
 

 

 

TWEEDE GRAAD 

 

Algemeen secundair onderwijs (ASO) 

 

Het algemeen secundair onderwijs (ASO) heeft een doorstromingsfunctie. 

Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je willen voorbereiden op verder 

studeren in het hoger onderwijs. 

In de tweede graad verdiepen de leerlingen zich meer in specifieke 

onderwijsrichtingen.  

 

In de eerste graad volgden de leerlingen een groot aantal gemeenschappelijke 

vakken, in de tweede graad kiest de leerling een duidelijke studierichting.  

 

De keuze die nu gemaakt wordt, is ook richtinggevend naar de derde graad toe. 

Indien nodig is er ook zeker ruimte voor een heroriëntering in het derde of het vierde 

jaar.  

In het derde jaar wordt vanaf september 2021 gewerkt met de nieuwe leerplannen en 

eindtermen. 

 

Onderstaand vindt u de studierichtingen die onze school aanbiedt in de 

onderwijsvorm ASO:  

 

  

 

 Economische wetenschappen 
 Humane wetenschappen 
 Latijn 
 Natuurwetenschappen 

  



 

 

 

 

 
Latijn  
 
Instapmogelijkheden 
 
Je wordt toegelaten als je geslaagd bent in het tweede jaar van de eerste graad. 
 
De meest logische studierichting die je in de eerste graad op onze school volgde is  
2A+ Latijn. Je kan ook vanuit de andere optievakken doorstromen naar deze richting 
mits er rekening gehouden wordt met eventuele clausuleringen.  
 
Hou er wel rekening mee dat je voor de richting Latijn in de eerste graad reeds 
voorkennis opbouwde.  
 
 
Invulling van de studierichting 
 
In de tweede graad wordt de opgedane kennis uit de eerste graad verder uitgebreid. 
 
Je gaat aan de slag met authentieke teksten. Hierdoor krijg je een goed begrip van 
de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu 
met verschillende thema’s omgaat. 
Je focust op je ervaring van de lectuur: welke gevoelens en gedachten maakt dit bij 
je los en hoe voer je hierover een onderbouwd gesprek? 
 
Je krijgt een pakket gevorderde wiskunde. Dit is nieuw ten opzichte van de vroegere 
studierichting Latijn. 
 
 

  



 

 

 

Checklist profiel leerling Latijn 

 Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid 

voldoende studietijd in je planning in te bouwen. 

 Je bent geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving 

waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven. 

 Je wil de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu ontdekken. 

 Je geniet ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan. 

 Je vindt het een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste 

woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren. 

 Je beschikt over een goede wiskundige basis. 

 

  



 

 

 
 
Humane wetenschappen 

 
Instapmogelijkheden 

 
Je wordt toegelaten als je geslaagd bent in het tweede jaar van de eerste graad. 

 

De meest logische studierichting die je in de eerste graad op onze school volgde is  

2A+ optie Wereldwijs. Je kan uiteraard ook vanuit de andere optievakken 

doorstromen naar deze richting mits er rekening gehouden wordt met eventuele 

clausuleringen.  

 

Invulling van de studierichting 
 
In de richting Humane wetenschappen maak je kennis met de theoretische en 

abstracte benadering van mens en maatschappij. 

Je leert vanuit psychologische, pedagogische, sociologische, filosofische en 

kunstwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. 

 

Checklist profiel leerling humane wetenschappen  

 

 Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid 

voldoende studietijd in je planning in te bouwen. 

 Je hebt belangstelling voor de mens en de samenleving in het algemeen. 

 Je bent geïnteresseerd in je eigen gedrag en dat van anderen. 

 Je wil je eigen communicatieve vaardigheden aanscherpen en je hebt aandacht 

voor een correct taalgebruik. 

 Je wil nadenken over de grote levensvragen. 

 Je bent nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur. 

 Je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen 

 Je bent geboeid door de actualiteit. 

 Je verkent de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement. 

  



 

 

 

Natuurwetenschappen 
 

Instapmogelijkheden 
 

Je wordt toegelaten als je geslaagd bent in het tweede jaar van de eerste graad. De 

meest logische studierichting is 2A+ optie STEM, maar je kan ook vanuit de andere 

optievakken doorstromen naar deze richting.  

 

Invulling van de studierichting 

Wie voor de studierichting Natuurwetenschappen kiest, krijgt uiteraard een grote 

hoeveelheid wetenschappelijke vakken te verwerken. Naast wiskunde krijg je ook 

biologie, chemie en fysica.  

Je zal er de levende en niet-levende materie bestuderen in al haar aspecten. Dankzij 

deze richting leer je een wetenschappelijk denkproces aan.  

In deze studierichting ligt de nadruk op de theoretische vakken. Je leert ook 

planmatig werken bijvoorbeeld tijdens het uitoefenen van een practicum.  

 

Je raadpleegt wetenschappelijke informatiebronnen die aanleunen bij de 

behandelende leerstof en leert kritisch om te gaan met deze informatie.  

 

Checklist profiel leerling Natuurwetenschappen  

 

 Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid 

voldoende studietijd in je planning in te bouwen. 

 Je bent sterk in wiskunde. 

 Je bent nieuwsgierig van aard, zoekt graag naar verklaringen en wil zelf 

experimenteren. 

 Je gaat kritisch en zelfstandig om met informatie en kan deze structureren en 

verwerken. 

 Je wil je communicatieve vaardigheden versterken en je hebt aandacht voor een 

correct taalgebruik. 

  



 

 

 

Economie  
 

Instapmogelijkheden 
 

Je wordt toegelaten als je geslaagd bent in het tweede jaar van de eerste graad. 

 

Bij de overstap van de eerste naar de tweede graad is er geen specifieke voorkennis 

voor economie of boekhouden vereist. Wie de richting 2A+ WereldWijs volgde, 

maakte al eens kennis met het vak via de module ‘ondernemen’. Ook het vak Ecofin 

met de economische en financiële competenties liet je al proeven van de 

economische wetenschappen. 

 

Invulling van de studierichting 

 

In de lessen economie staan twee invalshoeken centraal: algemene economie en 

bedrijfswetenschappen (waaronder boekhouden).  

 

Tijdens de lessen algemene economie bestudeer je het gedrag van de consument en 

de producent, de marktwerking bij volkomen concurrentie, de werking van de 

arbeidsmarkt, de internationale handel, …  

In het vak bedrijfswetenschappen leer je meer over de belangrijkste 

ondernemingsvormen en wordt de basis gelegd voor het gebruik van de 

boekhouding als beleidsinstrument.  

Je krijgt een pakket gevorderde wiskunde. Dit is nieuw ten opzichte van de vroegere 

studierichting Economie. 

Checklist profiel leerling economie  

 

 Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid 

voldoende studietijd in je planning in te bouwen. 

 Je bent geboeid door de economische actualiteit en beschikt daarnaast ook over 

een brede algemene interesse. 

 Je wil je communicatieve vaardigheden versterken en je hebt aandacht voor een 

correct taalgebruik. 

 Je beschikt over een goede wiskundige basis. 

 

 



 

 

 

TWEEDE GRAAD  

 

Technisch secundair onderwijs (TSO)  

 

In de eerste graad volgden de leerlingen een groot aantal gemeenschappelijke 

vakken, in de tweede graad kiest de leerling een duidelijke studierichting.  

 

In het technisch secundair onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook 

technische vakken en praktijkvakken. 

De keuze die nu gemaakt wordt is ook richtinggevend voor de derde graad. 

Indien nodig is er ook ruimte voor een heroriëntering in het derde of het vierde jaar.  

Binnen het technisch secundair onderwijs bestaan er veel studierichtingen. Ze zijn 

domeingebonden (bvb Economie en organisatie, STEM of Sport). De TSO-richtingen 

die we op onze school aanbieden hebben allemaal de dubbele finaliteit. Dit betekent 

dat je na je secundair kan verder studeren of gaan werken. 

Onderstaande technische richtingen worden op onze school aangeboden:  

 

 Bedrijf en organisatie 
 Elektromechanische technieken 
 Sport 

  



 

 

 

Bedrijf en organisatie 

 
Instapmogelijkheden 
 
Je wordt toegelaten als je geslaagd bent in het tweede jaar van de eerste graad. 

 

Bij de overstap van de eerste naar de tweede graad is er geen specifieke voorkennis 

voor economie of boekhouden vereist. Wie de richting 2A+ WereldWijs volgde, 

maakte al eens kennis met het vak via de module ‘ondernemen’.  

Ook het vak Ecofin met de economische en financiële competenties liet je al proeven 

van de economische wetenschappen. 

 

Checklist profiel leerling Bedrijf & organisatie 

 

 Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid 

voldoende studietijd in je planning in te bouwen. 

 Je wil je verdiepen in economie en boekhouden. 

 Je wil via een praktische aanpak een aantal beroepssectoren verkennen zoals 

boekhouden, Human Resources, sales en logistiek. 

 Je bent gemotiveerd om je functioneel taalgebruik in het Nederlands, Engels en 

Frans te versterken. 

 Je hebt interesse om kantoorsoftware zoals Word, Excel, … goed te leren 

gebruiken. 

 

Wat na de tweede graad? 

 

Na het volgen van de studierichting Bedrijf en organisatie in de tweede graad kies je 

er meestal voor om deze richting verder uit te diepen. Je stapt dan over naar de 

richting Bedrijfsorganisatie. Daar zetten we verder in op algemene economie, 

toegepaste bedrijfswetenschappen en recht. Nieuw is dat er ook financiële wiskunde 

wordt aangeboden. 

Uiteraad moet er rekening gehouden worden met het behaalde attest. Een overgang 

naar een andere studierichting is mogelijk, maar moet individueel bekeken worden. 

  



 

 

 

Elektromechanische technieken  

 

Instapmogelijkheden 
 
Je wordt toegelaten als je geslaagd bent in het tweede jaar van de eerste graad. 
Voor deze onderwijsrichting heb je geen specifieke vooropleiding nodig, maar je 
moet wel beschikken over een voldoende sterke basis voor wiskunde.  
 

Invulling van de studierichting 

De studierichting elektromechanische technieken is deels een theoretische richting, 

waarin wiskunde, toegepaste mechanica en toegepaste elektriciteit ruim aan bod 

komen. Daarnaast wordt er in deze studierichting veel aandacht besteeds aan 

STEM-vaardigheden. 

Deze studierichting omvat twee grote blokken waarbij de component elektriciteit de 

omvangrijkste is: 

 Electriciteit : je leert elektromechanische kringen analyseren en de 

basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. 

Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis. 

 

 Mechanica: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit 

toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. 

Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de 

belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. 

Je leert over de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op 

inwerken. 

 

Checklist profiel leerling elektromechanische technieken  

  

 Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid 

voldoende studietijd in je planning in te bouwen. 

 Je wil de theorie achter diverse technologieën kennen maar wil ook aan de slag 

met toepassingen in technische realisaties. 

 Je wil meer weten over de verschillende materialen, gereedschappen en 

technieken en deze ook kunnen gebruiken. 

 Je wil constructies of installaties ontwerpen en realiseren, al dan niet met behulp 

van ICT. 

 



 

 

 

Wat na de tweede graad? 

 

Na het volgen van de studierichting Elektromechanische technieken in de tweede 

graad kies je er meestal voor om deze richting verder uit te diepen. Je stapt dan over 

naar de derde graad Elektromechanische technieken Daar zetten we verder in op 

extra wiskunde, toegepaste elektriciteit en elektronica, toegepaste mechanica, STEM 

maar ook toegepaste informaticawetenschappen. 

  



 

 

 

Sport  

 

Instapmogelijkheden 
 

Je wordt toegelaten als je geslaagd bent in het tweede jaar van de eerste graad. 

 

Voor deze onderwijsrichting heb je geen specifieke vooropleiding nodig. 

In het tweede jaar kon je kiezen voor de richting 2A+ Sport, maar je kan ook vanuit 

de andere optievakken doorstromen naar deze richting mits er rekening gehouden 

wordt met eventuele clausuleringen.  

 

Invulling van de studierichting 

 

Deze studierichting is geen specialisatie in één bepaalde sporttak, maar laat je 

kennismaken met verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, toestelturnen, 

zwemmen …). Ook ritmiek en expressie komen aan bod. 

 

Je moet over een goede fysieke conditie beschikken en gemotiveerd zijn om extra 

inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor 

hebt. 

Je leert wetenschappelijke inzichten en bijhorende toepassingen integreren in de 

begeleiding van sporten. 

Concreet betekent dit dat naast de uren sport ook een aantal uren theorie voorzien is 

zoals toegepaste fysiologie en anatomie van de mens, toegepaste 

bewegingswetenschappen en toegepaste psychologie. 

 

Checklist profiel leerling Sport  

 

 Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid 

voldoende studietijd in je planning in te bouwen 

 Je beschikt over een goede basisconditie en bent gebeten door sport. 

 Je bent een doorzetter. 

 Je beseft dat deze studierichting niet enkel gaat om sporten maar ook een 

belangrijk wetenschappelijk deel heeft. 

 

 



 

 

 

Wat na de tweede graad? 

 

Na het volgen van de studierichting Sport in de tweede graad kies je er meestal voor 

om deze richting verder uit te diepen. Je stapt dan over naar de derde graad 

Sportbegeleiding. Daar worden dan ook de competenties van een sport- en 

spelleider aangeleerd. In biologie zie je naast de toegepaste fysiologie ook een 

celleer. Toegepaste bewegingswetenschappen en toegepaste psychologie maken 

ook verder deel uit van de opleiding. 

  



 

 

 

TWEEDE GRAAD 

 

Beroepssecundair onderwijs (BSO) 

 

• In arbeidsmarktgerichte opleidingen leer je vooral praktische beroepskennis 

aan. Je krijgt weinig algemene vakken. Het accent ligt meer op de praktijk dan 

op de theorie. Je bereidt je voor op de uitoefening van een beroep. 

• Na het zesde jaar ontvang je een getuigschrift. Na een 7de jaar ontvang je een 

diploma.  

• Nadat je je diploma hebt behaald, kan je nog  

• een Se-n-Se jaar volgen 

• graduaatsopleidingen 

• verdere opleidingsmogelijkheden volgen in het Volwassenenonderwijs, 

bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...   

 

 

 Organisatie en Logistiek  
 Elektriciteit  

 

  



 

 

 

Organisatie en logistiek  

 
Instapmogelijkheden 
 

Heb je in de eerste graad de b-stroom gevolgd, dan is de tweede graad BSO een 

goede opvolging. 

 

Ben je eerder theoretisch aangelegd, dan kan je kiezen voor de richting Organisatie 

en Logistiek. Indien je praktisch bent aangelegd, dan opteer je beter voor de richting 

Elektriciteit.  

 

Invulling van de studierichting 

 

Je oefent zodat je kantoorsoftware vlot kan gebruiken. Je leert er goed te 

communiceren in het Nederlands, Frans en Engels in functie van onthaal van klanten 

en verkoop. 

Er wordt heel wat aandacht besteed aan je administratieve vaardigheden. 

Ook het leren verwerken van een inkomende goederenstroom maakt deel uit van 

deze opleiding.  

 

Checklist profiel leerling Organisatie en logistiek  

 

 Je bent punctueel en nauwkeurig. 

 Je bent communicatief en taalvaardig. 

 Je hebt interesse  in softwaretoepassingen. 

 Je bent bereid te leren hoe je goederen ontvangt en opslaat. 

Wat na de tweede graad? 

Na het volgen van de studierichting Organisatie en Logistiek in de tweede graad kies 

je er meestal voor om deze richting verder uit te diepen. Je stapt dan over naar de 

derde graad Onthaal, organisatie en sales waar je verder je competenties als 

administratief medewerker onthaal of winkelverkoper versterkt.  



 

 

 

Elektriciteit  

 
Instapmogelijkheden 
 
Heb je in het tweede jaar van de eerste graad de richting elektrische en 
mechanische technieken gevolgd (2OK! BM), dan is deze studie een logische 
vervolgkeuze.  

 
Er is geen specifieke vooropleiding vereist voor deze studierichting. Elektriciteit is 
een zeer praktische beroepsopleiding.  
 
Invulling van de studierichting 

In de tweede graad worden de basistechnieken ingeoefend.  

Al doende leer je gereedschappen en machines kennen, gebruiken en onderhouden. 

Je leert deze installaties ook testen door gebruik te maken van meetinstrumenten.  

Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal 

tekenen. 

 

Je maakt zelf ook eenvoudige constructies of installaties. 

Je leert  technische handelingen uitvoeren voor het onderhoud of reparatie van 

fietsen en bromfietsen.  

In de algemene vorming heb je de vakken Engels, wiskunde, natuurwetenschappen 

en Nederlands. Daarnaast wordt heel wat leerstof aangebracht onder de vorm van 

project algemene vakken (PAV). Tijdens PAV wordt gewerkt rond thema’s die 

aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. 

 

Checklist profiel leerling Electriciteit  

 

 Handig zijn en interesse in techniek hebben, is een must. 

 Je kan probleemoplossend denken en je bent nauwkeurig. 

 Je kan goed in team werken.  

 

Wat na de tweede graad? 

Na het volgen van de studierichting Electricteit in de tweede graad kan je in onze 

school de derde graad Preventief onderhoud machines en installaties volgen. Een 

echt knelpuntberoep. Na deze opleiding vind je gegarandeerd vlot werk. 


