
Natuurwetenschappen
2de graad 
doorstroomfinaliteit
Heb je interesse in natuurwetenschappen en wiskunde? Ben je nieuwsgierig van aard? Zoek je naar verklaringen? 
Hou je van zelf experimenteren en kan je logisch redeneren? Een natuurwetenschapper leert onderzoeken en 
onderzoekend leren. Je bent in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. 
Deze richting omvat veel wiskunde, biologie, chemie en fysica. Natuurwetenschappers in spe kiezen voor deze 
studierichting!

Visie op de studierichting
Deze doorstroomrichting omvat een combinatie van een brede basisvorming en een specifiek gedeelte. Het 
specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. 
Daarnaast stoomt natuurwetenschappen leerlingen klaar voor een wetenschappelijke doorstroomrichting in de derde 
graad. 

Leerlingenprofiel
Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn bovendien 
nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren 
onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn ook in staat om zelfstandig informatie 
kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Daarnaast hebben ze aandacht voor correct taalgebruik en willen 
ze hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een 
wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 

Vervolgopleidingen na de derde graad
Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen 
(Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische 
wetenschappen, Biotechniek, Gezondheidszorg, Onderwijs, Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Afrikaanse 
talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies, Architectuur, 
Productontwikkeling, Architectuur, Digital design, Bewegings-en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische 
wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Global communication, Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement), Toegepaste wetenschappen, Productontwikkeling, 
Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen), Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), 
Nautische wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen, Geneeskunde (toelatingsproef), Tandheelkunde 
(toelatingsproef), Diergeneeskunde.
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Basisvorming 3de 4de

levensbeschouwing 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 3 3

STEAM

wiskunde 4 4

natuurwetenschappen (biologie, fysica, chemie) 3 3

project engineering 1 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 2 2

computationeel denken 1

module 1 1

cultuurbeschouwing en creativiteit

economische en fi nanciële competenties

coachuur 1

Specifi ek gedeelte

STEAM

expert wiskunde 1 1

expert natuurwetenschappen 3 3

STEM project 1

labo wetenschappen 1

Totaal 32 32

Versterkende en ondersteunende competenties

Talen
In een taallabo ga je creatief aan de slag met talen. 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 belangrijke 
rol bij: leren improviseren, je inleven in een rollenspel, voor een publiek 
spreken, presentaties geven...  

Flexibele leertrajecten 
Jij en je coach overlopen je resultaten en detecteren je sterktes, moeilijk-
heden, opportuniteiten of uitdagingen. Voor leerlingen die willen verbre-
den, 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? 
Tijdens het flexibel traject laten we je zelfstandig werken en leren. Je 
werkt op je eigen tempo, niveau of plek aan je leerdoelen. In onze school 
maken we dit voor jou mogelijk.


