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Beste leerling
Je moet weldra een studiekeuze maken. Dit wordt een erg belangrijk moment in je studieloopbaan. 

De rich! ng die je nu kiest, volg je in principe tot in het zesde of zevende jaar. Bovendien kan deze 

keuze de mogelijkheden na je secundaire studies mee bepalen. Deze brochure kan jou bij die 

keuze helpen. Voor verdere vragen kan je steeds bij je leerkrachten, leerlingbegeleider en direc! e 

terecht.

De derde graad wil leerlingen voorbereiden op een doorstroming naar het hoger onderwijs of de 

arbeidsmarkt. Onze school biedt een hele waaier aan studierich! ngen aan in zowel ASO, BSO als 

TSO. In elke rich! ng worden specifi eke accenten gelegd.

In het algemeen secundair onderwijs (aso) krijg je een brede algemene vorming die jou na het zesde 

jaar naar verdere studies leidt. Het aso biedt een goede voorbereiding op universitaire studies 

(academische bachelor en master) en op hoger onderwijs buiten de universiteit (professionele 

bachelor). De gemeenschappelijke vorming blij# , maar de vakken eigen aan de studierich! ng 

vormen nu de ruggengraat.

Naast een keuze voor een studierich! ng kies je in het zesde jaar voor een seminarie. Op deze 

manier kan je de studierich! ng die je volgt, versterken of aanvullen met leerinhouden van jouw 

interessegebied. De nadruk ligt hier op begeleid zelfstandig werken. Zo krijg je in de derde graad 

de kans jezelf te ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijk leerder.

Het beroepssecundair onderwijs (bso) is vooral een prak! sche onderwijsvorm die jou voorbereidt 

op de beroepswereld. Na het zesde jaar van het beroepsonderwijs is er nog een zevende 

specialisa! ejaar, dat recht gee#  op het diploma secundair onderwijs.

In het technisch secundair onderwijs (tso) krijg je naast de theore! sche les! jden een aantal 

les! jden toepassing en prak! jk. Na het tso kan je een beroep uitoefenen of verder studeren, 

voornamelijk in het hoger onderwijs buiten de universiteit (professionele bachelor).

In zowel bso als tso maken de leerlingen van het 6de en 7de jaar een geïntegreerde proef. Je 

moet hiermee bewijzen dat je zelfstandig een opdracht in jouw vakgebied kan afl everen. De 

geïntegreerde proef wordt beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, 

deels uit mensen uit de prak! jk van het vakgebied.

Naast de vakken en de studierich! ngen wordt het studieaanbod in de 3de graad bovendien 

nog sterk gekenmerkt door tal van projecten en excursies die een sociale, culturele, spor! eve 

en ethische vorming beogen. We willen je als jongvolwassene ook aanspreken op je 

verantwoordelijkheid, onder meer bij de organisa! e van onze solidariteitsac! es, de leerlingenraad, 

wereldburgerschapseduca! e,… 

We willen jou dus niet alleen vormen tot een zelfverantwoordelijk leerder, maar ook tot een 

zel% ewuste en sociaal geëngageerde jongere.

Wij wensen je alvast heel veel succes bij je keuze! 

Meer info?



2

Studieaanbod in onze school
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Lessentabel derde graad aso
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In de derde graad ASO kan je, a! ankelijk van het jaar en de rich" ng, 1 of 2 lesuren vrij kiezen 

die ingericht worden in de complementaire ruimte. Met het oog op verdere studies in het hoger 

onderwijs kan je je versterken in een aantal domeinen.

Keuze-uren

Spaans (1) - Taal en communica� e

Spaans is net iets meer dan “Dos cervezas por 

favor.” Spaans       hee#       de      meeste 

moedertaalsprekers ter wereld, na het Chinees 

natuurlijk. Je leert op een communica" eve 

manier een mondje Spaans spreken. Dit 

seminarie is voor beginners. Enige voorkennis 

is dus niet vereist, we beginnen van niveau 0.

Spaans (2) (MW-GL) - Cultuur en 

maatschappij

Spaans is een wereldtaal! Een andere taal en 

cultuur betekent ook een ander wereldbeeld. 

Aan de hand van verschillende culturele 

thema’s leer je iets over bepaalde aspecten van 

de Spaanse en La" jns-Amerikaanse cultuur. De 

dictatuur van Franco, de Arabische periode in 

het kalifaat Al- Andalus, Cervantes en zijn Don 

Quijote, de “massamens” van Ortega y Gasset. 

Zegt het je niet veel? Reden te meer om voor 

dit seminarie te kiezen!

 

Cultuur en maatschappij

We pogen inzicht te krijgen in de breuklijnen 

die de menselijke beschaving hebben getekend. 

De denkende mens gee#  zijn wereld vorm door 

in dialoog te gaan met verschillende domeinen 

van de werkelijkheid, zoals kunst, architectuur, 

literatuur, poli" eke en sociale wetenschappen, 

fi lm, theater en muziek. De vruchten van deze 

dialoog zijn levensnoodzakelijk, omdat ze onze 

beschaving in stand houden en cul" veren. 

Klinkt het een beetje te complex? Maak je geen 

zorgen: cultuur is razend interessant en voor 

iedereen toegankelijk! Denk met ons mee en je 

krijgt beslist een bredere kijk op de wereld om 

je heen.

Economie seminarie

Crisis, belas" ngen, besparingen, reclame, 

budget, begro" ng, solliciteren, jobs,… je kan 

je geen wereld inbeelden zonder economie. 

Het hoger onderwijs hee#  het belang van 

‘economie’ al ontdekt. In heel wat hogere studies 

is economie in de lessentabellen opgenomen. 

Omdat studenten zonder economische 

achtergrond vaak moeite hebben om voor  dit 

onderdeel te slagen, bieden we het seminarie-

uur economie aan. We willen de leerlingen 

een elementaire economische achtergrond 

meegeven, uitgaande van de actualiteit. 

Daarnaast hebben we aandacht voor het 

aanscherpen van fi nanciële vaardigheden, heel 

wat studies tonen immers aan dat de fi nanciële 

gele& erdheid   van   veel   Belgen   ondermaats   

is. We maken hiervoor o.a. gebruik van de tool 

Skillville.

Duits

Naast Nederlands en Frans is Duits de 

offi  ciële taal van ons land. Met 105 miljoen 

moedertaalsprekers is het de grootste taal 

binnen de Europese Unie en door de sterke 

Duitse economie wint de taal steeds meer 

terrein op de arbeidsmarkt. Redenen genoeg 

om je te verdiepen in deze taal. Tijdens het 

seminarie Duits scherpen we jouw vaardigheden 

verder aan, zodat je ieder gesprek kan aangaan 

zonder door de mand te vallen.
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Sta� s� ek

Heel wat hogere studies binnen de humane 

wetenschappen beva! en een belangrijke 

component sta" s" ek: psychologie, pedagogie, 

communica" ewetenschappen, poli" eke 

en sociale wetenschappen, etc. De prak" jk 

toont aan dat studenten zonder wiskundige 

achtergrond soms moeite hebben om voor 

deze cursus te slagen. We bieden in onze 

school het seminarie sta" s" ek aan zodat je vol 

zelfvertrouwen het hoger onderwijs in kunt 

stappen.

Wiskunde seminarie

Je komt bijna dagelijks in contact met wiskundige 

toepassingen zoals zoekmachines en 

paswoordbeveiliging, maar weet je eigenlijk wel 

welke wiskunde hierachter schuilt? Tijdens dit 

seminarie ga je onder begeleiding zelfstandig 

aan de slag om al die wiskundige geheimen 

te ontrafelen. We wisselen groepswerk af met 

individuele opdrachten.

Wetenschappen seminarie (1 uur)

We focussen ons op de anatomie: een deel van de 

biologie. Onder begeleiding maak je zelfstandig 

een onderzoeksopdracht rond spieren, bo! en 

en andere structuren van het lichaam. Door de 

analyse van je eigen sport krijg je inzicht in hoe 

ieder onderdeel van het lichaam meewerkt aan 

beweging. Zo word je op" maal voorbereid op 

de leerstof en onderzoeksopdrachten die van 

jou verwacht worden binnen bewegings- en 

gezondheidswetenschappen.

Wetenschappen seminarie (2 uur)

We gaan dieper in op de basisleerstof 

van de vakken biologie, chemie, fysica en 

aardrijkskunde. Tijdens prac" ca in het labo 

scherp je je technische vaardigheden aan en 

krijg je meer inzicht in de wetenschappelijke 

prak" jk. Extra onderzoeksopdrachten 

bevorderen het begeleid zelfstandig leren. In 

het zesde jaar trachten we je voor te bereiden 

op een wetenschappelijk studie in het hoger 

onderwijs. Twijfel je nog welke rich" ng je uit 

wil? Wij zorgen dat je de nodige informa" e 

krijgt over de verschillende afstudeerrich" ngen 

binnen de exacte wetenschappen.
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Organisa� ehulp bso

De studierich! ng Organisa! ehulp is 

prak! jkgericht en biedt je een professionele 

voorbereiding op een tewerkstelling in 

verschillende sectoren. Je verwer"  kennis, 

vaardigheden en a#  tudes om aan de slag te 

gaan als logis! ek assistent in zorginstellingen 

(woonzorgcentra, ziekenhuizen, 

kinderdagverblijven).

Het is de bedoeling dat je leert werken in 

eenvoudige situa! es onder toezicht van een 

verantwoordelijke, waarbij een werkplan is 

opgesteld door anderen. Door werkplekleren, 

je stages en de geïntegreerde proef die je in 

het zesde jaar maakt, leg je de link tussen de 

lessen en de werkprak! jk. Je verwer"  ook 

een prak! sche basiskennis Frans die je kan 

gebruiken op de werkvloer.

Je bent geëngageerd, dienstbaar en vriendelijk 

in de omgang. Uiteraard heb je een verzorgd 

voorkomen en ben je tactvol, crea! ef, 

betrouwbaar en discreet. Je leert ook ordelijk, 

s! pt en nauwkeurig werken.

Wat na het secundair?

Na het zesde jaar behaal je een studiegetuigschri" . Met het ondernemend project (complementair 

gedeelte) verwerf je inzicht in de werking van een bedrijf en oefen je prak! sche ondernemers 

competen! es. Dat is noodzakelijk voor wie een eigen zaak wil opstarten. Daarna kan je doorstromen 

naar een zevende jaar om een diploma secundair onderwijs te behalen. Het logische vervolg is het 

zevende jaar Organisa! e-assisten! e in een andere school.

Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als:

 ▪ logis! ek assistent in zorginstellingen zoals woonzorgcentra, kinderdagverblijven en dagcentra;

 ▪ logis! ek medewerker in kleinhuishouding, bij diensten voor gezinszorg of bij par! culieren;

 ▪ servicemedewerker in kleinhoreca, vakan! ecentra, bedrijven, zorginstellingen en 

onderwijsinstellingen. 
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In de rich! ng Lichamelijke 

opvoeding en sport 

ontdek je alle aspecten van 

beweging. Je refl ecteert 

over de lichamelijk- 

motorische en cultureel- 

maatschappelijke aspec-

ten van sport.

Vakken als toegepaste 

chemie/fysica/biologie, 

b e w e g i n g s a g o g i e k , 

lichamelijke opvoeding 

en maatschappij en 

psychologie leggen de 

basis voor verdere studies. Daarnaast vormen 

ook de algemene vakken, zoals wiskunde en talen, 

een belangrijk onderdeel van deze studierich! ng.

Je specialiseert je niet in één sport. De spor# akken 

gymnas! ek, atle! ek, balsport, zwemmen, 

omnisport en ritmisch expressieve vorming 

komen aan bod en dit zowel op technisch als op 

tac! sch gebied.

Je moet de bereidheid tonen om zelfstandig te 

oefenen en te volharden tot je een opgelegde 

bewegingstaak beheerst.

Binnen de diverse bewegingsdomeinen ontwikkel   

je sociale vaardigheden: fair play, samenwerking 

en het aanvaarden van normen, regels en 

waarden. Ook a$  tudes als durf, zel% eheersing, 

doorze$  ngsvermogen, aandacht voor veiligheid 

en een gezonde levenss! jl krijgen de nodige 

aandacht.

In het 6de jaar wordt eveneens een verplichte wintersportstage in het jaarplan opgenomen.

Lichamelijke opvoeding & Sport tso
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Wat na het secundair?

Als je gemo! veerd bent, dan kan je na het secundair onderwijs kiezen voor een professionele 

bachelor, zoals lichamelijke opvoeding. Daarnaast kan je ook terecht in de medische en in de 

paramedische sector. Ook de beroepen waarvoor je een fl inke fysieke paraatheid nodig hebt, zijn in 

trek. We denken aan uniformberoepen zoals jobs bij de poli! e, de brandweer of het leger, maar ook 

aan de vrije! jdssector. Een specialisa! ejaar volgen, verhoogt je tewerkstellingskansen.

In het tweede jaar van de derde graad maak 

je een geïntegreerde proef (GIP). Deze 

uitgebreide paper is vakoverschrijdend en 

verwerkt de opgedane kennis, vaardigheden 

en a#  tudes van de voorbije jaren. In 

samenspraak met de leerkrachten kies je 

een onderwerp dat jou interesseert. Je 

kunt bijvoorbeeld een sportdag of een 

ini! atorcursus volgen. Je werkt ! jdens het 

schooljaar zelfstandig aan je GIP en je wordt 

regelma! g geëvalueerd zodat je van je 

fouten kunt leren. Nadien presenteer 

je de afgewerkte paper aan een 

deskundige jury .
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Deze rich! ng hee"  een sterk wetenschappelijk 

accent. Naast de wetenschappen krijg je 

ook een wiskundige basis, zodat je niet 

in de problemen komt als je later kiest 

voor een academische studierich! ng als 

Kinesitherapie.

Iedere week heb je 6 lesuren sport. Je 

beoefent niet alleen tradi! onele sporten 

(zoals gymnas! ek, zwemmen, balsporten en 

atle! ek), maar ook ritmische en expressieve 

vorming, verdedigingstechnieken, jongleren, 

oriënta! elopen enz. In het 6de jaar wordt 

eveneens een wintersportstage in het 

jaarplan opgenomen.

Binnen de diverse bewegingsdomeinen 

verwerf je een aantal sociale vaardigheden 

(fair play, samenwerking, aanvaarden van 

normen, regels en waarden) en individuele 

a#  tudes (beheersing, durf, aandacht voor 

veiligheid, gezonde levenss! jl).

Wij verwachten van jou voldoende 

intellectuele en fysieke aanleg en een 

posi! eve studiementaliteit, vooral voor  

wetenschappen  en  wiskunde.  Bovendien  

moet je beschikken 

over het nodige 

doorze#  ngsvermogen.

Sportwetenschappen aso
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Wat na het secundair?

Sportwetenschappen leidt in het hoger 

onderwijs vooral naar een pedagogische 

of spor! ef- wetenschappelijke studie 

op zowel professioneel als academisch 

niveau, maar met dit diploma ligt ook de 

weg open voor heel wat andere rich! ngen 

in het academisch of professioneel hoger 

onderwijs.

Buiten de lesuren hebben we een breed 

sportaanbod. Je kan deelnemen aan 

middagsport en op woensdagnamiddag zijn 

er regelma! g buitenschoolse compe! ! es 

en sportontmoe! ngen. Tot slot nemen 

we met onze school deel aan het SNS-

project (sport na school) in samenwerking 

met S! ch! ng Vlaamse Schoolsport en de 

gemeente.
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In deze studierich! ng krijg je een uitgebreide 

theore! sche en prak! sche wetenschappelijke 

vorming. Bovendien krijg je de kans om de 

samenhang tussen natuurwetenschappen, 

maatschappij en techniek te doorgronden.

In de natuurwetenschappen steunt de 

didac! sche aanpak op de wisselwerking tussen 

theorie en labo- oefeningen (toegepaste 

biologie, toegepaste chemie, toegepaste 

fysica). Enerzijds verduidelijkt de prak! jk de 

theorie en anderzijds leer je via experimenten 

abstracte regels afl eiden. Door nauwkeurige 

waarnemingen en experimenten leer je de 

typisch natuurwetenschappelijke denk- en 

werkwijze beheersen die je nodig hebt voor 

verdere studies en de job die daar bij aansluit.

Een wetenschappelijke methode doorgronden 

is ondenkbaar zonder een degelijke 

wiskundige basis. Daarom bieden we jou in de derde graad 6 uur wiskunde aan. Daarbij leggen we 

het accent voornamelijk op theorie-ondersteunende oefeningen.

Wat na het secundair?

Mede door de geïntegreerde proef in het zesde jaar, bereidt deze studierich! ng in de eerste 

plaats voor op een wetenschappelijke professionele bachelor. Als je gemo! veerd en bekwaam 

bent, behoort een academische bachelor, gevolgd door een masteropleiding, eveneens tot de 

mogelijkheden.

Techniek-wetenschappen tso
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Wetenschappen-wiskunde aso

De meest uitgesproken exact- 

wetenschappelijke rich! ng in 

de derde graad van het aso is 

Wetenschappen-wiskunde. De rich! ng sluit 

aan op de rich! ng Wetenschappen van de 

tweede graad, maar het niveau ligt beduidend 

hoger.

In het vijfde jaar krijg je 2 uren seminarie. 

Je kunt kiezen voor seminarie wiskunde of 

seminarie wetenschappen. Tijdens deze uren 

krijg je de ruimte om abstracte theore! sche 

principes te linken aan hun prak! sche 

toepassing.

Je leert ook zelfstandig en methodisch te werk 

gaan, om ingewikkelde wetenschappelijke en 

wiskundige problemen op te lossen.

In het zesde jaar is er een ruimer aanbod in 

de keuze-uren.

Wat na het secundair?

Wie aan studies burgerlijk ingenieur, wiskunde of natuurkunde denkt, raden we aan in de derde 

graad te kiezen voor 2 seminarie-uren wiskunde. Wie opteert voor wetenschappen met 6 uur 

wiskunde, is goed voorbereid op alle andere wetenschappelijke, medische en paramedische studies 

in het academisch en hoger professioneel onderwijs.
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Als je naast La! jn ook geïnteresseerd 

bent in de exacte wetenschappen, dan 

kan je in onze school kiezen voor La! jn-

wiskunde. De combina! e van La! jn en 

wiskunde zorgt voor een evenwich! ge 

opleiding, waarin analy! sch denken 

centraal staat.

Aangezien je La! jn hebt gevolgd in 

de tweede graad, heb je reeds een 

duidelijk beeld van wat deze klassieke 

talen kunnen bieden. Al de moeite die 

je hebt geïnvesteerd in gramma! ca en 

woordenschat kan je nu laten renderen 

terwijl je doordringt in de bekendste 

teksten uit de Romeinse oudheid, 

die mee aan de basis lagen van onze 

eigen beschaving.

Daarnaast krijg je natuurlijk iedere week 

6  uur wiskunde. Het niveau ligt hoger dan 

in de tweede graad en de wiskundige 

problemen die je voorgeschoteld 

krijgt, geven jou de basis om in het 

hoger onderwijs te starten in een 

wiskundige rich! ng.

In het vijfde jaar krijg je 2 uren seminarie. 

Je kunt kiezen voor seminarie wiskunde 

of seminarie wetenschappen. Tijdens 

deze uren krijg je de ruimte om abstracte 

theore! sche principes te linken aan hun 

prak! sche toepassing.

In het zesde jaar is er een ruimer aanbod 

in de keuze-uren.

La� jn-wiskunde aso

Wat na het secundair?

Vanuit deze studierich! ng kan je in het hoger onderwijs in principe zowel academische of 

professionele studies aanva" en. Daarom is de keuze voor La! jn ook in de derde graad een absolute 

meerwaarde.



15

Ben je geboeid door taal en cultuur en wil 

je een intensieve, diepgaande studierich! ng 

die je maximaal voorbereidt op je verdere 

academische leven? Kies dan in de derde 

graad voor de rich! ng La! jn-Moderne talen.

Je ontdekt teksten die op het eerste zicht 

mysterieus zijn, maar door de inzet en 

oefeningen van al je denkvermogens ga je 

op zoek naar crea! eve oplossingen voor 

deze mysteries. Je leert zelfstandig teksten 

begrijpen en ontwikkelt zo je algemeen 

taalinzicht. Je maakt kennis met 

auteurs die tot de grootmeesters 

van de wereldliteratuur behoren en 

die je bovendien een rijkgeschakeerd 

beeld bieden van de poli! eke, culturele 

en fi losofi sche leefwereld uit de Romeinse 

oudheid.  Je leert ook heel wat hedendaagse 

auteurs kennen.

We mikken met deze studierich! ng op 

een veelzijdige taalvorming. Je oefent de 

communica! eve aspecten, verwer#  grondig 

inzicht in de structuur en de mogelijkheden 

van de levende talen. Je legt met je kennis 

van het La! jn verbanden en ervaart wat 

taalevolu! e is.

Het spreekt voor zich dat een goed geheugen 

van pas komt in deze rich! ng. Een ruime culturele belangstelling, vooral in haar taalkundige en 

literaire aspecten, is een pluspunt. Als je gedreven bent om problemen methodisch op te lossen 

door gedisciplineerde inzet, dan kan je in La! jn-Moderne talen je kri! sche blik op! maal verruimen.

 

La� jn-Moderne talen  aso

Wat na het secundair?

La! jn-moderne talen is een goede voorbereiding op taalkundige en humaan wetenschappelijke 

studierich! ngen.  Binnen taalkundige professionele bachelors is de opleiding meer prak! sch gericht, 

binnen academische bachelors bestudeert men de talen meer theore! sch.  Op de arbeidsmarkt is 

een doorgedreven kennis van meerdere vreemde talen uiteraard een grote troef.
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Deze rich! ng is een polyvalente 

rich! ng in de derde graad met een 

evenwich! g accent op wiskunde en 

moderne talen. 

In de derde graad krijg je in deze rich! ng 

6 lesuren wiskunde. Het tempo wordt 

opgedreven en de moeilijkheidsgraad s! jgt. 

Je leert complexe wiskundige problemen 

oplossen  en je kunt uitleggen waarom je de 

voorkeur gee"  aan een bepaalde methode.

We leggen ook de nadruk op de talen: 

Nederlands, Frans, Engels en Duits. In deze 

rich! ng krijg je bovendien Spaans; een 

absolute wereldtaal. Je traint intensief de 

4 vaardigheden (luisteren, lezen, spreken 

en schrijven) zodat je vlot en precies kunt 

communiceren.

Tijdens de diverse studiereizen krijg je de kans om je verworven kennis van deze talen te gebruiken 

in een authen! eke context. Samen met de analyse van gesproken en geschreven documenten, 

zullen die ac! viteiten je toelaten een grondiger inzicht te verwerven in de culturele, poli! eke en 

economische situa! e van de betrokken landen.

Moderne talen-wiskunde aso

Wat na het secundair?

Moderne talen-wiskunde is een zeer brede, algemene studierich! ng. De component moderne talen 

is uiteraard een ideale voorbereiding op een professionele of academische bachelor in de taalkunde. 

Binnen de wiskundige component verwerven de leerlingen dan weer het vermogen tot abstract en 

probleemoplossend denken, waardoor de meeste academische opleidingen tot de mogelijkheden 

behoren. 
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In deze rich! ng combineer je economie met 

een minimum aantal uren wiskunde en een 

maximaal aantal uren talen.

Economie is niet weg te denken uit ons 

dagelijks leven. In de lessen economie 

verwijzen we voortdurend naar de 

economische actualiteit om je interesse 

in sociaaleconomische, maatschappelijke 

thema’s te prikkelen.

We geven je een algemene economische 

basisvorming mee die je helpt om inzicht te 

verwerven in de boeiende wereld van vraag 

en aanbod, sparen en lenen, arbeidsmarkt, 

economisch en monetair beleid, 

interna! onale organisa! es,… De deelname 

aan een aantal workshops, presenta! es van 

ondernemers,…. scherpt je kennis aan op een 

minder schoolse manier.

Op bedrijfseconomisch vlak maken we 

kennis met de verschillende aspecten 

van het ondernemen en brengen 

we je inzicht bij in de fi nancieel- 

boekhoudkundige aspecten van 

het bedrijfsleven. Door deelname aan 

bedrijfsspelen zoals Ecoman (6de jaar) kan 

je je talenten als ondernemer verder 

ontwikkelen op een concrete manier.

Tijdens het extra uur seminarie 

economie in het vijfde jaar maken we 

gebruik van de tool Skillville om je fi nanciële 

vaardigheden te verbeteren en kan je je 

! jdens het bedrijfsspel Bizzkidz ontpoppen 

tot een (fi c! eve) bedrijfsleider.

Voor de moderne vreemde talen krijgen 

de leerlingen het uitgebreidere pakket 

aangeboden. Vooral de vaardigheden krijgen meer aandacht zodat je vlot en precies kunt 

communiceren. Tijdens de diverse studiereizen krijg je de kans om je verworven kennis van 

deze talen te gebruiken in een authen! eke context. Samen met de analyse van gesproken en 

geschreven documenten, zullen die ac! viteiten je toelaten een grondiger inzicht te verwerven in 

de culturele, poli! eke en economische situa! e van de betrokken landen.

Wat na het secundair?

Met je diploma economie-moderne talen heb je een goede basis voor heel wat rich! ngen in het 

hoger onderwijs, met een ruime keuze aan professionele en academische bacheloropleidingen 

in economische of taalkundige rich! ngen.  Binnen taalkundige professionele bachelors is de 

opleiding meer prak! sch. gericht, binnen academische bachelors bestudeert men de talen meer 

theore! sch.  Op de arbeidsmarkt is een doorgedreven kennis van meerdere vreemde talen 

uiteraard een grote troef.

Economie-moderne talen aso
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In deze rich! ng 

combineer je 

economie met 

een uitgebreid 

pakket wiskunde 

van 6 uur.

Economie is 

niet weg te 

denken uit ons 

dagelijks leven.  

In de lessen economie verwijzen we 

voortdurend naar de economische actualiteit  

om je interesse in sociaaleconomische, 

maatschappelijke thema’s te prikkelen.

We geven je een algemene economische 

basisvorming mee die je helpt om inzicht te 

verwerven in de boeiende wereld van vraag 

en aanbod, sparen en lenen, arbeidsmarkt, 

economisch en monetair beleid, 

interna! onale organisa! es,…  De deelname 

aan een aantal workshops, presenta! es van 

ondernemers,….  scherpt je kennis aan op 

een minder schoolse manier.

Op bedrijfseconomisch vlak maken we kennis 

met de verschillende aspecten van het 

ondernemen en brengen we je inzicht 

bij in de fi nancieel-boekhoudkundige 

aspecten van het bedrijfsleven. 

Door deelname aan bedrijfsspelen 

zoals Ecoman (6de jaar) kan je je talenten 

als ondernemer verder ontwikkelen op een 

concrete manier.

Tijdens het extra uur seminarie economie 

kan je je in het vijfde jaar ontpoppen tot 

een (fi c! eve) bedrijfsleider ! jdens het 

bedrijfsspel Bizzkidz, in het zesde jaar leggen we sterk de nadruk op het opvolgen van de actualiteit. 

Verder maken in het vijfde en zesde jaar gebruik van de tool Skillville om je fi nanciële vaardigheden 

te verbeteren.

De abstracte theorie die je ! jdens de lessen wiskunde verwerkt, pas je toe op concrete economische 

vraagstukken. Op die manier verwerf je inzichten die nodig zijn voor verdere economische studies.

Economie-wiskunde aso

Wat na het secundair?

Met je diploma economie-wiskunde ligt de weg open voor heel wat rich! ngen in het academisch of 

professioneel hoger onderwijs. De combina! e van de ruime vorming economie en wiskunde is een 

degelijke uitvalsbasis voor economische opleidingen in het academisch hoger onderwijs.
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De derde graad Marke! ng en Ondernemen 

is een commerciële studierich! ng. Deze 

rich! ng biedt een brede algemene vorming 

met aandacht voor moderne talen en 

bedrijfseconomie.

Wij leggen de nadruk op Nederlands, Frans, 

Engels en Duits met aandacht voor de 

prak! sche vaardigheden in een economische 

context. Tijdens de diverse studiereizen 

en de geïntegreerde proef krijg je de kans 

je verworven kennis van deze talen toe te 

passen.

De bedrijfsgerichte vorming kan opgedeeld 

worden in drie delen. Het commercieel 

gedeelte leert je alles over marke! ng en 

handelsac! viteiten. Het administra! ef 

deel behandelt de boekhouding van de 

handelsonderneming. Tenslo" e is er het 

bedrijfseconomische onderdeel dat erop 

gericht is om de beleidsaspecten van een 

onderneming onder de aandacht te brengen.

De theore! sche kennis wordt omgezet in 

en/of aangevuld vanuit de prak! jk. Via 

bedrijfsbezoeken, actualiteitsopdrachten 

en seminaries wordt dagdagelijkse 

economische kennis bijgebracht en 

aangescherpt. De minionderneming 

die tevens als geïntegreerde proef 

wordt opgericht, is de uitgelezen 

manier om bedrijfseconomische kennis,  

vaardigheden en a#  tudes te ontwikkelen 

en uit te bouwen. 

Op het einde van de derde    graad Marke! ng 

en Ondernemen en bij het slagen voor de 

geïntegreerde proef ontvangen 

de leerlingen hun diploma. Zij 

hebben voldoende competen! es 

om op eigen benen te staan in de 

ondernemingswereld.

Wat na het secundair?

Marke! ng en Ondernemen is de studierich! ng bij uitstek om je voor te bereiden op verdere studies 

in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Leerlingen die op het einde van de derde graad niet 

kiezen voor het hoger onderwijs kunnen nog steeds een specialisa! ejaar volgen. Daarnaast hebben 

zij door de prak! sche en concrete insteek van deze rich! ng al veel vaardigheden en a#  tudes 

ontwikkeld die hun succes op de arbeidsmarkt zal verhogen

Marke! ng & Ondernemen tso
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De derde graad Accountancy en IT is een 

boekhoudkundige studierich! ng. In deze 

rich! ng is er een evenwicht tussen een 

brede algemene vorming en een meer 

specifi ek gedeelte van de opleiding dat 

gerealiseerd wordt in twee vakken, met name 

bedrijfseconomie en toegepaste informa! ca.

De bedrijfsgerichte vorming kan opgesplitst 

worden in twee delen. Het boekhoudkundige 

deel, waarbij aandacht gaat naar de dubbele 

boekhouding en jaarrekeninganalyse 

van een onderneming en daarnaast het 

bedrijfseconomische gedeelte dat gericht is 

op de verschillende beleidsaspecten van de 

onderneming zoals het opstart, investerings-, 

fi nancierings-, marke! ngbeleid van een 

onderneming.

Toegepaste informa! ca leert je vaardigheden 

en a#  tudes die nu#  g zijn om problemen 

te analyseren en op te lossen. Je 

leert programmeren om antwoord 

te bieden op administra! eve 

problemen in een onderneming. 

Bovendien leer je omgaan met professionele 

so$ warepakke% en en ontwikkel je je eigen 

webtoepassing.

De theore! sche kennis wordt omgezet in 

en/of aangevuld vanuit de prak! jk. Via 

bedrijfsbezoeken, actualiteitsopdrachten 

en seminaries wordt dagdagelijkse 

economische kennis bijgebracht en aangescherpt. Door middel van de geïntegreerde proef worden 

vakoverschrijdende vaardigheden en a#  tudes verworven die onmisbaar zijn voor het hoger 

onderwijs en/of de arbeidswereld.

Op het einde van de derde graad Accountancy en IT en bij het slagen voor de geïntegreerde proef 

ontvangen de leerlingen het diploma. Zij hebben voldoende competen! es om op eigen benen te 

staan in de ondernemingswereld.

Accountancy & IT tso

Wat na het secundair?

Accountancy en IT is dus de studierich! ng bij uitstek om jou voor te bereiden op verdere studies in 

het hoger onderwijs (professionele bachelor). Leerlingen die op het einde van de derde graad niet 

kiezen voor het hoger onderwijs kunnen nog steeds een specialisa! ejaar volgen. Daarnaast hebben 

zij door de prak! sche en concrete insteek van deze rich! ng al veel vaardigheden en a#  tudes 

ontwikkeld die hun succes op de arbeidsmarkt zullen verhogen.
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Offi  ce & Logis� cs bso

In de rich! ng Offi  ce en Logis! cs leer je 

enerzijds diverse administra! eve taken 

uitvoeren, zoals klanten ontvangen, agenda’s 

opmaken, presenta! es voorbereiden enz. 

Anderzijds kom je alles te weten over het 

verzenden en ontvangen van goederen en de 

vlo# e werking binnen het magazijn.

Omdat we niet meer zonder computer 

kunnen, besteed je uiteraard veel aandacht 

aan ICT- vaardigheden. Daarnaast is 

het belangrijk dat je vlot zakelijk kunt 

communiceren in het Nederlands, maar ook 

in het Frans en Engels.

In het vijfde jaar maak je kennis 

met de bedrijfswereld via 

bedrijfsbezoeken, stages en 

werkplekleren. Het is belangrijk dat je een 

verzorgd voorkomen hebt en dat je sociaal 

vaardig bent zodat je met iedereen vlot en 

correct kunt omgaan. De bedrijfsstages in het 

zesde en het zevende jaar geven jou de kans 

om verworven kennis en vaardigheden in de 

prak! jk te oefenen.

In het zesde jaar leg je een geïntegreerde 

proef af die te maken hee$  met je 

stagebedrijf. Daarbij is het belangrijk dat je 

! jdens het jaar goed leert plannen, zodat je 

uiteindelijk je bevindingen aan een externe 

jury kunt presenteren.

Wat na het secundair?

Na het zesde jaar behalen de leerlingen een studiegetuigschri$ . Wil je het diploma van secundair 

onderwijs behalen, volg je nog een specialisa! ejaar.
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Specialisa� ejaar: Business Support bso

Wie het specialisa! ejaar Business Support 

volgt, kan het diploma van secundair 

onderwijs behalen. Tijdens het ondernemend 

project in het complementair gedeelte krijg je 

inzicht in de werking van een bedrijf en oefen 

je prak! sche ondernemerscompeten! es. In 

het zevende jaar leer je nog meer klantgericht 

handelen en werken in team. Denk aan werk 

bij een helpdesk, in een showroom, op een 

beurs, in de e-business, enz.

Naast de stages krijg je ervaring via een 

oefenfi rma in de klas.

Je krijgt ook een uitgebreide ICT-opleiding 

zodat je leert werken met ERP-so# ware 

en programma’s als Photoshop, InDesign, 

Acrobat, enz. 

Je legt opnieuw een geïntegreerde proef af.

Wat na het specialisa� ejaar?
Na het specialisa! ejaar kan je bijvoorbeeld aan de slag als onthaalmedewerker, administra! ef 

logis! ek medewerker of als commercieel medewerker binnendienst.
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Onze school ziet de onderwijsloopbaan van al 

onze leerlingen als een trektocht, waarin de 

leerlingen samen lerend op weg gaan. Op deze 

weg met bergen en dalen trekken we hand in 

hand met z’n allen aan hetzelfde koord en gaan 

we ervoor.

Onze school wil garant staan voor een zorgzame 

school waarin de leerling zich op! maal kan 

ontplooien volgens zijn eigen talenten en 

interesses. Dit alles is gebaseerd op een rela! e 

van wederzijds vertrouwen en respect. Dat de 

leerlingen zichzelf kunnen zijn, dragen wij hoog 

in het vaandel. Een guns! g pedagogisch klimaat 

schept immers welbevinden bij de leerling, 

en dit vormt de voedingsbodem voor leer- en 

groeikansen.

Wij willen een school zijn waar alle leerlingen 

gelijke ontwikkelingskansen krijgen. Daarom 

leveren wij inspanningen om onze leerlingen 

te begeleiden en te ondersteunen in hun (soms 

moeilijk) persoonlijk traject. Het is de bedoeling 

dat leerlingen groeien naar zelfredzaamheid.

Deze leerlingenbegeleiding is een zaak van 

de hele school. Elke leraar is begeleider van 

leerlingen en hee"  oog voor de zorg voor elke 

leerling vanuit zijn vak én vanuit zijn func! e 

als opvoeder. De dagelijkse opvolging van een 

klasgroep is in handen van de klassenleraar. 

Hij coördineert de eerstelijnszorg binnen het 

normale klasgebeuren (agenda, no! ! es bij 

ziekte, algemene studie! ps, aanspreekpunt bij 

persoonlijke problemen …). 

Sommige leerlingen hebben bijzondere noden. 

Binnen de grenzen van haar draagkracht, 

wil de school extra zorg bieden aan deze 

leerlingen. In die context hee"  de school 

leerlingenbegeleiders aangesteld. De cel 

leerlingenbegeleiding coördineert deze 

tweedelijnszorg. Pedagogische direc! e, 

leerlingenbegeleiders, CLB en leerlingen- 

secretariaat zoeken samen naar de meest 

gepaste vorm van individuele begeleiding.

Deze visie wordt gedragen door het hele 

schoolteam. We durven rekenen op een open 

communica! e met en medewerking van 

leerlingen en ouders.

CLB

Als een probleem buiten onze bevoegdheid 

valt, dan contacteren we op jouw vraag het 

CLB. Deze mensen zijn gespecialiseerd om 

leerlingen met diverse problemen uit de nood 

te helpen. Leerlingen en hun ouders kunnen bij 

het CLB terecht met vragen over:

 ▪ Leren en studeren

 ▪ De onderwijsloopbaan

 ▪ Preven! eve gezondheidszorg;

 ▪ Psychisch en sociaal func! oneren

CLB ‘Het Kompas’

Fr. Coeckelbergsstraat 2

2220 Heist-op-den-Berg

Zorgvisie
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HHC meer dan school...

Naast de vakken en de studierich! ngen wordt het studieaanbod van de derde graad nog sterk 

gekenmerkt door tal van projecten en excursies die een sociale, culturele, spor! eve en ethische 

vorming beogen. Bovendien willen we je als jongvolwassene aanspreken op je verantwoordelijkheid, 

onder meer bij de organisa! e van onze solidariteitsac! es en  par! cipa! e in de leerlingenraad.

Cultuur

Onze school hee"  ook een uitgebreid aanbod cultuur voor jou. Het ar! s! ek circuit is een unieke 

kans om samen met je vrienden theater, dans en muziek te ontdekken na de schooluren. Kwaliteit 

staat voorop en het programma is zeer gevarieerd. Er zit dus zeker een voorstelling tussen die ook  

jou zal bevallen.

Meerdaagse reizen

In het vijfde jaar gaan we op schoolreis naar Londen. In het zesde kan je mee naar Italië of de 

Provence. Daarnaast is er nog een tweedaagse excursie naar de Ardennen en de stad Aken of Luik. 

Niet alleen snuif je bij deze reizen veel cultuur op, het is ook de ideale kans om je vreemde talen in 

de prak! jk te gebruiken.

Interna! onalisering

De leerlingen van het vijfde kunnen 

deelnemen aan een interna! onaal 

uitwisselingsproject. Doel van dergelijke 

uitwisseling is om zoveel mogelijk 

leerlingen de kans te bieden in contact 

te komen met het Europa van morgen. 

Reeds vele jaren bestaat deze tradi! e op 

onze school. Zo kennen we uitwisselingen 

met o.a. een Italiaanse school (Ercolano), 

een Spaanse school (Cordoba) een Duitse 

school (Berlijn) en een Noorse school 

(Lillehammer).

Bij een uitwisseling train je intensief je talenkennis, maar ook je sociale vaardigheden. Je integreren 

in een ander gezin is best uitdagend en een goede gastvrouw of gastheer zijn voor je partner eist 

eveneens het beste van jezelf. Niemand twijfelt aan de posi! eve eindbalans: je komt (! jdelijk) 

vermoeid, maar ontze# end verrijkt uit deze ervaring.

Schoolpastoraal

Onze school is een katholieke school. Dit willen we gestalte geven in de totale werking van onze 

school. We trachten om, geïnspireerd door het evangelie, samen met de leerlingen een school-

en leefgemeenschap op te bouwen waarin een aantal christelijke elementen ruim aan bod 

komen. Net zoals in de eerste en tweede graad, organiseert het pastoraal team in de derde graad 

bezinningsmomenten naar aanleiding van de belangrijkste christelijke feestdagen. Onze school 

draagt bovendien een warm hart uit naar mensen die het moeilijk hebben. De jaarlijkse sponsortocht 

is daar een mooie illustra! e van.
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Leerlingenraad

Onze school is net iets meer dan leren alleen.  De leerlingenraad zorgt juist voor wat “leven in de 

brouwerij” en dit op verschillende vlakken.  Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, 

vragen en problemen in verband met de school, voorstellen voor nieuwe ac! viteiten... kenbaar 

maken maken.   De leerlingenraad laat ‘de stem van de leerlingen’ horen bij leerkrachten en direc! e.

Leerlingen hebben namelijk recht op inspraak.  De leerlingenraad is dus het middel bij uitstek om 

kenbaar te maken wat goed of minder goed gaat op school. 

Naast de leerlingenpar! cipa! e helpt de leerlingenraad bij de organisa! e van enkele schoolac! viteiten 

zoals de mondiale dag, het ! jdschri" je De Fakkel, sponsorac! es voor een goed doel... 

Wie zit in de leerlingenraad?

Alle geïnteresseerde leerlingen kunnen deelnemen aan de leerlingenraad.  Heb je leuke ideeën voor 

nieuwe ac! viteiten, wens je iets rond cultuur te doen, ben je een beetje zot in het hoofd, wil je meer 

inspraak op school... aarzel dan zeker niet om je aan te sluiten bij de leerlingenraad.

Je kan meewerken als vrijwilliger binnen een departement, maar je kan je ook kandidaat stellen als 

hoofd van een departement.

Wat zijn de taken van de leerlingenraad?

 ▪ voorstellen van nieuwe ac! viteiten,

 ▪ meewerken aan ac! viteiten en ac! es,

 ▪ problemen en noden van de leerlingen kenbaar maken,

 ▪ samenwerken met andere organisa! es op school (direc! e, oudercomité...)

Hoe worden voorstellen ingediend?

Nieuwe voorstellen of ideeën worden autonoom binnen de leerlingenraad besproken.  Als het 

voorstel concreter is uitgewerkt, stappen de voorzi$ ers of hoofden van een departement naar de 

direc! e.
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Sport

Ben je meer geïnteresseerd in sport? In onze school worden voortdurend sportac! viteiten en 

compe! ! es georganiseerd. Daarbij krijg je ook de kans om de spor! eve strijd aan te gaan met je 

leerkrachten ! jdens een par! jtje voetbal, volleybal, basketbal, badminton, tennis etc. Bovendien 

nemen we met de school ook deel aan buitenschoolse ac! viteiten zoals atle! ek- en zwemwedstrijden.

Wereldburgerschapseduca  e

De wereld verandert steeds sneller: globalisering, vluchtelingenstromen, klimaa" op...  De 21ste 

eeuw is er één van veel uitdagingen. Op onze school werken we ! jdens verschillende ac! viteiten, 

zowel binnen als buiten de les, rond deze uitdagingen om oplossingen te vinden voor de wereld 

van morgen. Via een link op Smartschool brengen we op een actuele manier al onze ini! a! even 

in kaart. Je vindt er een hele waaier van ac! viteiten rond wereldburgerschap terug: klasdeba" en, 

workshops, mondiale dag, lessen ...
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Wat na het secundair?

“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.”

Bas & Aad Van Toor

In de derde graad willen we jou zo goed mogelijk voorbereiden op de overgang van het Secundair 

Onderwijs naar het Hoger Onderwijs, of kortweg SOHO. Je leert grote hoeveelheden informa! e 

verwerken en je scherpt de vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor een leven na het secundair. 

Maak je geen zorgen: ook in de derde graad kan je steeds rekenen op de leerlingbegeleiding. In het 

zesde jaar kom je bovendien alles te weten over het hoger onderwijs, ! jdens een aantal SOHO-

ac! viteiten. Je vindt hier alvast een overzicht.

Startmoment

Begin oktober komt een externe spreker langs op onze school om uitleg te geven over de structuur 

van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de manier waarop je best je keuze maakt.

Start to Study

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een andere aanpak dan in het secundair. Tijdens deze 

vrijblijvende ac! viteit krijgen jij en je ouders hier de nodige uitleg over. Daarna volg je twee keer 

een half uur les op dezelfde manier als in het hoger onderwijs.

De infobeurs met oudleerlingen

Misschien zit je met concrete vragen over bepaalde studierich! ngen, of over een loopbaan bij 

de poli! e of bij defensie. In het voorjaar nodigen we oud-leerlingen uit die op dat moment de 

rich! ng volgen die jij interessant vindt. Tijdens een informeel gesprek in kleine groepjes, krijg je een 

realis! sche kijk op de rich! ng van jouw keuze.

SID-In

In februari trekken we ! jdens de lessen met alle laatstejaars naar de studie-informa! edagen voor 

hoger onderwijs in Antwerpen. Alle Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn er vertegenwoordigd. 

Ook als je niet van plan bent om verder te studeren kan je hier terecht met vragen over de inhoud 

van beroepen, over mogelijke tewerkstelling en verdere opleiding in bedrijven en organisa! es.

Infoavond voor ouders

Zi" en je ouders met vragen? We hebben ook aan hen gedacht. Een externe spreker legt de structuur 

van het hoger onderwijs uit en gee#  ! ps aan de ouders over hoe ze jou kunnen steunen, hoeveel 

op kot gaan kost, enz.
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