtstreeks voor om te gaan werken, zonder nog verder  
te moeten studeren. De arbeidsmarktfinaliteit leidt tot een diploma secundair onderwijs op  
niveau 3. Dat betekent dat je geen toegang hebt tot het hoger onderwijs, tenzij je een Se-n-Se 
‘voorbereiding hoger onderwijs’ volgt. Je kan je verder nog specialiseren in een beroepsgerichte 
Se-n-Se opleiding, een specialisatieopleiding die sterk arbeidsmarktgericht is en grotendeels op 
de werkplek plaatsvindt of een graduaatsopleiding. Binnen de finaliteit arbeidsmarkt vind je de 
bso-richtingen.  

De belangrijkste competenties die je hier verwerft zijn:

• je bouwt vakkennis op door het veelvuldig uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische 
omgeving

• je leert werkinstructies begrijpen
• je leert instructies uitvoeren in specifieke werkruimtes
• je oefent vooral praktische vaardigheden
• je hebt de wilskracht om de werkinstructies op te volgen en met de nodige zorg en nauwkeurigheid

uit te voeren.

2  I  Studierichtingen in de arbeidsmarkt- 
 finaliteit

●

●

Haar- en schoonheidsverzorging

Hout

Mechanica

Organisatie en logistiek

Plant, dier en milieu

Zorg en welzijn
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Haar- en schoonheidsverzorging

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor uiterlijke verzorging, mode en stijl. Je kan je inleven in anderen, je bent luisterbereid 
en creatief en je houdt ervan om klanten te verwennen met een kapsel naar wens of een aangepaste beauty-
behandeling.

Wat leer ik? 

Je leert de verschillende basistechnieken van haar, manicure en make-up uitvoeren. Denk daarbij aan haren 
wassen, verzorgen, brushen, watergolven, gelegenheidskapsels, kleuren en knippen. Bij schoonheidsver-
zorging leer je de basisbehandelingen zoals hand-, arm-, nagel- en gelaatsverzorging en massage, tijdelijke  
ontharing en dagmake-up. In de praktijklessen ga je aan de slag om een aantal technische competenties uit 
zowel de haar- als schoonheidsverzorging onder de knie te krijgen. Je doet kennis op van de verschillende 
materialen en producten. Je traint je sociale en communicatieve vaardigheden door klantencontact met  
bezoekers van buiten de school in het kapsalon of het schoonheidssalon. Je maakt ook kennis met de trends 
en evoluties in het beroep.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Haar- en schoonheidsverzorging heb je de keuze uit: 
→ Haarverzorging
→ Schoonheidsverzorging 

Na de 3de graad kan je aan de slag als kapper, schoonheidsspecialiste, verkoper in de sector, of je kan verdere 
opleidingen volgen in avond- of dagonderwijs. Een andere mogelijkheid is dat je kiest voor een Se-n-Se-jaar 
(specialisatie). 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Engels 1 2

Frans 2 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke en artistieke vorming 1 3

Talige en maatschappelijke vorming 5 1

Wetenschappelijke vorming 2 3

Richtinspecifieke vorming

Haar- en schoonheidsverzorging 16 16

Aanvullende vorming 

ICT 1 1

Totaal 32 32
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Hout

Wie ben ik? 

Je hebt interesse voor alles wat te maken heeft met het praktisch bewerken van hout. Je kan zelfstandig, 
nauwkeurig en ordelijk werken. Je zorgt voor het esthetisch afwerken van je werkstukken. 

Wat leer ik? 
Binnen Hout maak je kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en  
constructies. Je maakt gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en je  
ontwikkelt technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projec-
ten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en  
circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Wat word ik? 
Na de 2de graad Hout heb je de keuze uit: 

→ Binnenschrijnwerk en interieur
→ Binnen- en buitenschrijnwerk
→ of een andere bso-studierichting

Deze studierichting maakt van jou een competente en breed georiënteerde houtbewerker, waarbij het  
praktische belangrijk is. Niets houdt je tegen om een leidinggevende functie uit te voeren. 

Na de 3de graad kan je ook verder studeren in een Se-n-Se-opleiding Meubelgarneren of een graduaats- 
opleiding Werforganisatie of Bouwkundig tekenaar. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Taal en maatschappij 8 8

Richtingspecifieke vorming STEM

Wetenschappen 2 2

Hout 18 18

   CAD-CAM 2 2

   Realisaties hout 12 12

   Technologie 4 4

Totaal 32 32
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Mechanica 

Wie ben ik? 

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. 

Wat leer ik? 

Binnen Mechanica denk je in functie van de realisatie en ontwikkel je technisch-operationele vaardigheden in 
verspanende technieken, niet-verspanende technieken, (de)montagetechnieken en lassen-constructie.

Wat word ik? 

Na de 2de graad Mechanica heb je de keuze uit: 
 →  Lassen-constructie 
 →  Mechanische vormgeving 
 →  of een andere bso-studierichting

Na de 3de graad kan je gaan werken als onderhoudstechnieker, CNC-operator, sanitair- en verwarmings- 
technieker of lasser-samensteller. 

Na de 3de graad kan je ook verder studeren in een Se-n-Se-opleiding Fotolassen of Industrieel onderhoud of 
een graduaatsopleiding Elektromechanische systemen. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Taal en maatschappij 8 8

Richtingspecifieke vorming STEM

Wetenschappen 2 2

Mechanica 18 18

   CAD-CAM 2 2

   Realisaties mechanica 12 12

   Technologie 4 4

Totaal 32 32
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Organisatie en logistiek

Wie ben ik? 

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. 

Wat leer ik? 

Je maakt kennis met de verschillende administratieve en commerciële afdelingen en taken in een bedrijf. In 

de professioneel uitgeruste kantoorklas leer je bezoekers welkom heten. Met behulp van de eigen telefoon- 

centrale oefen je het voeren van telefoongesprekken. Je verwerkt de post en e-mails die in de kantoorklas  

binnen komen. Je gebruikt je laptop of iPad om je ICTvaardigheden verder in te oefenen en handelsdocumen-

ten zoals bijvoorbeeld facturen te verwerken. Je werkt met professionele Office pakketten. 

Je presentatievaardigheden oefen je verder in bij het voorstellen van je stagebedrijf. In de winkelklas leer je 

hoe je artikelen uitpakt en de verkoopprijs op de artikelen aanbrengt. Je leert om artikelen op een mooie en 

creatieve manier in de winkel te presenteren. Je leert hoe je artikelen in promotie kunt laten opvallen met een 

display. Je oefent het inpakken van artikelen in geschenkverpakking. Je leert klanten welkom heten en hoe je 

met klanten moet omgaan. Je werkt in team samen met de andere verkopers en de winkelverantwoordelijke 

in de winkelklas, maar ook bij het werkplekleren in een echte winkelomgeving. 

Wat word ik? 

Na de tweede graad Organisatie en logistiek heb je de keuze uit: 

→ Logistiek 

→ Onthaal, organisatie en sales

→ of een andere bso-studierichting

Na de derde graad kan je gaan werken als administratief medewerker, algemeen bediende, bediende in  

openbare dienst, commercieel medewerker of verkoper, kassa-verantwoordelijke of receptionist. 

Na de derde graad kan je ook verder studeren in een Se-n-Se opleiding of een graduaatsopleiding. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Engels 3 3

Frans 3 3

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 4 4

Wetenschappelijke vorming 3 2

Richtingspecifieke vorming

Organisatie en logistiek 12 12

   Organisatie

   Onthaal

   Retail

   Logistiek

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 1

Digitale geletterdheid 0 1

Totaal 32 32
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Plant, dier en milieu

Wie ben ik? 

Je hebt interesse om praktisch aan de slag te gaan met planten en dieren. Je ontwikkelt je technische vaardig-

heden om duurzaam, plant- en diervriendelijk te handelen binnen land- en tuinbouw. Je bent milieubewust 

en werkt graag buiten.

Wat leer ik? 

Je verkent het studiegebied land- en tuinbouw binnen plant, dier, milieu, mechanisatie en techniek. Je  

verwerft de basiskennis en de bijbehorende vaardigheden door het zelf beleven en uitvoeren van taken in 

een groene omgeving, het omgaan met en verzorgen van planten en dieren. Je hebt daarbij aandacht voor  

dierenwelzijn, gezondheid en economisch en duurzaam handelen. 

Wat word ik? 

Na de 2de graad Plant, dier en milieu heb je de keuze uit: 

→ Dier en milieu 

→ Groenaanleg en -beheer 

Na de 3de graad bestaat de mogelijkheid om verder te studeren. Dit kan door een graduaat Productiebeheer 

land- en tuinbouw of een Se-n-Se opleiding te starten.

Kies je voor de arbeidsmarkt dan kan je aan de slag gaan als loonwerker, landbouwer, dierenverzorger, 

groenarbeider of  bedrijfshulp op land- en  tuinbouwbedrijven. Je kan ook werken in bosbouw, in een dieren- 

speciaalzaak of bij een tuinaannemer.

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Engels 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 3 3

Nederlands 2 3

STeM 3 3

Richtingspecifieke vorming

Plant, dier en milieu 17 17

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 0

Totaal 32 32
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Zorg en welzijn

Wie ben ik? 

Je houdt ervan om onder de mensen te zijn en je bent graag praktisch bezig. Je legt vlot contacten, je kan je 
goed inleven in de gevoelens van anderen en je houdt ervan om samen te werken. Zorgen voor anderen past 
bij jouw toekomstdroom.

Wat leer ik? 

In deze opleiding ligt het accent op DOEN. Je leert een aantal zaken om op een warme en professionele  
manier voor andere mensen te zorgen. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert en je onderzoekt  
wat bij een gezonde levensstijl hoort. Je leert zorg verlenen, in de eerste plaats binnen de situatie van een  
gezin: maaltijden bereiden, interieurzorg en linnenzorg. Je doet kennis op over de verschillende fasen in  
een mensenleven en staat stil bij de mijlpalen in de ontwikkeling van de mens. Je leert kijken naar het gedrag 
van kinderen en volwassenen om er gepast op in te spelen. Je bedenkt activiteiten met kinderen en oude-
ren, vanuit je kennis van de juiste opvoedkundige omgang met hen. Je oefent in gepast communiceren en  
samenwerken. 

Wat word ik? 

Na de tweede graad Zorg en welzijn heb je de keuze uit: 
→ Assistentie in wonen, zorg en welzijn 
→ Verzorging 

Na de derde graad kan je gaan werken als:
→ Logistiek assistent in de zorg
→ Huishoudhulp zorg
→ Woonassistent

Na de derde graad kan je ook verder studeren in een Se-n-Se-opleiding Verzorgende / zorgkundige of Kinder-
begeleider of een graduaat in de gezondheidszorg of in de sociaal-pedagogische sector. 

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be. 

3de 
jaar

3de 
jaar

4de 
jaar

4de 
jaar

Algemene vorming

Engels 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke en artistieke vorming 1 1

Talige en maatschappelijke vorming 5 4

Wetenschappelijke vorming 2 3

Richtingspecifieke vorming

Zorg en welzijn 17 17

   Basisprincipes in zorg en welzijn

   Gezondheid stimuleren

   Indirecte zorg

   Pedagogisch handelen

Aanvullende vorming 

ICT 1 1

Totaal 32 32

Algemene vorming

Engels 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Nederlands 3 3

Wetenschappelijke vorming 3 2

Richtingspecifieke vorming

Zorg en welzijn 17 17

   Basisprincipes in zorg en welzijn

   Gezondheid stimuleren

   Indirecte zorg

   Pedagogisch handelen

Aanvullende vorming 

Artistieke vorming 1 1

Digitale geletterdheid 0 1

Totaal 32 32
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6 I   INFO EN CONTACT

v
o

r
m

i n
g

 m e t  v i s i e

TISM
DYNAMISCH & INNOVATIEF

SINT-AUGUSTINUSINSTTUUT

Sint-Jacobstraat 12   

3960 Bree

Tel. 089 46 19 26

info@augustinus-bree.be  

www.augustinus-bree.be

MIDDENSCHOOL HEILIG HART

Sint-Jacobstraat 10  

3960 Bree

Tel. 089 46 91 70

info@hhartbree.be  

www.hhartbree.be

TISM 

Baron de Taxislaan 4  

3960 Bree

Tel. 089 46 11 63

info@tismbree.eu  

www.tismbree.eu

BIOTECHNICUM

Kaulillerweg 3 

3950 Bocholt

Tel. 089 46 14 90

info@biotechnicum.be

www.biotechnicum.be

AGNETENCOLLEGE

Collegelaan 24  

3990 Peer

Tel. 011 38 38 00

info@agnetencollege.be

www.agnetencollege.be

www.sg-sintmichiel.be

AGNETENINTERNAAT

Bovenmeel 23  

3990 Peer

Tel. 011 38 38 02

info@agneteninternaat.be

www.agneteninternaat.be




