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/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

TECHNIEK – WETENSCHAPPEN

RICHTING
Kies je voor Techniek - Wetenschappen, dan kies 
je voor een sterke theoretische en technische op-
leiding in de wetenschappen. Deze studierichting 
biedt één van de sterkste pakketten wiskunde en 
chemie aan. Tijdens een veertiendaagse doesta-
ge in een bedrijf maak je voor het eerst kennis 
met verschillende beroepen op de werkvloer. 
Voor je verdere studiekeuze kan dit heel doorslag-
gevend zijn om met goede resultaten Techniek - 
Wetenschappen af te werken en verder te gaan 
studeren vooraleer je aan jouw droomjob begint.

JE PROFIEL
Je hebt een goed wiskundig inzicht en je kan ab-
stract denken. Je bent theoretisch en praktisch 
goed onderlegd in wetenschappen. Je bent leer-
gierig om de verschijnselen in je omgeving we-
tenschappelijk te verklaren. Nauwkeurig werken 
met laboratoriumtoestellen en experimenteren in 
het labo lijken je wel interessant. Je bent gemoti-
veerd en je studeert graag.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Wil je na het secundair onderwijs nog verder stu-
deren in het hoger onderwijs, dan biedt de rich-
ting Techniek - Wetenschappen een breed spec-
trum aan vervolgopleidingen. Zie je jezelf werken 
in de chemische sector of paramedische wereld, 
dan kun je kiezen voor een professionele ba-
cheloropleiding. Heb je zin om naar het onderwijs 
te gaan, dan hoort een lerarenopleiding ook tot de 
mogelijkheden. Behaal je het diploma secundair 
onderwijs in de richting Techniek - Wetenschap-
pen met héél goede resultaten en heb je een 
grote inzet getoond, dan kun je ook kiezen voor 
een meer theoretische academische bachelor- en 
masteropleiding.

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Engineering 4 4

Toegepaste wetenschappen 
elektriciteit

3 3

Toegepaste wetenschappen 
mechanica

3 3

TOTAAL 32 32

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Toegepaste biologie met labo 3 2

Toegepaste chemie met labo 5 6

Toegepaste fysica met labo 4 4

Wiskunde 6 6

TOTAAL 32 32


