
derde jaar

Technologische Wetenschappen*

Je hebt een brede algemene interesse en je bent in het bijzonder geïnteresseerd in wiskunde, wetenschappen en tech-
nologie (STEM). In deze studierichting werk je niet alleen met je hoofd, maar ga je ook aan de slag met technologische 
realisaties. Je krijgt gevorderde wiskunde en fysica: elektromagnetisme, -dynamica, elektronica, mechanica en con-
structieleer, thermodynamica en fluïdomechanica. Ook gevorderde STEM-activiteiten komen hierbij aan bod. Misschien 
is deze richting voor jou weggelegd?

doorstroomfinaliteit

Visie op de studierichting 

Deze doorstroomrichting omvat een combinatie van een brede basisvorming en een specifiek gedeelte dat steunt op 
een algemene wetenschappelijke basis met focus op wiskunde, fysica en de technologische toepassingen ervan. Daar-
naast besteden leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden. 
 
Leerlingenprofiel 

Deze studierichting richt zich tot leerlingen met een brede algemene interesse en die in het bijzonder geïnteresseerd zijn 
voor wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM). De leerlingen gaat zowel theoretisch als praktisch aan het werk 
met technologische realisaties.

Vervolgopleidingen na de derde graad 

Architectuur, Productontwikkeling, Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie (Bouw, Ecotechnologie, 
Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechnologie, Industrieel productontwerpen, Vastgoed, Digital arts and 
Entertainment, Elektronica – ICT, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie, Autotechno-
logie, Elektromechanica, Industrieel productontwerpen, Luchtvaarttechnologie, Ontwerp- en productietechnologie), 
Nautische wetenschappen, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen), Digital design and development, 
Handelswetenschappen (Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica), lerarenopleiding.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering



Technologische Wetenschappen*

Lessentabel

Algemene vorming

2 Levensbeschouwelijke vakken

1/2 Economische & financiële competenties

1/2 Cultureel bewustzijn & culturele expressie 

2 Gezondheid & beweging

4   Nederlands

3   Frans

3   Engels

2 Historisch bewustzijn

1 Ruimtelijk bewustzijn

5  Wiskunde (STEAM) 

4  Wetenschappen & technologie (STEAM)

Expert-modules

5 Expert-module wetenschappen & engineering

Versterkende en ondersteunende competenties

 Taallabo 
In een taallabo ga je creatief aan de slag met talen, om de 2 weken krijg je 2 uur. Je leert de kneepjes van het vak om je 
vlot uit te drukken, zowel in het Nederlands als in vreemde talen. Expressie en creatie spelen daar uiteraard een belang-
rijke rol bij: leren improviseren, je inleven in een rollenspel, voor een publiek spreken, presentaties geven ...

 WOYO (working on your own) 
Elke week wordt minstens 1 uur uitgetrokken voor dit vak om je zelfstandig te laten werken en leren. In deze WOYO-
uren werk je op je eigen tempo, niveau of plek aan je leerdoelen. Je leraar is een coach die jou hierbij ondersteunt.

Coach-uur 
In het coach-uur volgen we het leerproces van alle leerlingen systematisch op. Jij en je coach overlopen je resultaten en 
detecteren je sterktes, moeilijkheden, opportuniteiten of uitdagingen. Het coach-uur wordt om de 3 weken voor of na de 
lessen ingericht. Voor leerlingen die willen verbreden, versnellen of verdiepen stippelen we een individueel leertraject uit. 
Samen met een leercoach ga je op zoek naar meer uitdaging. Heb je nood aan versnelde examens, extra opleidingen, 
complexere leerstof? Bij ons kan dit allemaal. 

Aanvullende competenties

Leerlabo’s
Ook na de lesuren wordt er voor jou nog tijd gemaakt op onze school: je kan niet alleen taalcursussen volgen (o.a. 
Duits, Spaans, Zweeds, Italiaans, gevorderd Engels/Frans), maar ook de computerwereld induiken: je kan o.a. apps of 
slimme en creatieve objecten leren ontwikkelen. Onze school organiseert deze leerlabo’s zelf of in samenwerking met 
het CVO en het DKO (deeltijds kunstonderwijs).


