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WAAR IK VOOR KIES!
Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast 
de basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo 
krijg je bijkomende leerstof en ga je op bepaalde 
leerstofonderdelen dieper in. Je wordt uitgedaagd 
tot zelfstandig werk en krijgt moeilijkere 
opdrachten voorgeschoteld.

Omdat je voor Frans, Nederlands en wiskunde één 
lesuur per week minder hebt, ligt het tempo in deze 
richting erg hoog. Bovendien komt het vak Latijn 
erbij. Je leert het verfijnde taalsysteem van de 
oude Romeinen kennen en neust rond in hun rijke 
cultuur. Je maakt ook kennis met de Oudgriekse 
taal.

BEN IK EEN LEERLING VOOR 1A 
KEUZE LATIJN?
Je deed het prima in de basisschool en had er met 
geen enkel vak problemen. Voor Nederlands, Frans 
en wiskunde behaalde je hoge resultaten.
Je bent een leergierige leerling die een stevige, 
extra uitdaging kan gebruiken. Omdat het nu of 
nooit is, kies je resoluut voor de studie van Latijn.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 
1A KEUZE LATIJN
Vanuit je keuze voor Latijn kan je in het tweede 
jaar elke optie kiezen.
Je mikt vooral op een theoriegerichte optie als 
Latijn, Moderne wetenschappen, Industriële 
wetenschappen of Handel+.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
optie het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Leer- en leefsleutels 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Techniek 2

Wiskunde 4

Keuze Latijn

Informatica*

Latijn en antieke cultuur 4

TOTAAL 32

Middenschool

1A KEUZE LATIJN

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
Campus Paal

* ingebouwd in de lessen of naschools
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WAAR IK VOOR KIES!
Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast 
de basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo 
krijg je bijkomende leerstof en ga je op bepaalde 
leerstofonderdelen dieper in. Je wordt uitgedaagd 
tot zelfstandig werk en krijgt moeilijkere 
opdrachten voorgeschoteld.

Omdat je voor Frans, Nederlands en wiskunde 
één lesuur per week minder hebt, ligt het tempo 
in deze richting erg hoog. Bovendien komt het vak 
STEM erbij. Via onderzoekend leren (opzoekwerk, 
proeven, opstellingen, constructies, ...) ontdek en 
bestudeer je de wetenschap en technologie achter 
tal van zaken uit het dagelijks leven.

BEN IK EEN LEERLING VOOR 1A 
KEUZE STEM?
Je deed het prima in de basisschool en had er met 
geen enkel vak problemen. Voor Nederlands, Frans 
en wiskunde behaalde je hoge resultaten.
Je bent een leergierige leerling die een stevige, 
extra uitdaging kan gebruiken. De studie van Latijn 
spreekt je niet echt aan. Tegenover wetenschappen 
en moderne technologie sta je zeer positief.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 
1A KEUZE STEM
Vanuit je keuze voor STEM kan je in het tweede 
jaar elke optie kiezen (maar geen Latijn).
Je mikt vooral op een theoriegerichte optie als 
Handel+, Industriële wetenschappen of Moderne 
wetenschappen.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
optie het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Leer- en leefsleutels 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Techniek 2

Wiskunde 4

Keuze STEM

Science, Technology, 
Engineering, Maths 4

Informatica*

TOTAAL 32

Middenschool

1A KEUZE STEM

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
Campus Paal

* ingebouwd in de lessen of naschools
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Middenschool

1A KEUZE MODERNE

Basisvorming

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Leer- en leefsleutels 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Techniek 2

Wiskunde 4

Keuze Moderne

Extra Frans 1

Extra Nederlands (Paal, Beringen)
Nederlands Expressie (Lummen)

1

Extra Wiskunde 1

Informatica 1

TOTAAL 32

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
Campus Paal

WAAR IK VOOR KIES!
Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast 
de basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo 
krijg je bijkomende leerstof en ga je op bepaalde 
leerstofonderdelen dieper in. Je wordt uitgedaagd 
tot zelfstandig werk en krijgt moeilijkere opgaves 
voorgeschoteld.
Er is meer tijd om met de meeruursvakken bezig te 
zijn.

BEN IK EEN LEERLING VOOR
1A KEUZE MODERNE?
Je hebt de basisschool vlot doorlopen en had er 
met geen enkel vak problemen. Voor Nederlands, 
Frans en wiskunde behaalde je goede tot heel 
goede resultaten.
Jij gaat niet voor een bijkomend, volledig nieuw 
vak zoals Latijn of STEM, maar voor wiskunde en 
talen kan je wel een extra uitdaging aan.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 
1A KEUZE MODERNE
Vanuit je keuze voor Moderne kan je in het tweede 
jaar elke optie kiezen (maar geen Latijn).
Je mikt vooral op één van de theoriegerichte 
opties: Handel+, Industriële wetenschappen of 
Moderne wetenschappen. 

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
optie het best bij jou past.
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WAAR IK VOOR KIES!
In Handel-Sales krijg je hoofdzakelijk de 
basisleerstof voor alle vakken van de basisvorming. 
De leerstof wordt concreter en praktischer 
benaderd. Je krijgt bovendien de tijd om die 
basiskennis rustiger te verwerken.
In het vak handel maak je kennis met de 
bedrijfswereld en het gedrag van consumenten 
(marketing). Je leert over kopen en verkopen, over 
geld verdienen en uitgeven, over ondernemingen 
en hun verkooptechnieken. Je werkt met allerlei 
softwarepakketten en moderne 
communicatiemiddelen.

BEN IK EEN LEERLING VOOR 
1A KEUZE HANDEL - SALES?
In de basisschool ging het voor jou niet altijd even 
vlot. Je bent in het zesde leerjaar wel geslaagd 
maar met sommige leerstofonderdelen had je 
moeite.
Je wil studeren, maar het tempo mag niet te hoog 
liggen en de leerstof mag zeker niet te moeilijk 
zijn. Af en toe wil je ook graag met je PC en andere 
ICT-middelen werken. Je hebt  belangstelling 
voor de bedrijfswereld en interesse in toegepaste 
informatica.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 
1A KEUZE HANDEL - SALES
Vanuit Handel-Sales kan je in het tweede jaar 
kiezen voor een optie waarin naast theorie er 
zeker ook tijd is om praktisch bezig te zijn. Je mikt 
dus vooral op één van de meer praktijkgerichte 
opties.  Handel, Sociale en technische vorming 
of Mechanica-elektriciteit behoren nog tot de 
mogelijkheden.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
optie het best bij jou past.

Middenschool

1A KEUZE HANDEL - SALES

Basisvorming

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Leer- en leefsleutels 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Techniek 2

Wiskunde 4

Keuze Handel - Sales

Handel 2

Informatica 1

Wiskunde 1

TOTAAL 32

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
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Middenschool

1A KEUZE TECHNIEK

Basisvorming

Aardrijkskunde 2

Frans 4

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Leer- en leefsleutels 1

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 2

Techniek 2

Wiskunde 4

Keuze Techniek

Informatica 1

Techniek 2

Wiskunde 1

TOTAAL 32

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
Campus Paal

WAAR IK VOOR KIES!
In Techniek krijg je vooral de basisleerstof voor 
alle vakken van de basisvorming.  De leerstof 
wordt concreter en praktischer benaderd. Je krijgt 
bovendien meer tijd om die basiskennis rustiger te 
verwerken.
In Techniek kan je ook je handen uit de mouwen 
steken. Je maakt kennis met praktijk in hout, 
metaal, elektriciteit, textiel en kunststoffen.  Je 
besteedt hierbij ook aandacht aan de versiering en 
presentatie van je werkstukjes.

BEN IK EEN LEERLING VOOR 
1A KEUZE TECHNIEK?
In de basisschool ging het voor jou niet altijd even 
vlot. Je bent in het zesde leerjaar wel geslaagd 
maar met sommige leerstofonderdelen had je 
moeite.
Je wil studeren, maar het tempo mag niet te hoog 
liggen en de leerstof mag zeker niet te moeilijk zijn. 
Af en toe wil je ook graag met je handen werken. 
Je hebt namelijk belangstelling voor praktijk en 
interesse in techniek.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 
1A KEUZE TECHNIEK
Vanuit Techniek kan je in het tweede jaar kiezen 
voor een optie waarin naast theorie er zeker ook 
tijd is om praktisch bezig te zijn, om de handen uit 
de mouwen te steken. 
Je mikt dus vooral op één van de meer praktijk-
gerichte opties als Handel, Sociale en technische 
vorming of Mechanica-elektriciteit. 

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
optie het best bij jou past.
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Middenschool

1B HET EERSTE LEERJAAR B

Basisvorming

Frans 2

Godsdienst 2

Informatica 1

Leer- en leefsleutels 1

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 3

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 5

Plastische opvoeding 3

Techniek 6

Wiskunde 4

TOTAAL 32

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
Campus Paal

WAAR IK VOOR KIES!
In het eerste leerjaar B wordt de leerstof uit 
de basisschool nog eens aan een rustig tempo 
herhaald. Je krijgt de kans om tekorten uit de 
basisschool weg te werken. In deze richting moet 
je ook regelmatig de handen uit de mouwen 
steken. Je maakt verschillende werkstukjes 
zoals een kruidenrekje, een pen- of gsm-houder, 
een zaklamp of tangram, misschien zelfs een 
sleutelhanger of grasmannetje. Zo ben je bezig 
met praktijk in hout, metaal, elektriciteit, textiel en 
tuinbouw. Alles wat je maakt, versier je mooi. Ook 
verzorging komt aan bod en als het kan, ga je ook 
naar de keukenklas.  

BEN IK EEN LEERLING VOOR 1B?
In de basisschool ging het voor jou allemaal 
wat te snel. Je slaagde niet of had heel wat 
problemen met Nederlands, wiskunde en andere 
theorievakken. 
Je hebt belangstelling voor praktijk en werkt graag 
met je handen.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
NA 1B 
Als je 1B achter de rug hebt, ga je normaal naar 
het beroepsvoorbereidend leerjaar. Hier kan je 
kiezen voor het beroepenveld Nijverheid of voor  
het beroepenveld Kantoor en Verkoop -  
Verzorging-voeding.
Heel uitzonderlijk kan je na 1B starten in 
1A keuze Handel - Sales of keuze Techniek. 

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
richting het best bij jou past.

Na het beroepsvoorbereidend leerjaar kies je 
voor een studierichting in het Beroeps Secundair 
Onderwijs.
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WAAR IK VOOR KIES!
Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast 
de basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo krijg 
je bijkomende leerstof en ga je op bepaalde
leerstofonderdelen dieper in. Je wordt uitgedaagd 
tot zelfstandig werk en krijgt moeilijkere 
opdrachten voorgeschoteld.
In het optievak Latijn verdiep je je nog verder in 
het verfijnde taalsysteem van de oude Romeinen. 
Je komt ook in contact met een van de wortels van 
onze beschaving: de cultuur van het oude Rome!

BEN IK EEN LEERLING VOOR 2A 
OPTIE LATIJN?
Je bent in 1A keuze Latijn vlot geslaagd en 
behaalde er voor alle vakken goede tot zeer goede 
resultaten.
Meer en moeilijkere leerstof aan een flink tempo 
verwerken schrikt je niet af en kan je ook vlot aan.
Je wil vooral theoretisch uitgedaagd worden. Je 
bent erg geïnteresseerd in talen en cultuur. Daarom 
wil je met Latijn je vaardigheden en kennis op vlak 
van woordenschat, tekststudie, grammatica en 
antieke cultuur verder aanscherpen.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 
2A OPTIE LATIJN
Vanuit de optie Latijn kan je in het eerste leerjaar 
van de tweede graad (het derde jaar secundair 
onderwijs) elke studierichting kiezen.

Je mikt natuurlijk vooral op de theoriegerichte 
studierichtingen van het ASO of de theoretisch-
technische studierichtingen van het TSO.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands (Paal en Beringen)
Nederlands (Lummen)

5
4

Nederlands Expressie (Lummen) 1

Techniek 2

Wiskunde 5

Optie Latijn

Latijn 5

TOTAAL 32

Middenschool

2A OPTIE LATIJN

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
Campus Paal
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WAARVOOR IK KIES!
Moderne wetenschappen is een optie met een 
sterk STEM-karakter. 
Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast 
de basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo 
krijg je bijkomende leerstof en ga je op bepaalde 
leerstofonderdelen dieper in. Je wordt uitgedaagd 
tot zelfstandig werk en krijgt moeilijkere 
opdrachten voorgeschoteld.
De nadruk in deze optie ligt daarbij op 
wetenschappen, economie en actualiteit.

BEN IK EEN LEERLING VOOR 2A
OPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN ?
Je bent in 1A vlot geslaagd in het keuzepakket 
Latijn, STEM of Moderne. Voor alle vakken 
behaalde je goede tot zeer goede resultaten.
Meer en moeilijkere leerstof aan een flink tempo 
verwerken, schrikt je niet af en kan je ook vlot aan.
Je wil vooral theoretisch uitgedaagd worden. 

Afhankelijk van je hoofdinteresse heb je 
binnen Moderne wetenschappen in onze 
scholengemeenschap verschillende mogelijkheden. 
Ofwel ligt het accent eerder op het vak Socio-
economische initiatie (SEI) ofwel eerder op 
Wetenschappelijk werk (WW) ofwel op beide.  

Kies je binnen Moderne wetenschappen voor 
het pakket met SEI 2u* en WW 4u*, dan 
heb je in campus Beringen wekelijks een uur 
minder Nederlands en in campus Lummen geen 
Nederlands expressie.  In 1A haalde je voor alle 
vakonderdelen van Nederlands dan ook flinke 
resultaten.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 2A
OPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN
Vanuit de optie Moderne wetenschappen kan je in 
het eerste leerjaar van de tweede graad (het derde 
jaar secundair onderwijs) elke studierichting kiezen 
(behalve Latijn).
Je mikt natuurlijk vooral op de theoriegerichte 
studierichtingen van het ASO of de theoretisch-
technische studierichtingen van het TSO. 

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands
    Lummen
     Paal
     Beringen

4
5

5/4*

Nederlands Expressie
     Lummen 1/0*

Techniek 2

Wiskunde 5

Optie Moderne Wetenschappen

Paal Beringen
Lummen

Socio-economische 
initiatie (SEI) 2 2* 3

Wetenschappelijk 
werk (WW) 3 4* 2

Middenschool

2A OPTIE MODERNE  WETENSCHAPPEN
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WAAR IK VOOR KIES!
Industriële wetenschappen is een optie met een 
sterk STEM-karakter. Voor de vakken van de 
basisvorming krijg je naast de basisleerstof ook 
nog extra uitdagingen. Zo krijg je bijkomende 
leerstof en ga je op bepaalde leerstofonderdelen 
dieper in. Je wordt uitgedaagd tot zelfstandig werk 
en je krijgt moeilijkere opdrachten voorgeschoteld. 
In het optievak Industriële wetenschappen staat 
projectwerk centraal. Hierbij pak je een vraag- of 
probleemstelling niet alleen technologisch, maar 
ook wiskundig en wetenschappelijk aan. In de 
erbij horende onderzoeksopdrachten pas je de 
wetenschappelijke methode toe en laat je zien dat 
je echt probleemoplossend kan denken. Ook ICT 
komt sterk aan bod. Zo gebruik je de computer om 
wetenschappelijke en technologische vraagstukken 
beter te begrijpen.
In Industriële wetenschappen ligt de klemtoon dus 
duidelijk op theorie en niet zozeer op technische 
vaardigheden.  

BEN IK EEN LEERLING 
VOOR 2A OPTIE INDUSTRIËLE 
WETENSCHAPPEN?
Je bent in 1A keuze Latijn, 1A keuze STEM of 1A 
keuze Moderne vlot geslaagd en behaalde er voor 
alle vakken goede tot zeer goede resultaten.
Meer en moeilijkere leerstof aan een flink tempo 
verwerken schrikt je niet af en kan je ook vlot aan.
Je wil vooral theoretisch uitgedaagd worden. 
Daarom bestudeer je de wereld van technologie 
en ontwerp door de bril van wiskunde en 
wetenschappen. Voor spitstechnologie heb je dan 
ook een echte passie.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
NA 2A OPTIE INDUSTRIËLE 
WETENSCHAPPEN
Vanuit de optie Industriële wetenschappen kan je 
in het eerste leerjaar van de tweede graad (het 
derde jaar secundair onderwijs) elke studierichting 
kiezen (behalve Latijn).
Je mikt natuurlijk vooral op de theoriegerichte 
studierichtingen van het ASO of de theoretisch-
technische studierichtingen van het TSO.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 5

Techniek 2

Wiskunde 5

Optie Industriële Wetenschappen

Technische activiteiten 5

TOTAAL 32

Middenschool

2A OPTIE INDUSTRIËLE  WETENSCHAPPEN

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Paal
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WAAR IK VOOR KIES!
Voor de vakken van de basisvorming krijg je naast de 
basisleerstof ook nog extra uitdagingen. Zo krijg je 
bijkomende leerstof en ga je op bepaalde
leerstofonderdelen dieper in. Je wordt uitgedaagd tot 
zelfstandig werk en je krijgt moeilijkere opdrachten 
voorgeschoteld. 
In het optievak Bedrijfseconomie maak je kennis 
met verschillende onderdelen van de boeiende 
handelswereld. Kopen en verkopen, facturen en 
creditnota’s opstellen en controleren, winst maken, 
de moderne betalingsvormen en het werken in een 
kantooromgeving komen aan bod. Je leert ook de 
toeristische sector kennen.
De computer is in deze optie onmisbaar. Je leert in ICT-
vaardigheden en klavierbeheersing foutloos blind typen 
en de pc efficiënt gebruiken.

BEN IK EEN LEERLING 
VOOR 2A OPTIE HANDEL+?
Je bent in 1A keuze Latijn, 1A keuze STEM of 1A 
keuze Moderne vlot geslaagd en behaalde er voor alle 
vakken goede tot zeer goede resultaten.
Meer en moeilijkere leerstof aan een flink tempo 
verwerken schrikt je niet af en kan je ook vlot aan.
Je hebt belangstelling voor het bedrijfsleven en de 
boekhouding en administratie van handelsonder-
nemingen. Studeren schrikt je evenmin af. Bovendien 
vind je het leuk om in een ICT-lokaal enkele lesuren aan 
de computer door te brengen.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
NA 2A OPTIE HANDEL+
Vanuit de optie Handel+ kan je in het eerste leerjaar van 
de tweede graad (het derde jaar secundair onderwijs) 
elke studierichting kiezen (behalve Latijn).
Je mikt natuurlijk vooral op de theoriegerichte 
studierichtingen van het ASO of de theoretisch-
technische studierichtingen van het TSO.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 5

Techniek 2

Wiskunde 5

Optie HANDEL+

Bedrijfseconomie 3

ICT-vaardigheden en 
klavierbeheersing 2

TOTAAL 32

Middenschool

2A OPTIE HANDEL+

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Paal
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WAAR IK VOOR KIES!
Handel geeft je vooral de basiskennis voor alle vakken 
van de basisvorming. De leerstof wordt concreter en 
praktischer benaderd. Je krijgt bovendien meer tijd om 
die basiskennis rustiger te verwerken.
In het optievak Bedrijfseconomie maak je kennis 
met verschillende onderdelen van de boeiende 
handelswereld. Kopen en verkopen, facturen en 
creditnota’s opstellen en controleren, winst maken, 
de moderne betalingsvormen en het werken in een 
kantooromgeving komen aan bod. Je leert ook de 
toeristische sector kennen.
De computer is in deze optie onmisbaar. Je leert in
ICT-vaardigheden en klavierbeheersing foutloos blind 
typen en de pc efficiënt gebruiken.

BEN IK EEN LEERLING 
VOOR 2A OPTIE HANDEL?
Je kiest voor de optie Handel als je
- in 1A keuze Handel - Sales of 1A keuze Techniek 

geslaagd bent
- in 1A keuze Latijn, 1A keuze STEM of 1A keuze 

Moderne wel geslaagd bent, maar tekorten of lage 
resultaten had. Je ondervond er problemen met het 
tempo, de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid 
leerstof.

Je hebt belangstelling voor het bedrijfsleven en de
boekhouding en administratie van handels-
ondernemingen.
Studeren schrikt je niet af, maar je wil die kennis ook 
omzetten in praktijk. Je vindt het leuk om in een ICT-
lokaal vele lesuren aan de computer door te brengen.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
NA 2A OPTIE HANDEL
Vanuit de optie Handel kan je in het eerste leerjaar van 
de tweede graad (het derde jaar secundair onderwijs) 
een keuze maken uit heel wat studierichtingen. Je mikt 
natuurlijk op die studierichtingen waar naast theorie ook 
(een stevige brok) praktijk aan de orde is.
Handel bereidt je niet voor op ASO en ook niet op
TSO-studierichtingen met een zwaar pakket wiskunde 
en/of wetenschappen.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands (Paal en Beringen)
Nederlands (Lummen)

5
4

Nederlands Expressie (Lummen) 1

Techniek 2

Wiskunde 5

Optie Handel

Bedrijfseconomie / Handel 3

ICT-vaardigheden en 
klavierbeheersing 2

TOTAAL 32

Middenschool

2A OPTIE HANDEL
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WAAR IK VOOR KIES!
Mechanica-elektriciteit geeft je vooral de basiskennis 
voor alle vakken van de basisvorming. De leerstof wordt 
concreter en praktischer benaderd. Je krijgt bovendien 
meer tijd om die basiskennis rustiger te verwerken.
In het optievak Mechanica-elektriciteit kom je te weten 
hoe techniek en technologie in het dagelijkse leven 
worden toegepast. Als een echte technicus ga je alles 
wat je leert over het technisch proces, het technisch 
tekenen, materialen- en gereedschapsleer inzichtelijk en 
geïntegreerd toepassen in werkstukken.

BEN IK EEN LEERLING VOOR 2A 
OPTIE MECHANICA-ELEKTRICITEIT?
Je kiest voor de optie Mechanica-elektriciteit als je
- in 1A keuze Handel - Sales of 1A keuze Techniek 

geslaagd bent
- in 1A keuze Latijn, 1A keuze STEM of 1A keuze  

Moderne wel geslaagd bent,  maar tekorten of lage 
resultaten had. Je ondervond er problemen met het 
tempo, de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid 
leerstof.

Je bent bereid te studeren, maar wil zeker ook op 
praktisch vlak uitgedaagd worden. Je hebt belang-
stelling voor de wondere wereld van de techniek en 
schrikt niet terug voor doe-activiteiten.
Je vindt werken met machines interessant.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
NA 2A OPTIE MECHANICA-
ELEKTRICITEIT
Vanuit de optie Mechanica-elektriciteit kan je in het
eerste leerjaar van de tweede graad (het derde jaar
secundair onderwijs) heel wat studierichtingen
kiezen.
Je mikt natuurlijk op die studierichtingen waar naast 
theorie ook (een stevige brok) praktijk voorkomt.
Mechanica-elektriciteit bereidt je niet voor op ASO en 
ook niet op TSO-studierichtingen met een zwaar pakket 
wiskunde en/of wetenschappen.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands (Paal en Beringen)
Nederlands (Lummen)

5
4

Nederlands Expressie (Lummen) 1

Techniek 2

Wiskunde 5

Optie Mechanica-Elektriciteit

Technische activiteiten 5

TOTAAL 32

Middenschool
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WAAR IK VOOR KIES!
Sociale en technische vorming (STV) geeft je vooral de 
basiskennis voor alle vakken van de basisvorming. De 
leerstof wordt concreter en praktischer benaderd. Je 
krijgt bovendien meer tijd om die basiskennis rustiger te
verwerken. In STV ondervind je wat gezonde voeding 
concreet betekent. Je leert ook massa en volume, lengte 
en temperatuur bepalen en elektrische apparatuur 
gebruiken. De opgedane kennis pas je dan toe in de 
keukenklas en in verschillende doe-activiteiten.

BEN IK EEN LEERLING VOOR 2A 
OPTIE SOCIALE EN TECHNISCHE 
VORMING?
Je kiest voor de optie STV als je
- in 1A keuze Handel - Sales of 1A keuze Techniek 

geslaagd bent
- in 1A keuze Latijn, 1A keuze STEM of 1A keuze 

Moderne wel geslaagd bent, maar tekorten of lage 
resultaten had. Je ondervond er problemen met het 
tempo, de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid 
leerstof.

Je vindt algemene vorming belangrijk maar je bent zeker 
ook praktisch gericht. Je hebt aanleg en belangstelling 
voor voeding en gezondheid. Koken doe je graag. Actief 
leren, creatief handelen en technisch denken spreken je 
aan. Je hebt ook wel wat interesse in wetenschappen.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
NA 2A OPTIE SOCIALE EN 
TECHNISCHE VORMING
Vanuit de optie Sociale en technische vorming kan je in 
het eerste leerjaar van de tweede graad (het derde jaar 
secundair onderwijs) heel wat studierichtingen kiezen.
Je mikt natuurlijk op die studierichtingen waar naast 
theorie ook een (stevige) brok praktijk aan de orde is.
Sociale en technische vorming bereidt je niet voor op 
ASO en ook niet op TSO-studierichtingen met een zwaar 
pakket wiskunde en/of wetenschappen.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Frans 4

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 5

Techniek 2

Wiskunde 5

Optie Sociale en technische vorming

Realisatietechnieken 3

Toegepaste wetenschappen 2

TOTAAL 32
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WAAR IK VOOR KIES!
In het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) blijft 
de theorie beperkt en ligt de nadruk op praktijk. Je 
brengt dus vele uren per week in het praktijklokaal 
door. Toch moet je ook algemene vakken studeren.
Je maakt uitgebreid kennis met de wereld van
administratie en verkoop. Je komt meer te weten over 
reclame, facturen, betaalmiddelen, aan- en verkoop, 
omzet, kosten en winst. Je leert hoe een kantoor 
werkt en wat daarvoor allemaal nodig is.
In de handel en op kantoor is de computer
onmisbaar. Daarom leer je tienvingerblind typen en 
werken met bestanden. Computervaardigheden zoals 
internetten en e-mailen komen natuurlijk ook aan bod.
Kantoor en verkoop kies je samen met het
beroepenveld Verzorging-voeding.

BEN IK EEN LEERLING VOOR BVL
BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP?
Het beroepsvoorbereidend leerjaar is voor jou de 
geschikte richting:
- als je uit 1B komt;
- als je niet geslaagd bent in 1A;
- als je echt moeilijkheden had met de leervakken in 

1A.
Je hebt interesse in de wereld van de handel en 
in het leven op kantoor. Je werkt ook graag en 
nauwkeurig met cijfers. Je vindt talen leuk en bent 
ook geboeid door de computer waarmee je precies en 
verantwoord wil leren werken.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA BVL 
BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP
Het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je voor 
op een studierichting in het Beroeps Secundair 
Onderwijs (BSO). 
Wie uit ‘Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding’
komt, kiest in het BSO voor een van de
volgende studierichtingen:
- Haarzorg,
- Office & Retail Assistant,
- Verzorging-voeding.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Plastische opvoeding 2

Wiskunde 3

Beroepenveld Kantoor en verkoop

Beroepenveld 
Verzorging-voeding 7

ICT- en klaviervaardigheden 2

Initiatie in administratie, 
retail, logistiek 2

TOTAAL 32
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WAAR IK VOOR KIES!
In het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) blijft de 
theorie beperkt en ligt de nadruk op de praktijk. Je 
brengt dus vele uren per week in het praktijklokaal 
door.
Toch moet je ook algemene vakken studeren.
Je maakt in dit beroepenveld kennis met de 
technologie, de materialen en gereedschappen van 
bouw, elektriciteit, hout en metaal. In praktijkuren 
ga je hiermee echt aan de slag en maak je mooie 
werkstukken.

BEN IK EEN LEERLING VOOR BVL 
BEROEPENVELD NIJVERHEID ?
Het beroepsvoorbereidend leerjaar is voor jou de 
geschikte richting:
- als je uit 1B komt;
- als je niet geslaagd bent in 1A;
- als je echt moeilijkheden had met vele leervakken 

in 1A.
Je kiest voor het beroepenveld Nijverheid omdat je 
een ruime belangstelling hebt voor techniek. Vooral 
de praktische vaardigheden die daaraan te pas 
komen, interesseren je. Je bent immers iemand die 
graag de handen uit de mouwen steekt.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA 
BVL BEROEPENVELD NIJVERHEID 
Het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je voor 
op een studierichting uit het Beroeps Secundair 
Onderwijs (BSO).
Wie uit ‘Nijverheid’ komt, kiest in het BSO voor een 
van de volgende studierichtingen:
- Basismechanica,
- Bouw,
- Elektrische installaties,
- Hout.

In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke 
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Campus 
Paal

Campus 
Beringen

Frans 2 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke vorming 2 2

Muzikale opvoeding 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 3 4

Plastische opvoeding 1 1

Wiskunde 3 3

Beroepenveld Nijverheid

Bouw 3 3

Elektriciteit 3 3

Hout 4 4

Metaal 4 4

TOTAAL 32 32
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WAAR IK VOOR KIES!
In het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) blijft de 
theorie beperkt en ligt de nadruk op de praktijk. Je 
brengt dan ook vele uren per week in het praktijklokaal 
door. Toch moet je ook algemene vakken studeren. 
In Zorg voor voeding leer je wat gezonde en 
verantwoorde voeding is. Je bereidt verschillende 
soorten maaltijden en leert de keukenuitrusting veilig 
en hygiënisch gebruiken. Je besteedt ook aandacht 
aan goede tafelmanieren en leert gerechten mooi 
presenteren en serveren.
In Zorg voor leef- en woonsituatie maak je vooral kennis 
met de eigenschappen van textiel. Je leert verschillende 
soorten textiel reinigen, wassen, drogen en strijken. Je 
leert ook leefruimtes goed en gezond onderhouden en 
met decoratieve stukjes verfraaien.
In Personenzorg leer je je eigen lichaam kennen en met 
de juiste producten verzorgen. Je besteedt ook aandacht 
aan correcte omgangsvormen.
Verzorging-voeding volg je samen met het beroepenveld 
Kantoor en verkoop.

BEN IK EEN LEERLING VOOR BVL 
BEROEPENVELD VERZORGING-VOEDING?
Het beroepsvoorbereidend leerjaar is voor jou de 
geschikte richting:
- als je uit 1B komt;
- als je niet geslaagd bent in 1A;
- als je echt moeilijkheden had met de leervakken in 1A.
Je leert het liefst door te doen, want theorie ligt je 
minder. ‘Zorgen voor...’, koken en andere huishoudelijke 
taken spreken je aan. Hiervoor heb je dan ook heel veel 
belangstelling.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA BVL 
BEROEPENVELD VERZORGING-VOEDING
Het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je voor op 
een studierichting in het Beroeps Secundair Onderwijs 
(BSO). Wie uit ‘Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding’ 
komt, kiest in het BSO meestal voor een van de volgende 
studierichtingen:
- Haarzorg,
- Office & Retail Assistant,
- Verzorging-voeding.
In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Plastische opvoeding 2

Wiskunde 3

Beroepenveld Verzorging - voeding

Beroepenveld Kantoor en 
verkoop 4

Personenzorg 2

Zorg voor voeding 3

Zorg voor leef- en woon-
situatie 2
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