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Beste jongere

Ben je klaar voor de volgende stap in je studieloopbaan? Lees dan zeker verder in onze 
informatiebrochure. Het doet ons plezier dat je geïnteresseerd bent in onze scholengemeenschap 

en alles over ons wil ontdekken. In deze brochure vind je niet alleen het studieaanbod, maar kom je 
ook te weten wat er nog allemaal te beleven valt in de middenscholen van het Spectrumcollege.

Ben je na het lezen van deze infobrochure benieuwd naar onze scholengemeenschap? 
Kom dan zeker langs op onze infoavonden en onze info-en inschrijfdag. 

 Meer info hierover vind je helemaal achteraan in deze brochure.
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WIE ZIJN WE?

Onze scholengemeenschap omvat drie campussen (Beringen, Lummen en Paal) en bestaat uit acht scholen. Zowel 
in Beringen, Lummen als Paal vind je een MIDDENSCHOOL waar elke basisschoolverlater welkom is. 

Met het ruimste studieaanbod van de omgeving bieden we uitdagingen voor elk talent, elke interesse en   
elke ambitie. 

We zijn warme scholen waar ‘thuisgevoel’ geen ijdel woord is. Dat gevoel versterken we door werk te maken van 
een fi jne, actieve leefomgeving. 

Twee jaar lang geven we je een kwaliteitsvolle algemene vorming en laten we je in de keuzepakketten van het eerste 
jaar en de basisopties van het tweede jaar jouw interesses en talenten verkennen, ontdekken en/of verder 
ontwikkelen.

Door coaching, observatie en oriëntatie doen de leraren ook aan studieloopbaanbegeleiding. Zo bereiden we je 
voor op een bewuste en gemotiveerde studiekeuze na de middenschool.  

Met meer dan 30 studierichtingen in de studiedomeinen STEM, Taal en Cultuur, Maatschappij en Welzijn,
Economie en Organisatie is er voor elke middenschoolleerling wel wat wils in de bovenbouw.

Welke studierichting het ook wordt, het zal een solide springplank zijn naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
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Aanbod 1e leerjaarvan de 1e graad!

ONS STUDIEAANBOD

De middenschool, brug tussen de basisschool en een gerichte studiekeuze in de bovenbouw 

De middenschool is de 1e graad van het secundair onderwijs. Zowel in het 1e leerjaar A als in het 1e leerjaar B 
krijg je de tijd om de overgang te maken van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Ben je in het 
basisonderwijs geslaagd met een getuigschrift, dan ga je naar 1A. Ben je niet geslaagd, dan start je in een kleine 
klasgroep van 1B. 

Een brede 1e graad voor een betere oriëntatie 

Een brede algemene vorming en een keuzegedeelte zorgen ervoor dat het 1e en 2e leerjaar van jouw secundair 
onderwijs echte wegwijzers worden voor je verdere studieloopbaan in de bovenbouw (2e en 3e graad). 

Daarom wordt de 1e graad van het secundair onderwijs ook een observerende en oriënterende graad genoemd. 

Tot de algemene vorming behoren de vakken die voor heel jouw schoolloopbaan belangrijk zijn. Nederlands, 
wiskunde, Frans, Engels … moet je nu eenmaal stevig onder de knie krijgen. Daarom zijn de uren algemene vor-
ming de belangrijkste lesuren van de week. Je bent geslaagd als je voor alle vakken van de algemene vorming de 
basisdoelen bereikt.  

Tijdens het keuzegedeelte krijg je de gepaste uitdagingen om jouw interesses te verkennen en je talenten te 
ontwikkelen. Zie het als een ontdekkingsreis die jou in de toekomst zal helpen met het maken van een gemoti-
veerde studiekeuze na de middenschool. Kies wat je boeit! Kies wat je aankan! 

Zowel in het 1e als 2e leerjaar kan je kiezen uit verschillende mogelijkheden. Met uitzondering van Latijn is geen 
enkele keuze bepalend voor het volgende leerjaar. 

EERSTE 
LEERJAAR

27 UUR 
ALGEMENE VORMING

5 UUR KEUZE

1A
Getuigschrift 

basisonderwijs 
behaald

Wat elke leerling moet 
kennen en kunnen. Een stevig 

fundament voor jouw secundaire 
studieloopbaan.

ICT (1u)

Latijn - STEM - Spectra

Latijn - STEM - Quadri

Latijn - STEM - Quest

LOCATIE
MIDDENSCHOOL

Campus Beringen

Campus Lummen

Campus Paal

EERSTE 
LEERJAAR

27 UUR 
ALGEMENE VORMING

5 UUR KEUZE

1B
Getuigschrift 

basisonderwijs 
niet behaald

Wat elke leerling moet 
kennen en kunnen. Een stevig 

fundament voor jouw secundaire 
studieloopbaan.

Nederlands (1u)
ICT (1u)

Klassenuur (1u)

Technische activiteiten
Zorg en welzijn

Voeding en gezondheid
Economie en welzijn
Interieur en decoratie

@Home &
in de wereld

LOCATIE
MIDDENSCHOOL

Campus Beringen

Campus Lummen

Campus Paal

* Meer info over het opleidingsaanbod per campus vind je op pagina 8 t/m pagina 15.

Waar je uitgedaagd wordt of een duwtje in de rug krijgt

Indien je graag studeert en vlot de leerstof van de algemene vorming 
(de gemeenschappelijke leerstof) onder de knie krijgt, dagen we je uit met
meer en moeilijkere leerstof.

Voor wie de gemeenschappelijke leerstof niet meteen lukt, bieden we 
bijkomende ondersteuning aan.
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LATIJN:

Kies je voor Latijn, dan ga je voor een pittige uitdaging. Woordjes leren, aan 
taalstudie doen, tekstjes vertalen, linken leggen met moderne talen… Dat 
spreekt je allemaal aan. Talen zijn immers jouw ding! Bovendien kom je 
veel te weten over de Romeinse cultuur. 

STEM:

Met STEM kies je voor een even sterke uitdaging. Je bent gek op wiskunde 
en wetenschappen en hebt een passie voor technologie en techniek. Aan 
de hand van projecten en opdrachten ga je onderzoekend leren.

SPECTRA:

SPECTRA omvat een breed keuzepakket waarbij je jouw interesses kan 
verkennen. Je houdt nog alle deuren open in het tweede jaar. Voor Frans 
en Nederlands volg je dezelfde leerstof als bij Latijn en STEM maar met 
één lesuur meer verwerkingstijd. Voor beide vakken kan je zowel extra 
ondersteuning als uitdagende verdieping krijgen.

Daarnaast kies je uit een waaier van vakgebieden één duopakket met twee 
uitdagingen. Met elke uitdaging ga je gedurende één semester twee lesuren 
per week aan de slag. Je kan kiezen uit:

•  actief techniek & woord in beeld  •  lifestyle & actief techniek  
•  engineering & economie   •  talenXplo & engineering  
•  woord in beeld & lifestyle  •  economie & talenXplo

NEDERLANDS, ICT EN KLASSENUUR:

1u Nederlands: met dit extra uur kan je de nieuwe leerstof op je eigen 
tempo leren. Misschien ga je zelfs moeilijkere oefeningen maken.
1u ICT: je leert een computer, software en apps handig gebruiken. 
Je leert informatie digitaal opzoeken en verwerken, bewaren en 
voorstellen.
1u klassenuur: samen met je klassenleraar werk je in dit uur aan leren 
leren, leren leven en leren kiezen.

Verder word je geprikkeld met twee uitdagingen. Met elke uitdaging ga 
je gedurende één semester twee lesuren per week aan de slag.  

TECHNISCHE ACTIVITEITEN:

In Technische activiteiten maak je werkstukken waarbij je leert 
werken met hout, metaal en elektriciteit. Dit doe je natuurlijk in een 
praktijklokaal vol gereedschappen.

ZORG EN WELZIJN:

In Zorg en welzijn ga je dieper in op thema’s zoals lichaamshygiëne, 
EHBO, mediawijsheid en gezonde voeding. Af en toe ga je dus naar de 
keukenklas.

ALGEMENE VORMING 27u*

Nederlands 4u

Frans 3u

Wiskunde 4u

Aardrijkskunde 2u

Beeld 2u

Engels 1u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Mens & samenleving 2u

Muziek 1u

Natuurwetenschappen 1u

Techniek 2u

ALGEMENE VORMING 27u

Nederlands 4u

Frans 2u

Wiskunde 4u

Beeld 2u

Engels 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Maatschappelijke vorming 3u

Muziek 1u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 4u

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u Nederlands, 1u ICT, 
klassenuur)

Technische activiteiten 2u

Zorg en welzijn 2u

// STUDIEAANBOD CAMPUS BERINGEN CAMPUS BERINGEN STUDIEAANBOD //

1e LEERJAAR A 1e LEERJAAR B

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken. 

** Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit het leven van elke dag. Met computers en tablets leer je   
     informatie digitaal opzoeken, verwerken en bewaren of je gebruikt ze om met anderen te communiceren. 
     Daarom zit in elk keuzepakket 1u ICT (informatie- en communicatietechnologie).  

Ben je in het basisonderwijs niet geslaagd, dan start je in een kleine klasgroep van 1B. 
In de algemene vorming wordt de belangrijkste leerstof van de lagere school nog eens herhaald. Nieuwe leerstof wordt aan 
een rustig tempo aangeleerd. Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken. 

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u ICT**)

Latijn 4u

STEM 4u

Spectra 4u
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LATIJN:

Kies je voor Latijn, dan ga je voor een pittige uitdaging. Woordjes leren, aan 
taalstudie doen, tekstjes vertalen, linken leggen met moderne talen… Dat 
spreekt je allemaal aan. Talen zijn immers jouw ding! Bovendien kom je 
veel te weten over de Romeinse cultuur. 

STEM4:

Met STEM4 kies je voor een even sterke uitdaging. Je bent gek op wiskunde 
en wetenschappen en hebt een passie voor technologie en techniek. Aan 
de hand van projecten en studies ga je onderzoekend leren.

QUADRI:

Met Quadri kan je elk trimester vrij kiezen uit Medialogica, Ecotwist, 
Gezondheids- en sociale wetenschappen en STEM2. Voor het vak Frans 
en wiskunde kan je kiezen voor hetzelfde pakket als bij Latijn en STEM maar 
met één lesuur meer verwerkingstijd. Of je kan kiezen voor meer ondersteu-
ning bij de basisdoelen.

In Medialogica kom je meer te weten over nepnieuws, sociale media, 
journalistiek en expressie- en gesprekstechnieken.

In Ecotwist leer je hoe bedrijven producten aan de man brengen, waar onze 
producten vandaan komen en waarom en hoe we reizen.

In Gezondheids- en sociale wetenschappen kom je meer te weten over 
alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft.

In STEM2 verdiep je je in wiskunde, wetenschappen, technologie en tech-
niek. Aan de hand van experimenten ga je onderzoekend leren.

ALGEMENE VORMING 27u*

Nederlands 4u

Frans 3u

Wiskunde 4u

Aardrijkskunde 2u

Beeld 2u

Engels 1u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Mens & samenleving 2u

Muziek 1u

Natuurwetenschappen 1u

Techniek 2u

// STUDIEAANBOD CAMPUS LUMMEN

1e LEERJAAR A

*  De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde. Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen 
bereiken. 

**  Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit het leven van elke dag. Met computers en tablets leer je informatie 
digitaal opzoeken, verwerken en bewaren of je gebruikt ze om met anderen te communiceren. Daarom zit in elk keuzepakket 1u 
ICT (informatie- en communicatietechnologie).  

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u ICT**)

Latijn 4u

STEM4 4u

Quadri 4u
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NEDERLANDS, ICT EN KLASSENUUR:

1u Nederlands: met dit extra uur kan je de nieuwe leerstof op je eigen 
tempo leren. Misschien ga je zelfs moeilijkere oefeningen maken.
1u ICT: je leert een computer, software en apps handig gebruiken. 
Je leert informatie digitaal opzoeken en verwerken, bewaren en 
voorstellen.
1u klassenuur: samen met je klassenleraar werk je in dit uur aan leren 
leren, leren leven en leren kiezen.

Verder ga je aan de slag met drie uitdagingen. Met elk van deze ga je 
gedurende één trimester twee uur per week aan de slag.

VOEDING EN GEZONDHEID:

In voeding en gezondheid ga je dieper in op thema’s zoals EHBO, gezonde 
voeding, gezonde levensstijl, eigen groenten kweken en koken.

ECONOMIE EN WELZIJN:

In economie en welzijn bestudeer je het koopgedrag van consumenten, 
de invloed van reclame, de inkomsten en uitgaven van een gezin en 
maak je kennis met verschillende betaalmiddelen. Ook mediawijsheid 
en verslaving komen aan bod.

INTERIEUR EN DECORATIE:

In interieur en decoratie ga je aan de slag met decoratieve technieken, 
verschillende materialen en kleurencombinaties. Je maakt kennis met 
verschillende trends en interieurstijlen.

ALGEMENE VORMING 27u

Nederlands 4u

Frans 2u

Wiskunde 4u

Beeld 2u

Engels 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Maatschappelijke vorming 3u

Muziek 1u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 4u

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u Nederlands, 1u ICT, 
klassenuur) 

Voeding en gezondheid 2u

Economie en welzijn 2u

Interieur en decoratie 2u

1e LEERJAAR B

Ben je in het basisonderwijs niet geslaagd, dan start je in een kleine klasgroep van 1B. 
In de algemene vorming wordt de belangrijkste leerstof van de lagere school nog eens herhaald. Nieuwe leerstof wordt aan 
een rustig tempo aangeleerd. Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken. 

// STUDIEAANBOD CAMPUS LUMMEN
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LATIJN:

Kies je voor Latijn, dan ga je voor een pittige uitdaging. Woordjes leren, 
aan taalstudie doen, tekstjes vertalen, linken leggen met moderne 
talen, … Dat spreekt je allemaal aan. Talen zijn immers jouw ding!
Bovendien kom je veel te weten over de Romeinse cultuur. 

STEM:

Met STEM kies je voor een even sterke uitdaging. Je bent gek op 
wiskunde en wetenschappen en hebt een passie voor technologie 
en techniek. Aan de hand van projecten en studies ga je onderzoekend 
leren.

QUEST:

QUEST omvat een breed keuzepakket waarbij je jouw interesses 
kan verkennen. Je houdt nog alle deuren open in het tweede jaar. 
Tijdens een bijkomend lesuur Frans en wiskunde kan je vooral extra 
ondersteuning krijgen, maar af en toe ook uitdagende verdieping. 
Daarnaast kies je uit een waaier van vakgebieden drie uitdagingen. 
Met elke uitdaging ga je gedurende één trimester twee lesuren per 
week aan de slag: 

- Taaltalent: je past taal toe op allerlei leuke manieren.
- STEM: je werkt aan het STEM-thema ‘vliegen’.
- Gezond en wel: een gezonde levensstijl staat centraal.
-  Tick ‘n type: je leert blind typen. Altijd handig in je verdere 

onderwijsloopbaan! 

NEDERLANDS, ICT EN KLASSENUUR:

1u Nederlands: met dit extra uur kan je de nieuwe leerstof op je eigen 
tempo leren. Misschien ga je zelfs moeilijkere oefeningen maken.
1u ICT: je leert een computer, software en apps handig gebruiken. 
Je leert informatie digitaal opzoeken en verwerken, bewaren en 
voorstellen.
1u klassenuur: samen met je klassenleraar werk je in dit uur aan leren 
leren, leren leven en leren kiezen.

@HOME EN IN DE WERELD:

2u @HOME en IN DE WERELD: hoe run je best een huishouden?  
En hoe doe je dit bij je thuis, maar ook daarbuiten, in de wereld?  
Je leert kleine herstellingen uitvoeren, een huishoudbudget beheren, 
een tuintje onderhouden, de oogst hiervan gebruiken in gezonde 
voeding, enz.

ALGEMENE VORMING 27u*

Nederlands 4u

Frans 3u

Wiskunde 4u

Aardrijkskunde 2u

Beeld 2u

Engels 1u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Mens & samenleving 2u

Muziek 1u

Natuurwetenschappen 1u

Techniek 2u

ALGEMENE VORMING 27u

Nederlands 4u

Frans 2u

Wiskunde 4u

Beeld 2u

Engels 1u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Maatschappelijke vorming 3u

Muziek 1u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 4u

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u Nederlands, 1u ICT, 
klassenuur)

@HOME en in de wereld 2u

// STUDIEAANBOD CAMPUS PAAL

1e LEERJAAR A 1e LEERJAAR B

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken. 

** Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit het leven van elke dag. Met computers en tablets leer je   
     informatie digitaal opzoeken, verwerken en bewaren of je gebruikt ze om met anderen te communiceren. 
     Daarom zit in elk keuzepakket 1u ICT (informatie- en communicatietechnologie).  

Ben je in het basisonderwijs niet geslaagd, dan start je in een kleine klasgroep van 1B. 
In de algemene vorming wordt de belangrijkste leerstof van de lagere school nog eens herhaald. Nieuwe leerstof wordt aan 
een rustig tempo aangeleerd. Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken. 

CAMPUS PAAL STUDIEAANBOD //

KEUZEGEDEELTE 5u
(waaronder 1u ICT**)

Latijn 4u

STEM 4u

Quest 4u
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Aanbod 2e leerjaarvan de 1e graad!

TWEEDE 
LEERJAAR

20 UUR ALGEMENE 
VORMING

2 UUR DIFFERENTIATIE 10 UUR BASISOPTIE

2B

Wat elke leerling moet 
kennen en kunnen. 

Een stevig fundament 
voor jouw secundaire 

studieloopbaan.

Bijkomende lesuren 
algemene vorming en/of 
prikkelende uitdagingen.

Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn

STEM - technieken

Economie & organisatie
STEM - technieken

Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn

STEM - technieken

CENTRUM LEREN & WERKEN
LOCATIE 

MIDDENSCHOOL

Campus Beringen

Campus Lummen

Campus Paal

TWEEDE 
LEERJAAR

25 UUR ALGEMENE 
VORMING

2 UUR DIFFERENTIATIE 5 UUR BASISOPTIE

2A

Wat elke leerling moet 
kennen en kunnen. 

Een stevig fundament 
voor jouw secundaire 

studieloopbaan.

Bijkomende lesuren 
algemene vorming en/of 
prikkelende uitdagingen.

Economie & organisatie
Latijn

Maatschappij & welzijn
Moderne talen & wetenschappen

STEM - technieken
STEM - wetenschappen

Economie & organisatie
Latijn

Maatschappij & welzijn
Moderne talen & wetenschappen

Economie & organisatie
Latijn

Maatschappij & welzijn
Moderne talen & wetenschappen

STEM - technieken
STEM - wetenschappen

LOCATIE 
MIDDENSCHOOL

Campus Beringen

Campus Lummen

Campus Paal
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Economie & organisatie 5u Moderne talen & wetenschappen 5u

Latijn 5u STEM - technieken 5u

Maatschappij & welzijn 5u STEM - wetenschappen 5u

2e LEERJAAR A

ALGEMENE VORMING 20u*

Nederlands 3u

Frans 1u

Wiskunde 3u

Engels 2u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Maatschappelijke vorming 2u

Muziek 1u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 2u

KEUZEGEDEELTE 7u

Differentiatie 2u

Basisoptie 5u

KEUZEGEDEELTE 12u

Differentiatie 2u

Basisoptie 10u

2e LEERJAAR B

// STUDIEAANBOD CAMPUS BERINGEN CAMPUS BERINGEN STUDIEAANBOD //

Economie 2u Frans 1u
Wiskunde 1u

Nederlands 1u
Wiskunde 1u Wetenschappen 2u

ALGEMENE VORMING 25u*

Nederlands 4

Frans 3

Wiskunde 4

Aardrijkskunde 1

Engels 2

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 2

Techniek 2

In het 1e leerjaar A ben je via het keuzepakket al op zoek gegaan naar een 
studiedomein dat je boeit en uitdaagt. Die zoektocht zet je in het 2e leerjaar A verder 
in een basisoptie***.  Deze basisopties sluiten aan bij een studiedomein van de 2e 
en 3e graad secundair onderwijs.

In de differentiatie-uren** kies je voor één pakket van twee lesuren. Je kan je 
verder bekwamen in wiskunde, Nederlands of Frans of kennismaken met een 
bijkomend vakgebied. 

Met een bijkomend lesuur voor wiskunde, Nederlands of Frans heb je meer tijd om 
de leerstof aan een rustig tempo grondig onder de knie te krijgen. Zo ben je prima 
voorbereid op de 2e en 3e graad in de bovenbouw. Een echte aanrader!

Ben je een kei in Frans, wiskunde én Nederlands en haal je ook voor de andere 
vakken van de algemene vorming hoge punten? Dan kan je je laten uitdagen door 2u 
economie of 2u wetenschappen.  

Je leraren van 1A zeggen je wel welk pakket het best bij jouw talenten past. Volg hun 
goede raad. 

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.

 ** In de 2u differentiatie kan je niet kiezen voor een vak dat behoort tot de basisoptie die jij volgt.

***  De keuze voor een basisoptie is nog geen defi nitieve studiekeuze (met uitzondering van de basisoptie Latijn). Na 2A kan 
je in het 3e leerjaar nog een richting uit een ander studiedomein kiezen. Meer informatie over de precieze inhoud van de 
verschillende basisopties vind je terug op onze website.       

Economie & organisatie 5u Maatschappij & welzijn 5u STEM-technieken 10u

In het 1e leerjaar B ben je via het keuzepakket al op zoek gegaan naar een 
studiedomein dat je boeit en uitdaagt. Die zoektocht zet je in het 2e leerjaar B verder 
in een basisoptie** . 

Je kiest twee basisopties van 5u of één basisoptie van 10u. Deze basisopties 
sluiten aan bij een studiedomein van de 2e en 3e graad secundair onderwijs in de 
bovenbouw.

In de differentiatie-uren volg je 1u Nederlands en een klassenuur.
Een stevige kennis van Nederlands is broodnodig voor je verdere studieloopbaan. 
Wat je nog niet goed kan, werk je bij. Wie de basis onder de knie heeft, krijgt 
moeilijkere opdrachten aangeboden. 

In het klassenuur werk je samen met je klassenleraar verder aan leren leren, leren 
werken en leren kiezen. We vinden zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid voor jou 
heel belangrijk.

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.

**  De keuze voor een basisoptie is nog geen defi nitieve studiekeuze. Na 2B kan je in het 3e leerjaar onder de fi naliteit 
arbeidsmarkt nog voor een richting uit een ander studiedomein kiezen. Meer informatie over de precieze inhoud van de 
verschillende basisopties vind je terug op onze website.  
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Economie & organisatie 2u Taal & expressie 2u

Maatschappij & welzijn 2u Wiskunde 1u & Frans 1u

STEM - wetenschappen 2u

ALGEMENE VORMING 25u*

Nederlands 4u

Frans 3u

Wiskunde 4u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Geschiedenis 2u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Muziek 1u

Natuurwetenschappen 2u

Techniek 2u

2e LEERJAAR A

// STUDIEAANBOD CAMPUS LUMMEN

KEUZEGEDEELTE 7u

Differentiatie 2u

Basisoptie 5u

Economie & organisatie 5u Maatschappij & welzijn 5u

Latijn 5u Moderne talen & wetenschappen 5u

In het 1e leerjaar A ben je via het keuzepakket al op zoek gegaan naar een 
studiedomein dat je boeit en uitdaagt. Die zoektocht zet je in het 2e leerjaar A verder 
in een basisoptie***. Deze basisopties sluiten aan bij een studiedomein van de 2e 
en 3e graad secundair onderwijs.

In de differentiatie-uren** kies je een extra domein waarmee je wil kennismaken of 
kies je voor een uur extra ondersteuning in Frans en wiskunde. Voor ondersteuning 
kies je best enkel als je dit nodig hebt om de basisdoelen goed te kunnen beheersen.

Heb je extra ondersteuning Nederlands nodig? Dan adviseren we je om te kiezen 
voor een extra uur Nederlands dat aansluit op de schooluren.

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.

 **  In de 2u differentiatie kan je niet kiezen voor een vak dat behoort tot de basisoptie die jij volgt. Meer informatie over de precieze 
inhoud van de vakken vind je terug op onze website.

*** De keuze voor een basisoptie is nog geen defi nitieve studiekeuze (met uitzondering van de basisoptie Latijn). Na 2A kan je in   
       het 3e leerjaar nog een richting uit een  ander studiedomein kiezen. Meer informatie over de precieze inhoud van de
       verschillendebasisopties vind je terug op onze website.

ALGEMENE VORMING 20u*

Nederlands 3u

Frans 1u

Wiskunde 3u

Engels 2u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Maatschappelijke vorming 2u

Muziek 1u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 2u

2e LEERJAAR B

KEUZEGEDEELTE 12u

Differentiatie 2u

Basisoptie

 • Economie & organisatie 5u

 • STEM-technieken 5u

Economie & organisatie 5u STEM-technieken 5u

In het 2de leerjaar B bieden we de basisoptie** Economie & organisatie (5u) aan in 
combinatie met de basisoptie STEM-technieken (5u). 

In de differentiatie-uren volg je 1u ICT en een klassenuur.
In het klassenuur werk je samen met je klassenleraar verder aan leren leren, leren 
leven en leren kiezen. We vinden zelfredzaamheid voor jou heel belangrijk.

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.

 **  De keuze voor een basisoptie is nog geen defi nitieve studiekeuze. Na 2B kan je in het 3e leerjaar onder de fi naliteit 
arbeidsmarkt nog voor een richting uit een ander studiedomein kiezen. Meer informatie over de precieze inhoud van de 
verschillende basisopties vind je terug op onze website.

CAMPUS LUMMEN STUDIEAANBOD //
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ALGEMENE VORMING 25u*

Nederlands 4u

Frans 3u

Wiskunde 4u

Aardrijkskunde 1u

Engels 2u

Geschiedenis 2u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Muziek 1u

Natuurwetenschappen 2u

Techniek 2u

2e LEERJAAR A

ALGEMENE VORMING 20u*

Nederlands 3u

Frans 1u

Wiskunde 3u

Engels 2u

Godsdienst 2u

Lichamelijke opvoeding 2u

Maatschappelijke vorming 2u

Muziek 1u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 2u

2e LEERJAAR B

// STUDIEAANBOD CAMPUS PAAL CAMPUS PAAL STUDIEAANBOD //

KEUZEGEDEELTE 7u

Differentiatie 2u

Basisoptie 5u

KEUZEGEDEELTE 12u

Differentiatie 2u

Basisoptie 10u

PRIKKEL: Economie & organisatie 2u PRIKKEL: steM 2u

PRIKKEL: Moderne talen 2u STEUN: Frans 1u & wiskunde 1u

Economie & organisatie 5u Moderne talen & wetenschappen 5u

Latijn 5u STEM-technieken 5u

Maatschappij & welzijn 5u STEM-wetenschappen 5u

In het 1e leerjaar A ben je al op zoek gegaan naar een studiedomein dat je boeit 
en uitdaagt. Die zoektocht zet je in het 2e leerjaar A verder in een basisoptie***.  
Deze basisopties sluiten aan bij een studiedomein van de 2e en 3e graad secundair 
onderwijs.

In de differentiatie-uren** kies je voor het STEUN-pakket of een PRIKKEL-pakket.

STEUN: Heb je nood aan extra ondersteuning bij de brede basisvorming? Kies dan 
voor het STEUN-pakket met een extra uur wiskunde en Frans. Op deze manier 
krijg je voldoende tijd om de leerstof aan een rustig tempo onder de knie te 
krijgen. 

PRIKKEL: Kan je naast de algemene vorming een extra uitdaging aan? Laat je 
dan prikkelen door een PRIKKEL-pakket met 2u steM (de klemtoon ligt vooral op 
wiskunde), moderne talen of economie en organisatie. Je leraren van 1A zeggen je 
wel welk pakket het best bij jouw talenten past. Volg hun goede raad! 

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.

 **  De keuze voor een basisoptie is nog geen defi nitieve studiekeuze. Na 2B kan je in het 3e leerjaar onder de fi naliteit 
arbeidsmarkt nog voor een richting uit een ander studiedomein kiezen.  Meer informatie over de precieze inhoud van de 
verschillende basisopties vind je terug op onze website.  

Economie & organisatie 5u Maatschappij & welzijn 5u STEM-technieken 10u

In het 1e leerjaar B ben je al op zoek gegaan naar een studiedomein dat je boeit en 
uitdaagt. Die zoektocht zet je in het 2e leerjaar B verder in een basisoptie**. 

Je kiest twee basisopties van 5u of één basisoptie van 10u. Deze basisopties sluiten 
aan bij een studiedomein van de 2e en 3e graad secundair onderwijs.

In de differentiatie-uren volg je 1u Nederlands en 1u beeld.
Een stevige kennis van het Nederlands is broodnodig voor je verdere studieloopbaan. 
Een goede taalvaardigheid is immers een krachtige hefboom. Zowel in je verdere 
studies, maar ook later in je beroepsleven. 

In het uur beeld kan je je van je creatiefste kant laten zien. Een lesuur om even 
op adem te komen, maar zeker ook om een kant van jou te laten zien die ook heel 
waardevol kan zijn.

* De inhoud van de vakken van de algemene vorming is voor elke leerling dezelfde.
   Elke leerling moet voor elk vak de basisdoelen bereiken.

 ** In de 2u differentiatie kan je niet kiezen voor een vak dat behoort tot de basisoptie die jij volgt.

***  De keuze voor een basisoptie is nog geen defi nitieve studiekeuze (met uitzondering van de basisoptie Latijn). Na 2A kan je in het 
3e leerjaar nog een richting uit een ander studiedomein kiezen. Meer informatie over de precieze inhoud van de verschillende 
basisopties vind je terug op onze website.



24 • STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE • 25

Aanbod 2e leerjaarvan de 1e graad!

BASISOPTIE Economie &
organisatie

Latijn
Maatschappij 

& welzijn
Moderne talen & 
wetenschappen

STEM - 
technieken

STEM - 
wetenschappenVORMING

Culturele vorming x x x

Economische
vorming x

Maatschappelijke
vorming x x x

Natuurwetenschappelijke
vorming x x x

Technische vorming x x x

Sociale vorming x x

Talige vorming x x

Wiskundige
vorming x x x

Welke vorming krijg 
je in welke basisoptie?

Leerrijk en ontspannend

Onze school is veel meer dan lessen volgen en studeren. 
Vriendschapsdag, theater- en fi lmvoorstellingen, vrij podium, 
sport en spel, dag van de jeugdbeweging, vakantiereizen, 
middagactiviteiten, didactische excursies, leren buiten 
de school, sociale bewogenheid, ontmoeting met een 
jeugdschrijver, uitzwaaimoment einde schooljaar … 
Nevenactiviteiten bij de vleet! 

Zo krijg je talrijke kansen op sportief, creatief en sociaal vlak. 
Het maakt van jouw middenschool net dat ietsje meer!

Sterke leerbegeleiding

We zetten in op de leer- en leefcompetenties van elke 
leerling. De overgang van de basis- naar de middenschool is 
immers een grote en belangrijke stap. 

Van je leraren krijg je vakstudietips en leersleutels. Je komt 
te weten wat goede studievaardigheden zijn, hoe je best je 
schoolwerk organiseert, hoe je leerstof moet structureren, 
schematiseren, mindmappen en instuderen. Wie wil, kan na 
schooltijd naar de begeleide avondstudie. 

We vinden het ook belangrijk dat jij je ontwikkelt tot een 
zelfbewuste jongere. Je hebt dus leefsleutels nodig om vlot 
je “pubertijd” door te komen. Samen met je klassenleraar 
leer je stevig in je schoenen te staan en op een positieve 
manier naar jezelf en anderen te kijken. We willen immers 
samen werk maken van een respectvolle sfeer in de klas en 
op school.

Basisopties zijn bedoeld om te verkennen. Hoewel ze inhoudelijk verschillen, zijn ze wel gelijkwaardig aan elkaar. De ene basisoptie is 
dus niet belangrijker dan de andere. Met uitzondering van Latijn is elke basisoptie immers toegankelijk voor elke leerling. De verschillende 
vormingscomponenten komen ook aan bod in één of meerdere vakken van de algemene vorming.

MIJN MIDDENSCHOOL ...

Campus Beringen Middenschool

Campus Beringen Middenschool
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WARME ZORGZAAMHEID

Het is heel belangrijk dat je je goed voelt op onze school. Zit 
je toch met een vraag of een probleem? Bij je klassenleraar 
en de leerlingenbegeleiders kan je altijd terecht. Ook alle 
andere personeelsleden helpen je graag verder. 

Onze leerlingenbegeleiders, leraren, opvoeders en 
secretariaatsmedewerkers bieden jou een luisterend oor en 
concrete hulp aan. We voorzien graag zorg op maat.
Samen met jou gaan we op zoek naar oplossingen of 
schakelen we externe ondersteuning in wanneer dat nodig is. 

MIJN MIDDENSCHOOL ...

EEN MODERNE KRACHTIGE OMGEVING

We investeren sterk in multimedia. Met laptops, iPads, 
smartboards, ICT-klassen, bordboeken, beamers en 
internet… studeer je in de middenschool in een interactieve 
en motiverende leeromgeving. En natuurlijk kan je elke dag 
rekenen op je enthousiaste en geëngageerde leraren. 

Op het digitale schoolplatform Smartschool vind je naast 
schoolnieuws allerlei info over je schoolvakken, extra 
oefeningen en je digitale schoolagenda. Verder kan je 
via Smartschool berichten sturen naar je medeleerlingen 
en leraren. Zelfs je punten en rapporten vind je op dit 
schoolplatform terug. Ook je ouders kunnen alles mee 
volgen.

Campus Beringen Middenschool

Campus Beringen Middenschool

Campus Lummen

Campus Lummen

Campus Paal Campus Paal
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1A 1B 2A 2B

Campus 
Beringen

Latijn

Spectra

STEM

Technische activiteiten

Zorg & Welzijn

Economie & organisatie

Latijn

Maatschappij & welzijn

Moderne talen &
wetenschappen

STEM-technieken

STEM-wetenschappen

Economie & organisatie

Maatschappij & welzijn

STEM-technieken

Campus 
Lummen

Latijn

Quadri

STEM2

Economie & welzijn

Interieur & decoratie 

Voeding & gezondheid

Economie & organisatie

Latijn

Maatschappij & welzijn

Moderne talen &
wetenschappen

Economie & organisatie

STEM-technieken

Campus 
Paal

Latijn

Quest

STEM

@Home en in de wereld

Economie & organisatie

Latijn

Maatschappij & welzijn

Moderne talen &
wetenschappen

STEM-technieken

STEM-wetenschappen

Economie & organisatie

Maatschappij & welzijn

STEM-technieken

STUDIERICHTINGEN 1E GRAAD
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SPECTRUMCOLLEGE...EN JE KAN ALLE RICHTINGEN UIT!

Na het 2e leerjaar van de middenschool 
sta je voor een belangrijke studiekeuze. 
Doorheen een reeks activiteiten begeleiden 
we jou bij dit keuzeproces. Samen gaan we 
op zoek naar de studierichting die het best 
past bij wat je kan en wat je wil. En die vind 
je zeker in het uitgebreide studieaanbod van 

de bovenbouwscholen op campus Beringen 
en Lummen van het Spectrumcollege. 
Met uitzondering van Latijn is geen enkele 
basisoptie in 2A en 2B bepalend voor de 
keuze van een studierichting in een domein/
fi naliteit van de 2e en 3e graad in de boven-
bouw. Welke studieweg (domein & fi naliteit) 

een leerling het best inslaat, hangt o.a. af 
van de attestering, de getoonde studie-in-
zet, de voor de algemene vorming behaalde 
resultaten, de verwerving en verwerking van 
moeilijke, theoretische leerstof en de mate 
waarin hij of zij op en voor school met het 
hoofd en/of de handen wil bezig zijn.

MIDDENSCHOOL (1e graad)

1A: Latijn, STEM, Spectra, Quadri, Quest
1B: Technische activiteiten, Zorg & welzijn, Voeding & gezondheid, Economie & welzijn, Interieur & decoratie, @Home en in de wereld

2A: Latijn, Moderne talen & wetenschappen, Economie & organisatie, STEM-wetenschappen, STEM-technieken, Maatschappij & welzijn
2B: Economie & organisatie, STEM-technieken, Maatschappij & welzijn

MIDDENSCHOOL (1e graad)

1A: Latijn, STEM, Spectra, Quadri, Quest
1B: Technische activiteiten, Zorg & welzijn, Voeding & gezondheid, Economie & welzijn, Interieur & decoratie, @Home en in de wereld

2A: Latijn, Moderne talen & wetenschappen, Economie & organisatie, STEM-wetenschappen, STEM-technieken, Maatschappij & welzijn
2B: Economie & organisatie, STEM-technieken, Maatschappij & welzijn

BOVENBOUW (2e & 3e graad)

Domein Doorstroming Hoger Onderwijs
Doorstroming & 

arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt

E
co

n
o

m
ie

 &
 

o
rg

an
is

at
ie 2e 

graad
Economische weten-

schappen*

Bedrijfs-

wetenschappen*

Bedrijf en 

organisatie

Organisatie en 

logistiek

3e 
graad

Economie moderne talen 

Economie-wiskunde* 

Bedrijfs-

wetenschappen*

Bedrijfsorganisatie

Commerciële organisatie

Onthaal, organisatie 

en sales

M
aa

ts
ch

ap
p

ij 
&

 w
el

zi
jn 2e 

graad
Humane 

wetenschappen

Maatschappij- 

en welzijns-

wetenschappen*

Maatschappij 

en welzijn*

Wellness en 

lifestyle

Haar- en schoonheids-

verzorging

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn OV4

Humane 

wetenschappen

Welzijns-

wetenschappen*

Gezondheidszorg*

Opvoeding en begeleiding

Wellness en schoonheid

Basiszorg en ondersteuning

Haarverzorging

Schoonheidsverzorging

Basiszorg en ondersteuning OV4

Assistentie in wonen, 

zorg en welzijn OV4

3e 
graad

Vervolg - 
opleiding

(na 3e graad)

Academische 
bachelor of

Professionele 
bachelor

Professionele 
bachelor of 

Academische 
bachelor, aansluitend 

op studiedomein

Professionele bachelor 
aansluitend op 
studiedomein, 

Graduaats-
opleiding, Se-n-Se of  

arbeidsmarkt 

Graduaatsopleiding
of arbeidsmarkt

BOVENBOUW (2e & 3e graad)

Domein Doorstroming Hoger Onderwijs
Doorstroming & 

arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt

S
T

E
M

2e 
graad

Natuurwetenschappen* 

Biotechnische 

wetenschappen

Bouwwetenschappen

Technologische 

wetenschappen

Elektrotechnieken, 

Houttechnieken 

Elektromechanische 

technieken 

Mechanische technieken 

Biotechnieken

Mechanica

Bouw

Elektriciteit

Hout

3e 
graad

Wetenschappen-

wiskunde*

Biotechnologische

en chemische 

wetenschappen

Bouw- en 

houtwetenschappen

Technologische 

wetenschappen en 

engineering 

Informatie- en 

communicatie-

wetenschappen

Biotechnologische en 

chemische technieken

Houttechnieken 

Elektrotechnieken

Elektromechanische 

technieken

Mechanische vormgevings-

technieken

Houtbewerking

Elektrische installaties

Lassen-

constructie

Ruwbouw

Ta
al

 &
 c

u
lt

u
u

r 2e 
graad

Latijn*

Moderne talen

Latijn - 
Moderne talen

Latijn - Wiskunde*

Taal- en 
communicatie-
wetenschappen

3e 
graad

V
o

ed
in

g
 &

 

H
o

re
ca

2e 
graad  Restaurant en keuken OV4

3e 
graad

Restaurant en keuken OV4

Grootkeuken en catering OV4

Vervolg 
opleiding 

(na 3e graad)

Academische bachelor 
en/of

Professionele bachelor

Professionele 
bachelor

of Academische 
bachelor, aansluitend 

op studiedomein

Professionele bachelor 
aansluitend op 
studiedomein, 

Graduaatsopleiding, 
Se-n-Se of arbeidsmarkt

Graduaats-
opleiding

of arbeidsmarkt

* Richtingen aangeboden in Beringen en Lummen

Opleidings-aanbod2022 - 2023
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OPLEIDINGSVORM 4 (OV4)
Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich tot jongeren die normaalbegaafd zijn, maar specifi eke onder-
wijsbehoeften hebben waardoor ze moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. VIBO 
Sint-Barbara en de scholen van het Spectrumcollege slaan de handen in elkaar om onder-
wijs en begeleiding te bieden op maat van leerlingen met deze specifi eke zorgvraag. 

De school organiseert binnen OV4 beroepsopleidingen voor jongeren die een doorverwijzing 
gekregen hebben van het CLB. Om zich in te schrijven in OV4 hebben jongeren een attest 
type 3 (gedrags- en/of emotionele problemen) of een attest type 9 (autismespectrumstoor-
nis) nodig. 

In OV4 gelden dezelfde programma- en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. 
Op het einde van zijn studies ontvangt de jongere hetzelfde studiebewijs als in het gewoon 
onderwijs.

Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid staan centraal: 

Via aanpassingen op schoolniveau:

• klein schoolteam
• begeleide leswissels en eetmomenten
• begeleide vrije momenten
• breed gedragen zorgbeleid
• evoluerend rapportsysteem met zelfrefl ectie
• rustige speelplaats
• aanbod middagactiviteiten
• aanbod studiebegeleiding
• samenwerking met Spectrumcollege 
 (campusoverstijgend)

Via aanpassingen op klasniveau:

• kleine klasgroepen (acht à negen leerlingen)
• gestructureerde en voorspelbare indeling
• instructies op maat
• hulpmiddelen in de klas
• lessen ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden
• (klas)attitudesysteem
• co-teaching
• studiebegeleiding
• rusthoek
• groepsplanning

Via aanpassingen op leerlingenniveau:

• in kaart brengen van de leerling en zijn noden
• socio-emotionele ondersteuning en 

begeleiding: zorggesprekken, time-out, 
herstelgesprekken, gesprekken rond 
welbevinden, ...

• communicatie netwerk leerling
• individuele remediëring en/of verdieping
• trajectbespreking leertraject op maat
• hulpmiddelen op maat

Leerlingen volgen voltijds of deeltijds de lessen binnen de omkadering van opleidingsvorm 4. 
Afhankelijk van de noden, volgen ze het specifi eke gedeelte van hun opleiding ofwel in de OV4-
klas, ofwel inclusief in een klas van het Spectrumcollege. Leidraad is dat we daar waar nodig 
aanpassingen doen voor de leerling om optimaal leren en ontwikkelen mogelijk te maken.

Het volledige opleidingsaanbod van OV4 kan je terugvinden op www.vibosintbarbara.be

// STUDIEAANBOD OV4
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Aspecten die in de focus staan ...

ZELFBEWUST
• Bewust en zorgzaam omgaan met jezelf
• Werken aan emotionele en psychische groei
• Voor jezelf durven opkomen

MAATSCHAPPELIJK BEKWAAM
•  Leren omgaan met de identiteit en diversiteit van 

jezelf en medeleerlingen
• Kritisch naar de wereld kijken
•  Verantwoordelijk omgaan met jezelf, de wereld 

en anderen  

CREATIEF
• Gevoeligheid ontwikkelen voor kunst en cultuur

RELATIEVAARDIG
•  Werken aan relationele en communicatieve 

vaardigheden
• Leren omgaan met gevoelens
• Aangaan en onderhouden van relaties
•  Respectvol handelen en communiceren over 

relaties en seksualiteit
• Leren omgaan met gender en genderverschillen
• Eigen integriteit bewaken

MEDIAWIJSHEID
• Zorgzaam en kritisch met media omgaan
• Creatief omgaan met media

ONDERNEMEND
• Durven initiatief nemen
• Prikkelen van de ondernemingszin
• De eigen schoolloopbaan in handen nemen

BASISVORMING  28 lesuren

TAAL: spreken, luisteren, schrijven: een boeiende 
afwisseling                                                                   8u

Nederlands 4u

Frans 3u

Engels 1u

MENS EN SAMENLEVING: alles over de wereld 
van vroeger en nu                                                        5u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

Mens & samenleving 2u

EXPRESSIE: mezelf sportief en creatief uitleven           4u

Lichamelijke opvoeding 2u

Artistieke vorming 2u

STEM: logisch redenerenen en probleemoplossend 
denken                                                                         11u

Wiskunde 4u

Natuur, ruimte & techniek 6u

ICT 1u

FLEX 4 lesuren
Remediëren, verdiepen en verbreden van het 
basispakket; vakoverschrijdende projecten op maat op 
basis van eigen talenten en interesses

1E LEERJAAR A

Aspecten die in de focus staan ...

ZELFBEWUST
• Bewust en zorgzaam omgaan met jezelf
• Werken aan emotionele en psychische groei
• Voor jezelf durven opkomen

MAATSCHAPPELIJK BEKWAAM
•  Leren omgaan met de identiteit en diversiteit van 

jezelf en medeleerlingen
• Kritisch naar de wereld kijken
•  Verantwoordelijk omgaan met jezelf, de wereld 

en anderen  

CREATIEF
• Gevoeligheid ontwikkelen voor kunst en cultuur

RELATIEVAARDIG
•  Werken aan relationele en communicatieve 

vaardigheden
• Leren omgaan met gevoelens
• Aangaan en onderhouden van relaties
•  Respectvol handelen en communiceren over 

relaties en seksualiteit
• Leren omgaan met gender en genderverschillen
• Eigen integriteit bewaken

MEDIAWIJSHEID
• Zorgzaam en kritisch met media omgaan
• Creatief omgaan met media

ONDERNEMEND
• Durven initiatief nemen
• Prikkelen van de ondernemingszin
• De eigen schoolloopbaan in handen nemen

BASISVORMING  28 lesuren

TAAL: spreken, luisteren, schrijven: een boeiende 
afwisseling                                                                   8u

Nederlands 4u

Frans 3u

Engels 1u

MENS EN SAMENLEVING: alles over de wereld 
van vroeger en nu                                                        5u

Geschiedenis 1u

Godsdienst 2u

Mens & samenleving 2u

EXPRESSIE: mezelf sportief en creatief uitleven           4u

Lichamelijke opvoeding 2u

Artistieke vorming 2u

STEM: logisch redenerenen en probleemoplossend 
denken                                                                         11u

Wiskunde 4u

Natuur, ruimte & techniek 6u

ICT 1u

FLEX 4 lesuren
Remediëren, verdiepen en verbreden van het 
basispakket; vakoverschrijdende projecten op maat op 
basis van eigen talenten en interesses

1E LEERJAAR B

// STUDIEAANBOD OV4 OV4 STUDIEAANBOD //
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In OV4 bieden we 5u Maatschappij & 
Welzijn en 5u Voeding & Horeca als 
basisopties aan.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

•  Onderzoeken van het sociale gedrag van 
mensen.

•  In kaart brengen van menselijke relaties.
•  Inzicht krijgen in wat een gezonde levenstijl is.
•  Inzicht krijgen in een persoonlijke leefstijl.
•  Toepassen van sociale en communicatieve 

vaardigheden.

VOEDING & HORECA

•  Onderzoeken van hulpmiddelen en 
grondstoffen die vaak gebruikt worden in 
voeding en horeca.

•  Toepassen van basistechnieken uit de keuken 
en/of een restaurant.

•  Inzicht krijgen in evenwichtige, eerlijke en 
duurzame voeding.

•  Zorg dragen voor het evenwicht tussen de 
gezondheid en het genieten en welbevinden
van mensen.

•  Toepassen van sociale en communicatieve 
vaardigheden in verschillende situaties.

•  Kennismaken met beroepen waarin voeding en 
horeca een belangrijke rol spelen.

In de A-stroom van OV4 bieden we de 
keuze uit 5u Maatschappij & welzijn en 
5u Voeding & horeca als basisopties aan.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

•  Onderzoeken van het sociale gedrag van 
mensen.

•  In kaart brengen van menselijke relaties.
•  Inzicht krijgen in wat een gezonde levenstijl is.
•  Inzicht krijgen in een persoonlijke leefstijl.
•  Toepassen van sociale en communicatieve 

vaardigheden.

VOEDING & HORECA

•  Onderzoeken van hulpmiddelen en 
grondstoffen die vaak gebruikt worden in 
voeding en horeca.

•  Toepassen van basistechnieken uit de keuken 
en/of een restaurant.

•  Inzicht krijgen in evenwichtige, eerlijke en 
duurzame voeding.

•  Zorg dragen voor het evenwicht tussen de 
gezondheid en het genieten en welbevinden
van mensen.

•  Toepassen van sociale en communicatieve 
vaardigheden in verschillende situaties.

•  Kennismaken met beroepen waarin voeding en 
horeca een belangrijke rol spelen.

BASISVORMING  20 lesuren

TAAL: spreken, luisteren, schrijven: een boeiende 
afwisseling                                                                   5u

Nederlands 3u

Frans 1u

Engels 1u

MENS EN SAMENLEVING: alles over de wereld 
van vroeger en nu                                                        4u

Maatschappelijke vorming 2u

Godsdienst 2u

EXPRESSIE: mezelf sportief en creatief uitleven           4u

Lichamelijke opvoeding 2u

Artistieke vorming 2u

STEM: logisch redenerenen en probleemoplossend 
denken                                                                         7u

Wiskunde 3u

Natuur en ruimte 2u

Techniek 2u

BASISOPTIE 10 lesuren
In 2B bieden we twee basisopties aan om de leerlingen 
voor te bereiden op een gepaste studiekeuze in de 
tweede graad in de fi naliteit arbeidsmarkt. 

Maatschappij & welzijn 5u

Voeding & Horeca 5u

FLEX 2 lesuren
Remediëren, verdiepen en verbreden van het 
basispakket; vakoverschrijdende projecten op maat op 
basis van eigen talenten en interesses

BASISVORMING  25 lesuren

TAAL: spreken, luisteren, schrijven: een boeiende 
afwisseling                                                                   9u

Nederlands 4u

Frans 3u

Engels 2u

MENS EN SAMENLEVING: alles over de wereld 
van vroeger en nu                                                        4u

Geschiedenis 2u

Godsdienst 2u

EXPRESSIE: mezelf sportief en creatief uitleven           4u

Lichamelijke opvoeding 2u

Artistieke vorming 2u

STEM: logisch redenerenen en probleemoplossend 
denken                                                                         8u

Wiskunde 4u

Natuur, ruimte en techniek 4u

BASISOPTIE 5 lesuren
In 2A heb je de keuze uit twee BASISOPTIES van 5 
lesuren. Afhankelijk van je interesse* kan je kiezen voor 
5u Maatschappij & welzijn of 5u Voeding & horeca. 

Maatschappij & welzijn 5u

Voeding & horeca 5u

* Onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen zal 
* er één basisoptie of beide basisopties aangeboden 
 worden.

FLEX 2 lesuren
Remediëren, verdiepen en verbreden van het 
basispakket; vakoverschrijdende projecten op maat op 
basis van eigen talenten en interesses

2E LEERJAAR B2E LEERJAAR A

// STUDIEAANBOD OV4 OV4 STUDIEAANBOD //
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SPECTRUMCOLLEGE CAMPUS BERINGEN – MIDDENSCHOOL

Infoavond: woensdag 16 maart 2022 (casino Beringen)
Info- en inschrijfdagen:  zaterdag 23 en zondag 24 april 2022

Bogaarsveldstraat 14, 3580 Beringen
E-mail: campus.beringen.middenschool@spectrumcollege.be
Tel: 011 493 450

Facebook: @spectrumcollege.cbm
Instagram: @spectrumcollege_cbm
TikTok: @spectrumcollege_cbm

SPECTRUMCOLLEGE CAMPUS LUMMEN – MIDDENSCHOOL

Infoavond ouders zesde leerjaar: dinsdag 1 februari 2022 van 
19u30 tot 21u00 
Info- en inschrijfdag: zondag 13 maart 2022 tussen 9u30 en 16u30

Pastoor Frederickxstraat 9, 3560 Lummen
E-mail: campus.lummen@spectrumcollege.be
Tel: 011 493 380
Website: www.collegelummen.be

Facebook: @collegelummen
Instagram: @spectrumcollegelummen

#jeeigensnelwegnaardetoekomst

SPECTRUMCOLLEGE CAMPUS PAAL – MIDDENSCHOOL

Infoavond ouders zesde leerjaar: dinsdag 8 maart 2022 om 
20u00u (inschrijven via de website)
Infodag: zondag 24 april 2022 tussen 9u30 en 16u30

Schaffensesteenweg 2, 3583 Paal
E-mail: campus.paal@spectrumcollege.be
Tel: 011 493 390 

Facebook: @campuspaal
Instagram: @spectrumcollegecampuspaal
TikTok: @spectrumcollege_paal

#warmhoofdsterkhart

OPLEIDINGSVORM 4 (OV4)

Denk je eraan om je in te schrijven voor OV4? 
Dan gebeurt dat op maat. Stuur een mailtje voor meer informatie.  

Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen
E-mail: info@vibosintbarbara.be
Tel: 011 493 469
Website: www.vibosintbarbara.be

Facebook: @vibosintbarbara

PRAKTISCHE INFORMATIE INFO- EN INSCHRIJFDAGEN

Op de vermelde data na zijn er ook nog andere momenten 
waarop je kan inschrijven:

• Vanaf vrijdag 1 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 2022 van 10 uur tot 16 uur 
(zaterdag 2 juli enkel op afspraak).

•  Vanaf dinsdag 16 augustus elke werkdag van 10 uur tot 16 uur en 
zaterdag na afspraak.

Een meer gedetailleerd overzicht met extra data per campus vind 
je terug op onze website!

www.spectrumcollege.be
Volg ons op 



Spectrumcollege
campus Beringen OV4

Bogaarsveldstraat 13
3580 Beringen

011 493 469

Spectrumcollege 
campus Paal

Schaffensesteenweg 2
3583 Paal

011 493 390

Spectrumcollege 
campus Lummen

Pastoor Frederickxstraat 9
3560 Lummen

011 493 380

Spectrumcollege 
campus Beringen

Bogaarsveldstraat 14
3580 Beringen

011 493 450


