
 3 de graad

Schooljaar 2020 - 2021

SINT-JOZEFSCOLLEGE AARSCHOT

Brochure

Schaluin 2de 3de graad
Schaluin 28, 3200 Aarschot

tel. 016 55 11 11 |  fax 016 55 11 22
secretariaat.schaluin @sjca.be |  www.sjca.be

Schooljaar 2022-2023





DE VOLGENDE STAP

Op het einde van het vierde jaar staan jullie voor een belangrijke studiekeuze in het 
secundair onderwijs. Een juiste keuze maken is niet gemakkelijk. Daarom willen wij als 
school, in samenwerking met het CLB, jullie graag helpen bij het keuzeproces. Deze 
brochure moet jullie wegwijs maken in het keuzeaanbod van onze school in de derde 
graad. 

Welkom in de derde graad en alvast veel succes met jullie zoektocht!
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KEUZEPROCES: STAPPENPLAN 

Om een goede studiekeuze te kunnen maken, moet je een overzicht hebben van de 
verschillende studierichtingen. Je moet jezelf ook goed kennen.
Een belangrijke keuze maak je niet op één moment. Je werkt er een heel schooljaar 
aan. Je doet het niet alleen: je ouders, je leraren, CLB-medewerkers en de directie 
begeleiden je daarbij.

De keuze die je in het begin van het vijfde jaar maakt, is definitief voor de hele derde 
graad en ze kan ook in sterke mate je latere studierichting bepalen. Wijzigingen kun-
nen alleen nog in uitzonderlijke gevallen en na gunstig advies van de begeleidende 
klassenraad. De uiterste datum om van richting te veranderen is 15 januari.
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1. Vlak voor de krokusvakantie krijg je informatie over de studierichtingen in de derde 
graad.

2. Je krijgt nadien van je titularissen één of meerdere studiekeuzefiches, deze zijn be-
doeld om na te gaan of een bepaalde studierichting past bij jou.

3. Na de Paasvakantie krijg je de kans om in gesprek te gaan met een leerling van het 
6e jaar. Je kan deze leerling info vragen over de richting die hij/zij volgt in de 3e graad.

4. Nadien maak je een voorlopige keuze. Op die manier willen we je aanzetten om een 
eerste keer na te denken over je keuze. Indien je vragen hebt, kan je altijd terecht bij 
je klastitularis of kan je op het keuzeformulier je vraag neerschrijven. Je krijgt zo snel 
mogelijk een antwoord.

5. In de loop van het derde trimester bespreekt je klastitularis die voorlopige keuze 
met jou.

6. De klassenraad geeft een advies over de studiekeuze. Dit advies wordt bezorgd op 
het einde van het schooljaar.

7. Oudercontacten zijn voorzien op de voorlaatste dag van het schooljaar. Er is dan ge-
legenheid om over het advies te spreken met titularis, vakleerkrachten, CLB, directie. 
De uitnodiging volgt schriftelijk.

8. De definitieve keuzeformulieren MOETEN afgegeven worden aan de titularis ten laat-
ste op de laatste schooldag, in uitzonderlijke gevallen (b.v. C-attest) ten laatste op 5 
juli, zoniet is je herinschrijving niet meer gegarandeerd.
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DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Het secundair onderwijs heeft een driegradenstructuur. 

In de eerste graad was de aanpak vooral gericht op het inwinnen van informatie 
over je mogelijkheden en je interesses. 

Gewapend met deze informatie koos je in de tweede graad voor een onderwijsvorm 
(ASO of KSO) en een studierichting. De studierichtingen in de tweede graad worden 
gekenmerkt door een ruime gemeenschappelijkheid waarbij een integrale persoon-
lijksheidsontwikkeling centraal staat. Van specialisatie is er in de tweede graad nog 
niet echt sprake. De leerstof blijft grotendeels beperkt tot de basisleerstof. De richting 
die je in de tweede graad volgde, heeft daarom nog geen definitief karakter. Na het 
vierde jaar zijn er nog heel wat doorstromingsmogelijkheden.
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HET STUDIEAANBOD IN DE DERDE GRAAD

In onze derde graad zijn er twee KSO-richtingen en tien ASO-richtingen:

KSO - KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS

1. Beeldende Vorming

2. Architecturale Vorming

ASO - ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

3. Economie - Moderne Talen

4. Economie - Wiskunde

5. Grieks - Latijn

6. Latijn - Moderne Talen

7. Latijn - Wetenschappen

8. Latijn - Wiskunde

9. Humane Wetenschapen

10. Moderne Talen - Wetenschappen

11. Moderne Talen - Wiskunde

12. Wetenschappen - Wiskunde

Je keuze voor één van die richtingen zal je in grote mate laten afhangen van de in-
houd van de studierichtingen, van je talenten en van je toekomstplannen. 

Via deze infobrochure willen we je zo volledig mogelijk informeren over de inhoud van 
de studierichtingen. Op je capaciteiten en interesses heb je waarschijnlijk al wel een 
goede kijk. Je toekomstplannen zijn waarschijnlijk nog vaag en onduidelijk. Daarom 
krijg je in de derde graad de kans om rustig en zonder haast te groeien naar een defi-
nitieve studiekeuze in het hoger onderwijs. Al de richtingen houden voor de toekomst 
nog heel wat mogelijkheden open.

Belangrijk bij het beslissen is:

• dat je je laat leiden door je talenten en belangstelling;

• dat je een gemotiveerde keuze maakt, waarbij je je bewust bent van je mo-
tieven en argumenten; laat daarom je inzicht rijpen in gesprekken met je 
ouders, je leraars, je klasgenoten en de CLB-medewerkers;  

• dat je rekening houdt met het advies van de klassenraad;

• dat je rekening houdt met je mogelijkheden en beperkingen.
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TOELICHTING BIJ DE STUDIERICHTINGEN

DERDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

Een richting bestaat uit een basisgedeelte, een fundamenteel gedeelte en een com-
plementair gedeelte.

- De vakken in het basisgedeelte beogen een brede, algemene en gemeenschap-
pelijke basisvorming.

- Het fundamenteel gedeelte bevat de vakken die specifiek zijn voor de richting. 
De richtingen verschillen onderling van mekaar door de richtingsvakken van het 
fundamenteel gedeelte.

- In het complementair gedeelte proberen we in te spelen op maatschappelijke 
en onderwijsontwikkelingen.

Complementair gedeelte in het vijfde jaar

De vrije ruimte geeft aan een school de gelegenheid om zich los te maken van 
de traditionele vakkenstructuur. Uit ervaring weten we dat dit onze opleiding 
enorm kan verruimen en verrijken. We kiezen er daarom ook heel bewust voor 
om ruimte te scheppen voor innoverende projecten waarin leerlingen nieuwe 
talenten kunnen ontdekken of talenten die niet in de traditionele vakken aan 
bod komen, verder ontwikkelen. Daarnaast proberen we in de vrije ruimte 
enkele vakoverschrijdende eindtermen te realiseren en is er de mogelijkheid 
om te specialiseren in een vakgebied.

In de eerste helft  van het jaar willen we leerlingen laten kennismaken met 
een heleboel thema’s. In deze exploratiefase krijgen de leerlingen in een 
doorschuifsysteem een  divers gamma van onderwerpen aangeboden. Op die 
manier willen we hun leefwereld verruimen en ze een idee geven van wat de, 
dikwijls onbekende, thema’s inhouden.

In een tweede fase laten we de leerlingen een keuze maken. Ze doen dit op 
basis van hun ervaringen in de eerste fase. In deze uitdiepingsfase gaan de 
leerlingen dieper in op het door hen gekozen thema. De begeleidende leer-
kracht neemt in deze fase wat afstand van zijn traditionele rol als lesgever. 
In de uitdiepingsfase van de vrije ruimte gaat hij samen met de leerlingen op 
zoek naar de weg die de groep wil uitgaan. Hij polst waar de interesse van de 
groep naar uitgaat en tekent nadien samen met de leerlingen een te volgen 
traject uit.

De vrije ruimte is voor de school een experimenteerruimte. Aangezien er geen 
leerplan wordt opgelegd, geeft het de leerkracht de mogelijkheid om andere 
didactische strategieën toe te passen en uit te proberen. Ook met de manier 
van evalueren wordt er geëxperimenteerd. Deze nieuwe invloeden kunnen 
later geïmplementeerd worden in de traditionele vakken.
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Complementair gedeelte in het zesde jaar via de keuzevakken.

Op het einde van de derde graad moet je een studie- of beroepskeuze maken. De 
invulling van het complementair gedeelte van het zesde jaar is erop gericht je te 
ondersteunen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. In het 
complementair gedeelte van het zesde jaar kies je een vak van twee lesuren om 
je te oriënteren en voor te bereiden op je loopbaan in het hoger onderwijs.

In het zesde jaar krijg je de kans om de richting die je volgt te verbreden door 
een “nieuw vak” te kiezen en zo je horizon te verruimen. Je kan  ook één van je 
vakken uitdiepen door een aanvulling op dat te kiezen.  

Op het einde van het vijfde jaar zal je gevraagd worden om een vak te kiezen 
uit de volgende keuzevakken van twee lesuren:

- aanvulling wiskunde 
  3 mogelijke pakketten met verschillende onderwerpen

- aanvulling wetenschappen 
  voor de leerlingen van ECWI, LAWE, LAWI, MOWE, MOWI en WEWI

- boekhouden 
  voor alle leerlingen

- leeronderneming 
  voor alle leerlingen

- aanvulling Duits
  voor leerlingen van ECMO, LAMO, MOWE, MOWI

- Duits voor beginners
  voor leerlingen van ECWI, GRLA, HUWE, LAWE, LAWI, WEWI

- kunstgeschiedenis
  voor alle leerlingen

- psychologie-sociologie
  voor alle leerlingen behalve de leerlingen van HUWE

- praatklas Frans
  voor alle leerlingen

- politiek
  voor alle leerlingen, behalve de leerlingen van HUWE

- verbreding beeldende- en architecturale vorming
  voor alle leerlingen

- verdieping Engels
  voor alle leerlingen

We richten een keuzevak in op voorwaarde dat er voldoende belangstelling voor is.
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OVERZICHT VAN DE KSO-STUDIERICHTINGEN

KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS

Je kan de studierichtingen in de derde graad KSO in optimale omstandigheden 
beginnen, als je de richting Beeldende en Architecturale Vorming in de tweede 
graad gevolgd hebt. Het is immers belangrijk dat je reeds tot bepaalde artistieke 
inzichten gekomen bent. Toch blijft het mogelijk dat leerlingen uit andere richtin-
gen in de derde graad KSO starten. Je moet dan in de vakantie een adviserende 
oriënteringsproef afleggen.
Hoofdvoorwaarde is dat je een specifieke, artistieke en creatieve interesse hebt 
met een kritische, scheppende en verbeeldende ingesteldheid. Je neemt veel ini-
tiatief en je streeft naar authenticiteit. 

Architecturale Vorming

De studierichting Architecturale Vorming richt zich tot leerlingen met een uitge-
sproken belangstelling voor architectuur, vormgeving en cultuur. Zij maken een 
bewuste keuze om langs architecturale vorming tot een persoonlijk denken, voe-
len en handelen te komen en zij kiezen voor een ruim pakket algemene vorming.
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Basisvorming
Architecturale Vorming 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 1 1

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Frans 2 2

Engels 2 2

Totaal 16 16

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 12 



Je leert beeld- en vaktaal gebruiken. Je besteedt heel wat tijd aan het uitwerken 
van praktische opdrachten waarbij je kennis maakt met verschillende materialen 
en technieken, waaronder ook digitale technieken.

De Geïntegreerde Proef
In het zesde jaar ARVO werken de leerlingen een Geïntegreerde Proef uit. Dit is 
een vakoverschrijdende en creatief-artistieke opdracht rond een opgelegd thema. 
Op het einde van het vijfde jaar krijg je een brochure waarin de doelstellingen, de 
omschrijving en de evaluatie worden uitgelegd.

Na de derde graad 
De richting Architecturale Vorming is een algemene doorstromingsrichting die 
voorbereidt op verschillende vormen van hoger onderwijs niveau Bachelor of Mas-
ter. Je mag ze niet verwarren met de richting Architecturale en binnenhuiskunst 
die meer praktijkgericht is.

Fundamenteel Gedeelte
Architecturale Vorming 5e j. 6e j.

Architecturale Vorming 9 9

architecturaal ontwerp

architecturaal tekenen

presentatietechnieken

waarnemingstekenen

kunstinitiatie

Kunstgeschiedenis 2 2

Wiskunde 6 6

Totaal 17 17

Complementair gedeelte
Architecturale Vorming

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

9

Actuele info en foto’s over

de Kunstrichting
vind je op 
dekunstrichting.wordpress.com



Beeldende Vorming

In deze studierichting scherp je je artistieke en culturele interesses aan, ontwikkel 
je je creativiteit, waarneming, ruimtelijk inzicht en leer je ontwerpen in een beel-
dende context. Je leert beeldtaal en vaktaal gebruiken.

Binnen het vak beeldende vorming maak je kennis met verschillende technieken 
en materialen waarmee je boodschappen of inhouden kan voorstellen. Zowel in 
het platte vlak als in de ruimte. Je besteedt heel wat tijd aan het uitwerken van 
praktische opdrachten. Je leert vormgeven met verschillende materialen. 

In het vak waarnemingstekenen leer je tekenen wat je ziet. Je gebruikt daarvoor 
potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei materialen. Al doende krijg je in-
zicht in vorm, ruimte, kleur, compositie… 
Zowel bij beeldende vorming als waarnemingstekenen maak je gebruik van foto-
grafie en computertoepassingen.
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Basisvorming
Beeldende Vorming 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 1 1

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Frans 2 2

Engels 2 2

Totaal 19 19

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 14 



Je beschikt over een ruime interesse voor de maatschappelijke culturele activitei-
ten.  Je bezoekt graag tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele 
ruimtes.

De Geïntegreerde Proef
In het zesde jaar BEVO werken de leerlingen een Geïntegreerde Proef uit. Dit is 
een vakoverschrijdende en creatief-artistieke opdracht rond een opgelegd thema. 
Op het einde van het vijfde jaar krijg je een brochure waarin de doelstellingen, de 
omschrijving en de evaluatie worden uitgelegd.

Na de derde graad 
De richting Beeldende Vorming is een algemene doorstromingsrichting die voor-
bereidt op verschillende vormen van hoger onderwijs niveau Bachelor of Master. 
Je mag ze niet verwarren met de richting Beeldende Kunsten die meer praktijk-
gericht is.

Fundamenteel Gedeelte
Beeldende Vorming 5e j. 6e j.

Beeldende Vorming 12 12

beeldende vorming

grafische en digitale technieken

waarnemingstekenen

kunstinitiatie

Kunstgeschiedenis 2 2

Totaal 14 14

Complementair gedeelte
Beeldende Vorming

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2
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Actuele info en foto’s over

de Kunstrichting
vind je op 
dekunstrichting.wordpress.com



UITGEBREIDE TOELICHTING BIJ DE KUNSTRICHTINGEN

Architecturale Vorming

Architectuur staat op het snijvlak van kunst, wetenschap en dagelijkse levens-
praktijk. Architecten stimuleren en articuleren de waarneming, beïnvloeden in-
grijpend de dagelijkse leefomgeving en dus ook het dagelijks gedrag. Ontwerpen 
is een geïntegreerde vorm van denken, doen en voelen waarbij de hele innerlijke 
wereld van de ontwerper is betrokken. Deze innerlijke wereld staat niet los van de 
leefomgeving of uiterlijke wereld, die de voedingsbodem is van inspiratiebronnen. 
De studierichting Architecturale Vorming is een aantrekkelijke keuzemogelijkheid 
voor leerlingen die een bijzondere en karakteristieke gevoeligheid voor bepaalde 
aspecten uit hun leefwereld willen ontplooien. Ze beoogt ook een brede algemene 
vorming voor wetenschappen, wiskunde en talen, die voorbereidt op alle vormen 
van hoger onderwijs.

Leerlingen die het vierde jaar in een ASO- of TSO-studierichting met vijf uur wis-
kunde hebben gevolgd, kunnen in het vijfde jaar de studierichting Architecturale 
Vorming nog aanvatten. Ze moeten dan in de vakantie een oriënterende kunst-
proef afleggen. Aan de hand van behaalde resultaten (rapport), en de resultaten 
van de kunstproef wordt de haalbaarheid nagegaan. Na de proef is er een gesprek 
met ouders en leerling waarin men probeert tot een goede beslissing te komen. 
De achterstand die deze leerlingen hebben voor projectietekenen, wordt tijdens 
het eerste trimester met gedifferentieerde oefeningen weggewerkt.

In het zesde jaar Architecturale Vorming (en ook in de studierichting Beeldende 
Vorming) werken de leerlingen in onze school gedurende twee trimesters aan een 
vrij omvangrijke, vakoverschrijdende en realiteitsgebonden creatief-artistieke op-
dracht: de Geïntegreerde Proef. De werken die hiervoor door de leerlingen worden 
gemaakt, worden nadien tentoongesteld in Cultureel Centrum Het Gasthuis.

Elk jaar maken we ook een studiereis naar het buitenland waarbij interessante 
architectuurprojecten, tentoonstellingen en musea worden bezocht. Zo wordt de 
wereld buiten onze school ook ons klaslokaal.
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Architecturale Vorming

De inhoud kan in vijf belangrijke componenten worden ingedeeld. 
- Architecturaal ontwerp
Bezig zijn met de architecturale ruimte in haar diverse dimensies, van stoel tot 
stad, is een belangrijk onderdeel. Aan de hand van specifieke ontwerpopgaven 
zoeken de leerlingen op een creatieve manier naar vormen en composities met 
een artistieke kwaliteit. Confrontatie met goede architectuurvoorbeelden is hier-
bij onontbeerlijk. Die voorbeelden worden geanalyseerd met betrekking tot de 
functie, vorm, constructie en betekenis (semantiek). Ook relaties leren leggen en 
dingen in een ruimer kader kunnen plaatsen, wordt belangrijker.
- Architecturaal tekenen
Het is niet altijd eenvoudig om ruimtelijke vormen voor te stellen aan de hand van 
vlakke tekeningen. Dat wordt geleerd in het deel projectietekenen. De leerlingen 
leren geometrische vormen, waarvan delen door een vlak worden weggesneden 
en doorboringen van twee geometrische vormen in verschillende standen tekenen. 
Dat gebeurt zowel in loodrechte projectie, als in axonometrische voorstellingen, 
en in het zesde jaar ook in centraal perspectief. Er worden ook ruimtelijke voor-
stellingen gemaakt door ontwikkeling op papier. Dat deel is meer wetenschappe-
lijk van aard en gericht op het verwerven van ruimtelijk inzicht. In het bouwkundig 
tekenen ligt het accent op het kunnen lezen en tekenen van plannen. Daarvoor 
wordt het tekenprogramma AutoCAD aangeleerd en gebruikt.
- Presentatietechnieken
Als middel voor architecturaal ontwerp wordt in deze component kennis gemaakt 
met maquettebouw, computerprogramma’s als illustrator en photoshop of inks-
cape en GIMP. Uiteraard komen ook de traditionele technieken zoals tekenen en 
schetsen met potloden, aquarel, pastel, collage, ... aan bod.
- Aanvulling tekenen
In dit onderdeel kunnen de leerlingen hun tekenvaardigheid verder ontwikkelen 
of bijschaven.
- Kunstinitiatie 
In kunstinitiatie leer je wat kunst tot kunst maakt. Je leert kritisch kijken naar 
het concept en naar de context. Daarbij maak je je heel wat termen eigen die 
je nodig hebt om over kunst te praten. De actualiteit vormt daartoe dikwijls een 
uitgangspunt.

Kunstgeschiedenis (2 u.)
Dit vak geeft in historisch perspectief een overzicht van eeuwen kunst in haar so-
ciale en economische context. Je maakt kennis met stijlen, richtingen, technieken, 
namen en werken. Het inzicht in de scheppingskracht van kunst wordt daardoor 
verscherpt.
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Beeldende Vorming

De studierichting Beeldende Vorming is er voor leerlingen die zich aangetrokken 
voelen tot de wereld van het artistieke en die daaraan zelf actief willen deelne-
men. De boeiende wereld van de beeldende kunsten biedt je een uitdaging om je 
te oriënteren, te profileren en je te verdiepen, om tot zelfverrijking te komen. In 
deze studierichting is het een vereiste dat je de leerinhoud ook op een abstracte 
manier kan begrijpen. Je kan naast de richtingsvakken dus ook een stevig pakket 
algemeen vormende vakken aan. De richting bereidt je voor op verdere studies.

Je kan deze richting in optimale omstandigheden beginnen, als je de richting Beel-
dende en Architecturale Vorming in de tweede graad gevolgd hebt. Het is immers 
belangrijk dat je reeds tot bepaalde artistieke inzichten gekomen bent.
Toch blijft het mogelijk dat leerlingen uit andere richtingen in de richting terecht-
komen. Ze moeten dan in de vakantie een oriënterende kunstproef afleggen. Aan 
de hand van behaalde resultaten in de 2de graad en de resultaten van de kunst-
proef wordt de haalbaarheid nagegaan. Na de proef is er een gesprek met ouders 
en leerling waarin men probeert tot een goede beslissing te komen.
Hoofdvoorwaarde is in elk geval dat je enerzijds een specifieke, artistieke en cre-
atieve interesse hebt en anderzijds verlangt een zo ruim mogelijk algemene vor-
ming te ontvangen. Tekentalent, ruimtelijk inzicht, esthetische creativiteit naast 
compositorisch talent en kunstzin zijn onmisbare vereisten om deze studierichting 
met kans op succes aan te pakken.
Elk jaar maken we ook een studiereis naar het buitenland waarbij interessante 
architectuurprojecten, tentoonstellingen en musea worden bezocht. Zo wordt de 
wereld buiten onze school ook ons klaslokaal.

1. Beeldende Vorming ( 12 u)

Beeldende Vorming
Grafische en digitale technieken
Kunstinitiatie
Waarnemingstekenen

Binnen beeldende vorming maak je kennis met verschillende technieken en ma-
terialen waarmee je boodschappen of inhouden vormelijk kan voorstellen, zowel 
in het platte vlak als in de ruimte. Je besteedt heel wat tijd aan het uitwerken van 
praktische opdrachten. Je leert vormgeven met verschillende materialen.

De opdrachten vertrekken steeds vanuit analyse en onderzoek binnen het stu-
diegebied kunst. In het werkproces wordt elke stap van het onderzoek op een 
beeldende manier uitgewerkt. Uit dit onderzoek kan een eindresultaat ontstaan. 
De beste voorbereiding op hoger onderwijs is het ontwikkelen van probleemoplos-
send denken en het eigen maken van de werkmethodes om zo tot resultaten te 
komen. Kennis van technieken, materialen, kleur, vorm, compositie ontwikkel je 
vanuit de opdrachten. Je hanteert beeldtaal en vaktaal.

In grafische en digitale technieken maken we kennis met zowel ambachtelijke als 
hedendaagse toepassingen. Je leert ontwerpen maken in functie van bepaalde 
ambachtelijke technieken: linosnede, houtsnede, etsen. Die kunnen leiden tot een 
nieuwe expressievorm, waarin je je creatieve ideeën kan uiten. Ook de digitale 
computertechnieken komen aan bod. Je leert tekst en beeld samenbrengen tot 
een esthetisch geheel. Fotografie en film breiden ons werkveld verder uit. 

In kunstinitiatie leer je wat kunst tot kunst maakt. Je leert (kritisch) kijken naar 
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het concept en naar de context. Daarbij maak je je heel wat termen eigen die je 
nodig hebt om over kunst te praten. De actualiteit en tentoonstellingsbezoek is 
daarbij dikwijls een uitgangspunt. 

In waarnemingstekenen kijk je naar de wereld en leer je deze te registreren door 
tekening, schilderij, fotografie en kleischets. De dingen staan in hun natuurlijke 
omgeving of in een zelf gecreëerde situatie, bijvoorbeeld een stilleven. Waarne-
mingstekenen is belangrijk om je tekenvaardigheid te oefenen zodat je ideeën en 
ontwerpen ruimtelijk kan voorstellen in een tekening. 

Geïntegreerde proef
In het zesde jaar Beeldende Vorming werk je gedurende twee trimesters aan een 
vakoverschrijdende en realiteitsgebonden creatief-artistieke opdracht: de geïnte-
greerde proef. Hiervoor krijg je een thema aangeboden. Je presenteert je werk 
hiervoor aan een jury.

2. Kunstgeschiedenis ( 2 u.)

Dit vak geeft je in historisch perspectief een overzicht van eeuwen kunst in haar 
sociale en economische context. Je maakt kennis met stijlen, richtingen, technie-
ken, namen en werken. Je inzicht in de scheppingskracht van kunst wordt daar-
door verscherpt.
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OVERZICHT VAN DE ASO-STUDIERICHTINGEN

Economie - Moderne Talen

Als je in de derde graad voor een richting met component Economie kiest, wordt 
verwacht dat je:

- belangstelling kunt opbrengen voor economische en maatschappelijke  
  problemen;

- helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken;

- maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief kunt 
  beschrijven en verklaren;

- over voldoende wiskundige vaardigheden beschikt om economische 
  problemen op te lossen. 

Als je in de tweede graad de richting Economie niet hebt gevolgd, krijg je een 
inhaalprogramma voor het vak economie om je in staat te stellen vlot aansluiting 
te vinden. Tijdens de vakantie zal je een aantal leerinhouden van de tweede graad 
zelfstandig verwerken en in het begin van het schooljaar volg je een inhaaluur.
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Basisvorming
Economie - Moderne Talen 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Totaal 17 17

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 37 en 38 



Als je in de derde graad voor een richting met component Moderne Talen kiest, 
wordt verwacht dat je:

- een brede interesse hebt voor talen; 

- creatief met taal kunt omgaan en bereid bent tot communicatie;

- over voldoende communicatie- en leerstrategieën beschikt om betrekkelijk 
  zelfstandig taaltaken te kunnen uitvoeren;

- voldoende interesse hebt om via taal andere culturen te ontdekken.

Eventueel kan je een extra uur wiskunde kiezen. Op die manier kan je je wis-
kundige vaardigheden verder ontwikkelen met het oog op het aanvatten van een 
richting in het hoger onderwijs waar wiskunde een belangrijke rol speelt. Over 
voldoende wiskundige capaciteiten beschikken is wel een must.

Fundamenteel gedeelte
Economie - Moderne Talen 5e j. 6e j.

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 2 2

Economie 4 4

Totaal 13 13

Complementair gedeelte
Economie - Moderne Talen

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 2

Vrije keuze 33e uur.

Wiskunde (= leerstof wiskunde 4 u.) 1 1
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Economie - Wiskunde

Als je in de derde graad voor een richting met component Economie kiest, wordt 
verwacht dat je:

- belangstelling kunt opbrengen voor economische en maatschappelijke 
  problemen;

- helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken;

- maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief kunt  
  beschrijven en verklaren;

- over voldoende wiskundige vaardigheden beschikt om economische  
  problemen op te lossen. 

Als je in de tweede graad de richting Economie niet hebt gevolgd, krijg je een 
inhaalprogramma voor het vak economie om je in staat te stellen vlot aansluiting 
te vinden. Tijdens de vakantie zal je een aantal leerinhouden van de tweede graad 
zelfstandig verwerken en in het begin van het schooljaar volg je een inhaaluur.

3 d
e 

gr
aa

d 
   

   
   

   
   

Ec
on

om
ie

 - 
W

is
ku

nd
e

18

Basisvorming
Economie - Wiskunde 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Frans 3 3

Engels 2 2

Totaal 20 20



Als je in de derde graad voor een richting met component Wiskunde 6u. kiest, 
wordt verwacht dat je:

- over voldoende wiskundige vaardigheden beschikt (verwoordings-, redeneer-,  
  bewijs- en probleemoplossende vaardigheden);

- formeel en abstract kunt denken en redeneren;

- de grote hoeveelheid leerstof kunt ordenen om zo samenhangende verbanden 
  te ontdekken.

 

Fundamenteel Gedeelte
Economie - Wiskunde 5e j. 6e j.

Economie 4 4

Wiskunde 6 6

Totaal 10 10

Complementair gedeelte
Economie - Wiskunde

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 2
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Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 37 en 41 



Grieks - Latijn

In de derde graad zal de grammatica en het basisvocabularium van het Grieks 
nog op regelmatige tijdstippen via zelfstudie herhaald worden en zal je de kans 
krijgen om datgene waarvoor je in de tweede graad zoveel moeite hebt gedaan, 
te zien renderen.
De nadruk ligt in de derde graad vooral op het bestuderen van originele teksten 
om zo in contact te komen met de beschaving waarvan deze teksten een uiting 
zijn en die ons hedendaags denken en leven nog zeer sterk beïnvloedt. We zullen 
je er proberen toe te brengen, over de taalbarrière heen, deze teksten als mooi 
te ervaren, ze vanuit vele verschillende perspectieven te leren bekijken en er een 
kritisch oordeel over te vellen.
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Basisvorming
Grieks - Latijn 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Frans 3 3

Engels 2 2

Totaal 22 22

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 36



Het vak Latijn met 4 u. sluit aan op de reeds gevolgde cursus Latijn met 5 u. in de 
tweede graad. De vorige jaren heb je de taal reeds vrij grondig bestudeerd; daar-
om zal taalstudie grotendeels beperkt blijven. Datzelfde geldt ook voor de studie 
van woordvolgorde en stijl. De nadruk in de derde graad ligt eerder op het lezen, 
begrijpen, interpreteren en beoordelen van teksten, geschreven door Latijnse au-
teurs uit de klassieke periode en latere eeuwen.

Eventueel kan je een extra uur wiskunde kiezen. Op die manier kan je je wis-
kundige vaardigheden verder ontwikkelen met het oog op het aanvatten van een 
richting in het hoger onderwijs waar wiskunde een belangrijke rol speelt. Over 
voldoende wiskundige capaciteiten beschikken is wel een must.

Je kan deze richting enkel volgen als je in de tweede graad Grieks-Latijn gevolgd 
hebt.

Fundamenteel Gedeelte
Grieks - Latijn 5e j. 6e j.

Latijn 4 4

Grieks 4 4

Totaal 8 8

Complementair gedeelte
Grieks - latijn

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 2

Vrije keuze 33e uur

Wiskunde (= leerstof wiskunde 4 u.) 1 1
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Humane Wetenschappen

Als je in de derde graad de richting Humane Wetenschappen kiest, wordt verwacht 
dat je:

- ruime belangstelling hebt voor sociale en culturele fenomenen;

- theoretische en abstracte leerinhouden kunt verwerken;

- in staat bent om zelfstandig en in groep onderzoeksopdrachten uit te voeren 
  en om kritische vragen te stellen bij de geobserveerde werkelijkheid;

- over voldoende communicatieve en sociale vaardigheden beschikt.
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Basisvorming
Humane Wetenschappen 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Frans 3 3

Engels 2 2

Totaal 22 22

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 38 



Als je in de tweede graad de richting Humane Wetenschappen niet hebt gevolgd, 
moet je een inhaalprogramma voor de vakken gedragswetenschappen en cultuur-
wetenschappen volgen, via een inhaaluur in het begin van het schooljaar.

Eventueel kan je een extra uur wiskunde kiezen. Op die manier kan je je wis-
kundige vaardigheden verder ontwikkelen met het oog op het aanvatten van een 
richting in het hoger onderwijs waar wiskunde een belangrijke rol speelt. Over 
voldoende wiskundige capaciteiten beschikken is wel een must.

Fundamenteel Gedeelte
Humane Wetenschappen 5e j. 6e j.

Gedragswetenschappen 4 4

Cultuurwetenschappen 4 4

Totaal 8 8

Complementair gedeelte
Humane Wetenschappen

Vrije ruimte 2 0
Keuzevak 0 2
Totaal 2 2
Vrije keuze 33e u.

Wiskunde (= leerstof wiskunde 4 u.) 1 1
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Latijn - Moderne Talen

Je kan deze richting enkel volgen als je in de tweede graad de richting Latijn of 
Latijn-Grieks hebt gevolgd en daar een behoorlijk resultaat hebt behaald. Het 
vak Latijn met 4 u. sluit aan op de reeds gevolgde cursus Latijn met 5 u. in de 
tweede graad. De vorige jaren heb je de taal reeds vrij grondig bestudeerd; daar-
om zal taalstudie grotendeels beperkt blijven. Datzelfde geldt ook voor de studie 
van woordvolgorde en stijl. De nadruk in de derde graad ligt eerder op het lezen, 
begrijpen, interpreteren en beoordelen van teksten, geschreven door Latijnse au-
teurs uit de klassieke periode en latere eeuwen.
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Basisvorming
Latijn - Moderne Talen 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Totaal 17 17

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 36 en 39 



Als je in de derde graad voor een richting met component Moderne Talen kiest, 
wordt verwacht dat je:

- een brede interesse hebt voor talen; 

- creatief met taal kunt omgaan en bereid bent tot communicatie;

- over voldoende communicatie- en leerstrategieën beschikt om betrekkelijk 
  zelfstandig taaltaken te kunnen uitvoeren;

- voldoende interesse hebt om via taal andere culturen te ontdekken.

Eventueel kan je een extra uur wiskunde kiezen. Op die manier kan je je wis-
kundige vaardigheden verder ontwikkelen met het oog op het aanvatten van een 
richting in het hoger onderwijs waar wiskunde een belangrijke rol speelt. Over 
voldoende wiskundige capaciteiten beschikken is wel een must.

Fundamenteel Gedeelte
Latijn - Moderne Talen 5e j. 6e j.

Latijn 4 4

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 2 2

Totaal 13 13

Complementair gedeelte
Latijn - Moderne Talen

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 2
Vrije keuze 33e u.

Wiskunde (= leerstof wiskunde 4 u.) 1 1
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Latijn - Wetenschappen

Het vak Latijn met 4 u. sluit aan op de reeds gevolgde cursus Latijn met 5 u. in de 
tweede graad. De vorige jaren heb je de taal reeds vrij grondig bestudeerd; daarom 
zal taalstudie grotendeels beperkt blijven. Datzelfde geldt ook voor de studie van 
woordvolgorde en stijl. De nadruk in de derde graad ligt eerder op het lezen, 
begrijpen, interpreteren en beoordelen van teksten, geschreven door Latijnse au-
teurs uit de klassieke periode en latere eeuwen.

Je kan deze richting enkel volgen als je in de tweede graad de richting Latijn of 
Latijn-Grieks hebt gevolgd. 
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Basisvorming
Latijn - Wetenschappen 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Wiskunde 4 4

Frans 3 3

Engels 2 2

Totaal 20 20

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 36 en 40 



Fundamenteel Gedeelte
Latijn - Wetenschappen 5e j. 6e j.

Aardrijkskunde 2 1

Biologie 1 2

Chemie 2 2
Fysica 2 2

Latijn 4 4

Totaal 11 11

Complementair gedeelte
Latijn - Wetenschappen

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 2
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Als je in de derde graad een richting met component Wetenschappen kiest, wordt 
verwacht dat je:

- op wetenschappelijk vlak nieuwsgierig bent en meer wenst te weten over 
  fysische, chemische, biologische en aardrijkskundige problemen;

- over voldoende wiskundige vaardigheden en wetenschappelijke feitenkennis 
  beschikt om wetenschappelijke problemen op te lossen;

- zelfstandig en onderzoekend wil leren door zelf leerlingenproeven uit te  
  voeren en probleemoplossend te leren;

- leerinhouden wil bestuderen in een maatschappelijke en technologische 
  context.

Als je in de tweede graad geen wetenschappen hebt gevolgd, heb je sommige 
leerinhouden en vaardigheden (experimenteer- en probleemoplossende vaardig-
heden) wat bondiger gezien en ingeoefend. Je hebt echter geen wezenlijke ach-
terstand om in de derde graad wetenschappen te volgen.



Grieks - Wiskunde

In de derde graad zal de grammatica en het basisvocabularium van het Grieks 
nog op regelmatige tijdstippen via zelfstudie herhaald worden en zal je de kans 
krijgen om datgene waarvoor je in de tweede graad zoveel moeite hebt gedaan, 
te zien renderen.
De nadruk ligt in de derde graad vooral op het bestuderen van originele teksten 
om zo in contact te komen met de beschaving waarvan deze teksten een uiting 
zijn en die ons hedendaags denken en leven nog zeer sterk beïnvloedt. We zullen 
je er proberen toe te brengen, over de taalbarrière heen, deze teksten als mooi 
te ervaren, ze vanuit vele verschillende perspectieven te leren bekijken en er een 
kritisch oordeel over te vellen.
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Basisvorming
Latijn - Wiskunde 5e j.

Godsdienst 2

Esthetica 1

Geschiedenis 2

Nederlands 4

Lichamelijke opvoeding 2

Aardrijkskunde 1

Biologie 1

Chemie 1

Fysica 1

Frans 3

Engels 2

Totaal 20

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 36 en 41 



Als je in de derde graad voor een richting met component Wiskunde 6u. kiest, 
wordt verwacht dat je:

- over voldoende wiskundige vaardigheden beschikt (verwoordings-, redeneer-,  
  bewijs- en probleemoplossende vaardigheden);

- formeel en abstract kunt denken en redeneren;

- de grote hoeveelheid leerstof kunt ordenen om zo samenhangende verbanden 
  te ontdekken.

Fundamenteel Gedeelte
Latijn - Wiskunde 5e j.

Grieks 4

Wiskunde 6

Totaal 10

Complementair gedeelte
Latijn - Wiskunde

Vrije ruimte 2

Keuzevak 0

Totaal 2

29



Latijn - Wiskunde

Het vak Latijn met 4 u. sluit aan op de reeds gevolgde cursus Latijn met 5 u. in de 
tweede graad. De vorige jaren heb je de taal reeds vrij grondig bestudeerd; daar-
om zal taalstudie grotendeels beperkt blijven. Datzelfde geldt ook voor de studie 
van woordvolgorde en stijl. De nadruk in de derde graad ligt eerder op het lezen, 
begrijpen, interpreteren en beoordelen van teksten, geschreven door Latijnse au-
teurs uit de klassieke periode en latere eeuwen.

Je kan deze richting enkel volgen als je in de tweede graad de richting Latijn of 
Grieks-Latijn hebt gevolgd en daar een behoorlijk resultaat hebt behaald. 
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Basisvorming
Latijn - Wiskunde 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Frans 3 3

Engels 2 2

Totaal 20 20

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 36 en 41 



Als je in de derde graad voor een richting met component Wiskunde 6u. kiest, 
wordt verwacht dat je:

- over voldoende wiskundige vaardigheden beschikt (verwoordings-, redeneer-,  
  bewijs- en probleemoplossende vaardigheden);

- formeel en abstract kunt denken en redeneren;

- de grote hoeveelheid leerstof kunt ordenen om zo samenhangende verbanden 
  te ontdekken.

Fundamenteel Gedeelte
Latijn - Wiskunde 5e j. 6e j.

Latijn 4 4

Wiskunde 6 6

Totaal 10 10

Complementair gedeelte
Latijn - Wiskunde

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 2
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Moderne Talen - Wetenschappen

Als je in de derde graad voor een richting met component Moderne Talen kiest, 
wordt verwacht dat je:

- een brede interesse hebt voor talen; 

- creatief met taal kunt omgaan;

- bereid bent tot communicatie;

- over voldoende communicatie- en leerstrategieën beschikt om betrekkelijk 
  zelfstandig taaltaken te kunnen uitvoeren;

- voldoende interesse hebt om via taal andere culturen te ontdekken.
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Basisvorming
Moderne Talen - Wetenschappen 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Wiskunde 4 4

Totaal 15 15

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 39 en 40 



Fundamenteel Gedeelte
Moderne Talen - Wetenschappen 5e j. 6e j.

Aardrijkskunde 2 1

Biologie 1 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 2 2

Totaal 16 16

Complementair gedeelte
Moderne Talen - Wetenschappen

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 0
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Als je in de derde graad een richting met component Wetenschappen kiest, wordt 
verwacht dat je:

- op wetenschappelijk vlak nieuwsgierig bent en meer wenst te weten over 
  fysische, chemische, biologische en aardrijkskundige problemen;

- over voldoende wiskundige vaardigheden en wetenschappelijke feitenkennis 
  beschikt om wetenschappelijke problemen op te lossen;

- zelfstandig en onderzoekend wil leren door zelf leerlingenproeven uit te  
  voeren en probleemoplossend te leren;

- leerinhouden wil bestuderen in een maatschappelijke en technologische 
  context.

Als je in de tweede graad geen wetenschappen hebt gevolgd, heb je sommige 
leerinhouden en vaardigheden (experimenteer- en probleemoplossende vaardig-
heden) wat bondiger gezien en ingeoefend. Je hebt echter geen wezenlijke ach-
terstand om in de derde graad wetenschappen te volgen.



Moderne Talen - Wiskunde

Als je in de derde graad voor een richting met component Moderne Talen kiest, 
wordt verwacht dat je:

- een brede interesse hebt voor talen; 

- creatief met taal kunt omgaan;

- bereid bent tot communicatie;

- over voldoende communicatie- en leerstrategieën beschikt om betrekkelijk 
  zelfstandig taaltaken te kunnen uitvoeren;

- voldoende interesse hebt om via taal andere culturen te ontdekken.
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Basisvorming
Moderne Talen - Wiskunde 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Totaal 15 15

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 39 en 41 



Als je in de derde graad voor een richting met component Wiskunde 6u. kiest, 
wordt verwacht dat je:

- over voldoende wiskundige vaardigheden beschikt (verwoordings-, redeneer-,  
  bewijs- en probleemoplossende vaardigheden);

- formeel en abstract kunt denken en redeneren;

- de grote hoeveelheid leerstof kunt ordenen om zo samenhangende verbanden 
  te ontdekken.

Fundamenteel Gedeelte
Moderne Talen - Wiskunde 5e j. 6e j.

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 2 2

Wiskunde 6 6

Totaal 15 15

Complementair gedeelte
Moderne Talen - Wiskunde

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 2
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Wetenschappen - Wiskunde

Als je in de derde graad een richting met component Wetenschappen kiest, wordt 
verwacht dat je:

- op wetenschappelijk vlak nieuwsgierig bent en meer wenst te weten over 
  fysische, chemische, biologische en aardrijkskundige problemen;

- over voldoende wiskundige vaardigheden en wetenschappelijke feitenkennis 
  beschikt om wetenschappelijke problemen op te lossen;

- zelfstandig en onderzoekend wil leren door zelf leerlingenproeven uit te  
  voeren en probleemoplossend te leren;

- leerinhouden wil bestuderen in een maatschappelijke en technologische context.

Als je in de tweede graad geen wetenschappen hebt gevolgd, heb je sommige 
leerinhouden en vaardigheden (experimenteer- en probleemoplossende vaardig-
heden) wat bondiger gezien en ingeoefend. Je hebt echter geen wezenlijke ach-
terstand om in de derde graad wetenschappen te kunnen volgen.
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Basisvorming
Wetenschappen - Wiskunde 5e j. 6e j.

Godsdienst 2 2

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Nederlands 4 4

Lichamelijke opvoeding 2 2

Frans 3 3

Engels 2 2

Totaal 16 16

Uitgebreide toelichting bij de studierichting zie p. 40 en 41 



Als je in de derde graad voor een richting met component Wiskunde 6u. kiest, 
wordt verwacht dat je:

- over voldoende wiskundige vaardigheden beschikt (verwoordings-, redeneer-,  
  bewijs- en probleemoplossende vaardigheden);

- formeel en abstract kunt denken en redeneren;

- de grote hoeveelheid leerstof kunt ordenen om zo samenhangende verbanden 
  te ontdekken.

Fundamenteel Gedeelte
Wetenschappen - Wiskunde 5e j. 6e j.

Aardrijkskunde 2 2

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Wiskunde 6 6

Totaal 14 14

Complementair gedeelte
Wetenschappen - Wiskunde

Vrije ruimte 2 0

Keuzevak 0 2

Totaal 2 2
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UITGEBREIDE TOELICHTING BIJ DE ASO RICHTINGEN

Grieks

Zoals dat voor Latijn geldt, moet je, als je in de derde graad kiest voor de optie 
Grieks, ook in de tweede graad deze taal reeds bestudeerd hebben.
In de tweede graad is de grondige taalstudie van het Grieks volledig afgewerkt 
en heb je reeds een aantal originele teksten, voornamelijk uit Herodotos en Xen-
ofoon, gelezen. 
In de derde graad zal de grammatica en het basisvocabularium van het Grieks 
nog op regelmatige tijdstippen via zelfstudie herhaald worden en zal je de kans 
krijgen om datgene waarvoor je in de tweede graad zoveel moeite hebt gedaan, 
te zien renderen.
De nadruk ligt in de derde graad vooral op het bestuderen van originele teksten 
om zo in contact te komen met de beschaving waarvan deze teksten een uiting 
zijn en die ons hedendaags denken en leven nog zeer sterk beïnvloedt. We zullen 
je er proberen toe te brengen, over de taalbarrière heen, deze teksten als mooi 
te ervaren, ze vanuit vele verschillende perspectieven te leren bekijken en er een 
kritisch oordeel over te vellen.
In het eerste jaar van de derde graad kom je in contact met de eerste poëtische 
teksten uit onze westerse beschaving: de Griekse lierdichters, met namen als 
Sappho, Alkaios, Anakreoon e.a. zullen ons hun meest intieme gevoelens mee-
delen en zullen een aantal themata bezingen die al zo oud zijn als de mensheid 
zelf. Via de epen van Homeros, Ilias en Odyssee, zal je kennis maken met het 
heroïsche heldenideaal uit de Myceense beschaving.
Het tweede jaar begint de lectuur van een ander hoogtepunt uit de klassieke lite-
ratuur, namelijk een tragedie van Sophokles, waarin je zal geconfronteerd wor-
den met de lijdende mens, met de beperktheid van het menselijk bestaan en hoe 
de Grieken met deze gevoelens omgingen. Hoe belangrijk het gesproken woord in 
de antieke beschaving was, zal je aan den lijve ondervinden via Demosthenes, 
de grootste Griekse redenaar.
Het curriculum Grieks zal afgesloten worden met de lectuur van enkele zeer be-
langrijke passages uit het omvangrijke oeuvre van Plato, waarin je zal geconfron-
teerd worden met een indrukwekkende poging om vat te krijgen op heel de wereld 
die ons omringt.
Uiteindelijk hopen wij dat je via het contact met een andere cultuur in de originele 
taal, zal komen tot een grotere openheid tegenover de wereld en een stukje rela-
tiveren van onze eigen “hoogstaande” beschaving.

Latijn

Wanneer je ook in de derde graad Latijn wilt studeren, kunnen volgende toelich-
tingen helpen je keuze te motiveren en te onderbouwen.
Het vak Latijn met 4 u. sluit aan op de reeds gevolgde cursus Latijn met 5 u. in de 
tweede graad.
De vorige jaren heb je de taal reeds vrij grondig bestudeerd; daarom zal die taal-
studie grotendeels beperkt blijven tot het herhalen van basisvocabularium en 
basisgrammatica. Aansluitend bij de lectuur van auteurs worden beide aspecten 
verder aangevuld; datzelfde geldt ook voor de studie van woordvolgorde en stijl.
De nadruk in de derde graad ligt eerder op het lezen, begrijpen, interpreteren en 
beoordelen van teksten, geschreven door Latijnse auteurs uit de klassieke periode 
en latere eeuwen.
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In het eerste jaar van de derde graad ga je kennis maken met teksten die vooral 
behoren tot het domein van de poëzie. Schrijvers als Catullus, Vergilius, Horati-
us hebben het over de eeuwige mens: de mens die zich vragen stelt over liefde, 
lijden, verlangen naar geluk, naar goedheid en schoonheid, naar onsterfelijkheid. 
Ze proberen op deze vragen (die ook de onze blijven) een antwoord te geven 
vanuit hun beschavingssituatie. Die antwoorden moet je kritisch beoordelen en 
vergelijken met het antwoord dat wij vanuit ons hedendaags mensbeeld geven. 
Dergelijke vergelijkende studie kan erg verrijkend zijn.
In aansluiting op het eerste jaar - waar de vraagstelling meer de persoonlijke pro-
blematiek betreft - bestudeer je in het tweede jaar van de derde graad eerder de 
mens in de hem omringende wereld: de kracht van het gesproken woord als 
hefboom om mensen te overtuigen (retoriek of welsprekendheid); het recht als 
ordeningsprincipe van een complexe samenleving (Romeins recht); de kritische 
terugblik op het verleden (historiografie of geschiedschrijving); de zoektocht naar 
antwoorden op fundamentele levensvragen (filosofie of wijsbegeerte).
Naast grote namen als Cicero, Tacitus, Lucretius, Seneca kunnen ook christelijke 
auteurs als Augustinus en humanisten als Erasmus aan bod komen.
Ook hier werkt de vergelijking met hedendaagse vraagstellingen zeer vormend, 
zodat je stilaan kan doorgroeien naar een eigen, verantwoorde levenshouding.

Economie

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor de Europese Unie en de Euro? Op welke 
manier draagt een indexspring bij tot de verhoging van onze welvaart, of in tegen-
deel werkt deze nadelig? Waarom is de prijs van huisbrandolie de laatste periode 
zo sterk gedaald? Waarom is reizen naar Zwitserland ineens duurder geworden? 
Als je meer wil weten over deze (en nog veel meer) voorbeelden dan is economie 
jouw ding. 
In de derde graad wordt verder gebouwd op de leerstof van de tweede graad 
(begrippen zoals vraag en aanbod, concurrentie of monopolie, welvaart, groei en 
inkomensongelijkheid) en worden de thema’s verder uitgewerkt in een ruimere 
ook internationale context. Geen paniek echter. Heb je in de tweede graad de 
economische trein gemist, ook dan ben je zeker welkom, hoewel je wel een in-
haalprogramma zult moeten doormaken. 
In de tweede graad was de leerstof voornamelijk gericht op het laten ervaren wel-
ke problemen economen bezighouden. In de derde graad ga je op zoek naar de 
diepere betekenis van de gebeurtenissen en de verbanden tussen de actualiteit en 
de economische situatie. Vanuit een gezonde interesse voor economische-maat-
schappelijke problemen ga je de analytische toer op. Een kritische blik, logisch 
kunnen nadenken en helder kunnen formuleren zijn elementen die hierbij veel 
aandacht krijgen. Die vaardigheden komen ook naar voor in het vak wiskunde. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij het oplossen van economische vraagstuk-
ken wiskundige kennis een rol speelt.
Waarom je een bepaalde prijs betaalt voor een iPhone, een brood en een treintic-
ket, wat de overheid doet aan de effecten van vervuiling en waarom de dollar ten 
opzichte van de euro niet steeds even veel waard is ga je bestuderen. Daarnaast 
wordt echter dieper ingegaan op inkomensongelijkheid, inkomensherverdeling en 
armoede om maar enkele voorbeelden te geven. In dat alles wordt de rol van de 
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overheid ook niet uit het oog verloren. Het deelvak, algemene economie is iets 
theoretischer van aard maar wordt doorspekt met actuele maatschappelijk rele-
vante voorbeelden waardoor je merkt dat je hier dagelijks meer geconfronteerd 
wordt. 
Een tweede belangrijk aspect dat aan bod komt tijdens de lessen economie is het 
aanscherpen van je ondernemerszin. In het deelvak bedrijfswetenschappen krijg 
je een meer praktische invulling van de economische realiteit. Hoe start je een 
onderneming, hoe zorg je ervoor dat er een positieve cashflow is en hoe beoordeel 
je de situatie van je onderneming zijn de financiële kanten van de onderneming. 
Daarnaast ga je meer leren over wat een leider een goede leider maakt, wat 
maakt dat een bedrijf aangenaam is om  in te werken en hoe je als bedrijfslei-
der niet enkel zorg moet dragen voor de financiële kant maar ook een grotere 
verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de stakeholders. Dit deelvak beslaat 
ongeveer een vierde van de lestijden.  
 

Humane Wetenschappen

In de derde graad Humane Wetenschappen bestaan de richtingsvakken uit 4 uur 
cultuurwetenschappen en 4 uur gedragswetenschappen per week. Het vak cul-
tuurwetenschappen (4 uur per week) bestudeert culturele fenomenen in de eigen 
cultuur, maar ook in andere hedendaagse culturen en in het verleden.

In het vijfde jaar is de maatschappelijk betekenis van de media een thema evenals 
het filosofisch denken over verschillende onderwerpen.In het zesde jaar wordt er 
ingegaan op drie onderwerpen: politiek, recht en kunst. Tevens worden verschil-
lende politiek/juridisch problemen geanalyseerd en gelinkt aan de cursus.

Het vak gedragswetenschappen (4 uur per week) gaat over eigenheid en diver-
siteit.

In het vijfde jaar ligt de klemtoon op eigenheid. Die bespreken we vanuit psy-
chologisch standpunt. Iedereen probeert zichzelf te worden in zijn zoektocht naar 
een eigen identiteit. Verschillende factoren hebben er hun invloed op, zowel in 
positieve als negatieve zin. De wetenschap kan helpen om op een methodische 
manier zover te komen.

In het zesde jaar ligt de nadruk op de diversiteit tussen individuen, groeperin-
gen en samenlevingen. Daarbij wordt het debat tussen erfelijkheid en milieu be-
studeerd, de dynamiek tussen groeperingen, sociale stratificatie en de moderne 
breuklijnen in en tussen samenlevingen. Daarnaast vragen we ons af hoe de mens 
en de maatschappij het best kan omgaan met diversiteit op persoonlijk en maat-
schappelijk gebied. Omtrent verschillende thema’s moet je in het zesde jaar zelf 
in staat zijn een actuele synthese te maken en een onderbouwd standpunt leren 
innemen.

Binnen het bestaande urenpakket gedrags-en cultuurwetenschappen worden tel-
kens 2 uur per week specifiek besteed aan het bestuderen van de actualiteit en 
het opzetten en uitvoeren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
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In het vijfde jaar bestuderen we de gebeurtenissen die het uitzicht van de sa-
menleving waarin we leven beïnvloeden. We gaan kritisch op zoek naar informa-
tiebronnen, achtergronden en betekenissen. Je zal moeten proberen te begrijpen 
hoe en waarom de wereld verandert en welke plaats we daarin hebben. De ac-
tualiteit nauwgezet volgen is dan ook cruciaal. Ten slotte word je aangespoord 
om in contact te komen met Cultuur (met een grote C): film, theater, literatuur, 
muziek,…

In het zesde jaar moet je alle in de voorbije jaren geleerde onderzoeksvaardighe-
den aanwenden om een eindwerk te maken. Vanuit een zelfgekozen onderwerp, 
dat aansluit bij één van de richtingsvakken, moet je een sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek plannen, uitvoeren en presenteren. De nadruk ligt in het zesde jaar op 
begeleid zelfstandig werken, het hanteren van een juiste wetenschappelijke me-
thodiek, werken aan je sociale vaardigheden, leren plannen en werken naar een 
deadline toe. Kortom, je leert een heleboel vaardigheden die je voorbereiden op 
het hoger onderwijs.

Moderne Talen

Als je graag met moderne vreemde talen omging in de tweede graad, dan zal de 
richting met de component Moderne Talen je wel blijven boeien. Binnen de vreem-
de talen (Frans, Engels en Duits) gaat de aandacht naar het ontwikkelen van com-
municatieve vaardigheden en kennismaking met cultuur en literatuur.
Je krijgt een algemene vorming en je leert systematisch en op een communi-
catieve wijze drie talen vlot begrijpen, spreken en schrijven. Die vaardigheden 
liggen aan de basis van een goede (vlotte) taalbeheersing. Die moet je in staat 
stellen om in onze ruime wereld op een doeltreffende wijze te communiceren met 
(anderstalige) mensen. Dankzij je taalvaardigheid kan je in contact komen met 
andere levenswijzen en gewoonten. Dat kan alleen maar verrijkend zijn.
Ook wordt er aandacht besteed aan het verwerven van inzicht in de taal. Dat is 
noodzakelijk omdat een vlotte en brede taalbeheersing lexicaal en grammaticaal 
stevig onderbouwd moet zijn.
Kennis van de taal maakt ook de toegang mogelijk tot wetenschappelijke en lite-
raire bronnen van een cultuur. Daarom willen we je in de derde graad introduceren 
in het genietend of stimulerend lezen van literatuur en zakelijke/wetenschappe-
lijke teksten in de vreemde talen. We willen je leren een (zakelijke/wetenschappe-
lijke) tekst te interpreteren of een (literaire) tekst esthetisch te waarderen.
Om de geboden vormingskansen optimaal te benutten moet je bepaalde atti-
tudes ontwikkelen: bereidheid tot communiceren, graag lezen, interesse voor 
intermenselijke contacten, drang naar inzicht in regels en structuren, een ruime 
culturele belangstelling, een kritische ingesteldheid t.o.v. het eigen taalgebruik en 
dat van anderen.
Bovendien leer je in de lessen Moderne Talen ook zelfstandig werken. Je ver-
werft inzicht in je eigen taalleerproces, je neemt verantwoordelijkheid op bij het 
uitvoeren van taken en leert je eigen werk en dat van medeleerlingen evalueren.  
Actief leren veronderstelt interactie tussen leerlingen. Samen werken, leren en 
reflecteren over de gebruikte strategieën vormen dan ook evenzeer een belang-
rijk onderdeel van de richting Moderne Talen.  Dat komt bij uitstek aan bod in de 
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onderzoeksvaardigheden.
Ten slotte staat, meer nog dan in de tweede graad, in de derde graad het com-
petentieleren centraal. Aan de hand van de onderzoeksopdracht voor Engels of 
Frans leer je hoe je kennis kunt verwerven, hoe je informatie kunt vinden en hoe 
je die moet inzetten om een bepaald doel te bereiken.   

 
Wetenschappen

In de tweede graad heb je kennis gemaakt met de wereld en de basiswetten en 
de werk- en denkwijze van de fysica, chemie en biologie. Je hebt echter zeker 
ook vastgesteld dat zeer veel onderwerpen niet aangeraakt zijn: elektriciteitsleer, 
koolstofchemie, erfelijkheidsleer, kosmografie bijvoorbeeld. In de wetenschappe-
lijke richtingen worden deze onderwerpen, naast vele andere, uitvoerig behan-
deld.
Het wetenschappelijk denken wordt in de derde graad uitgebreid tot het analy-
tisch, overzichtelijk en inzichtelijk leren gebruiken van een ganse verzameling 
van verklarende modellen, wetten, classificaties,... in nieuwe situaties. Je zal dus 
moeten beschikken over een grote bedrevenheid in het gebruik van de aange-
leerde wetten, principes, symbolentaal,... en je zal zeer frequent gebruik moeten 
maken van de wiskundige taal. Je zal dus vlot moeten kunnen omgaan met deze 
wiskundige taal en met de aangeleerde basisprincipes uit de tweede graad.
Je zal ook de kans krijgen om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, om 
samenhang tussen experiment en theorie te ervaren, om heel betrokken kennis te 
maken met de natuurwetenschappelijke methode. Je zal uit experimentele waar-
nemingen en metingen abstracte modellen en wiskundige wetten leren afleiden. 
Je zal echter even vaak verschijnselen uit je dagelijkse ervaring bij een gegeven 
model of wet moeten onderbrengen. Je zal jezelf oefenen in het kritisch analy-
seren en gebruiken van beelden en feitenmateriaal. Zo zal je na verloop van tijd 
delen in de inzichten die de wetenschappen reeds verworven hebben en in de 
methodes die ze gebruiken om de kennis nog voortdurend uit te breiden.
In de andere studierichtingen zullen de onderwerpen met minder diepgang be-
sproken worden en zal je minder zelf experimenten kunnen uitvoeren.

Wiskunde

Een belangrijke afweging in je studiekeuze voor de derde graad is het aantal uren 
wiskunde dat je opneemt. Afhankelijk van je studierichting kan je kiezen tussen 
3u, 4u of 6u wiskunde. Door deze keuze kan je op jouw niveau verder kennis 
maken met wiskundige begrippen en technieken en zinvolle toepassingen ervan. 
Hierbij verwerf je in elk van deze cursussen vaardigheden en strategieën die ook 
toepasbaar zijn buiten het wiskundelokaal, zoals analyseren, systematisch werken 
en het aannemen van een kritische houding tegenover je eigen denken. 

Wiskunde 3 uur
Kwam je in de tweede graad nooit toe aan de verdieping en waren ook je cijfers 
op de basis eerder matig, dan is 3u wiskunde de beste keuze. Je maakt er kennis 
met enkele wiskundige begrippen en technieken op elementair niveau. Het ab-
stractieniveau van de leerstof blijft heel beperkt en we houden het voornamelijk 

3 d
e 

gr
aa

d 
   

   
   

   
   

U
itg

eb
re

id
e 

to
el

ic
ht

in
g 

bi
j d

e 
A

SO
 ri

ch
tin

ge
n

41



bij basisoefeningen waarvoor weinig wiskundige creativiteit vereist is. Door deze 
keuze richt je je niet op een richting in het hoger onderwijs waarin wiskunde een 
belangrijke rol speelt. Hierbij vermelden we wel dat we bij het onderdeel statistiek 
het elementaire niveau overstijgen, om je meer kansen te geven in opleidingen 
waarin statistiek belangrijk is.

Richtingen met 3u wiskunde: ECMO, LAMO, GRLA, HUWE

Onderwerpen: grafisch onderzoek van functies, veeltermfuncties, goniometrische 
functies, exponentiële en logaritmische functies, afgeleiden, integralen, statistiek, 
matrices. 

Wiskunde 4 uur en 3+1 uur
Ondervond je weinig problemen met de basisleerstof in de tweede graad en kon 
je af en toe een verdiepingsvraag oplossen, dan is 4u wiskunde de beste keuze. 
We behandelen er dezelfde onderwerpen als in 3u wiskunde, maar we diepen ze 
aanzienlijk verder uit. Naast de basisoefeningen komen er ook oefeningen van een 
hogere moeilijkheidsgraad aan bod. Op die manier kan je je wiskundige vaardig-
heden verder ontwikkelen met het oog op het aanvatten van een richting in het 
hoger onderwijs waar wiskunde een belangrijke rol speelt. 

Richtingen met 4u wiskunde: LAWE, MOWE
Richtingen met 3u wiskunde met vrije keuze voor een bijkomend uur: ECMO, 
LAMO, GRLA, HUWE (*)
(*) in deze richtingen gebeurt de deliberatie op basis van het behaalde resultaat 
op de leerstof van 3u wiskunde

Onderwerpen: grafisch onderzoek van functies, veeltermfuncties, rationale func-
ties, goniometrische functies, exponentiële en logaritmische functies, afgeleiden, 
integralen, statistiek, matrices. 

Wiskunde 6 uur 
Ondervond je geen enkel probleem met de basisleerstof in de tweede graad, kon 
je geregeld verdiepingsvragen oplossen en ontdekte je de zin om je nog verder 
te verdiepen in wiskunde, dan is 6u wiskunde de beste keuze. We behandelen er 
de leerstof diepgaand en op een hoog abstractieniveau. Er komen geregeld oefe-
ningen aan bod die wiskundige creativiteit vereisen en we werken aan een hoger 
tempo dan je tot nu gewend bent. Deze vorming is dan ook een ideale voorberei-
ding op wiskundige en wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. 

Richtingen met 6u wiskunde: ECWI, LAWI, MOWI, WEWI
 
Onderwerpen: veeltermfuncties, rationale functies, irrationale functies, goniome-
trische functies, exponentiële en logaritmische functies, afgeleiden, integralen, 
rijen, complexe getallen, matrices, ruimtemeetkunde, statistiek, telproblemen, 
kansrekenen. 
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OVERZICHT OVERGANGEN  TWEEDE - DERDE GRAAD

Logische en mogelijke overgang

Mogelijke overgang, ondersteuning voor bepaalde vakken is nodig

Overgang afhankelijk van bereikte doelstellingen wiskunde

Overgang is niet mogelijk
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Beeldende en Architecturale Vorming

Economie

Grieks - Latijn

Latijn

Humane wetenschappen

Wetenschappen

Als je een richting met een zwaar wiskundepakket in de 3e graad wil volgen 
moet je voldoende zin en potentieel in wiskunde hebben. Dat ondervind je 
in de 2e graad wiskunde bij het behalen van de basis- en verdiepingsdoelen.

Zie ook de website van de scholengemeenschap Aarschot - Betekom 
www.ksgab.be voor het studieloopbanenrooster.
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Agro- en biotechnologie (w)
Biomedische laboratoriumtechnologie (w)
Voedings- en dieetkunde (w)

Architectuur
Architectuur (*)
Interieurarchitectuur (*)
Ingenieurswet. Architectuur (***) (w)

Economie  
Handelswetenschappen (*)
Economische wetenschappen (*)
Toegep. econ. wetenschappen (**)
Handelsingenieur (***)

Medische en paramedische wetensch.
Biomedische wetenschappen (w) (*)
Diergeneeskunde (w)
Farmaceutische wetenschappen (w) (*)
Geneeskunde (w) (*)
Lichamelijke opv. en bewegingswet. (w)
Revalidatiewet. en kinesitherapie (w) (*)

Wetenschappen
Biochemie en Biotechnologie (w) (**)
Biologie (w) (*)
Chemie (w) (*)
Fysica (w) (***) 
Geografie (w) (*)
Informatica (w) (***)
Wiskunde (w) (***)

Toegepaste wetenschappen
Ingenieurswetenschappen (w) (***)
Ingenieurswet.: architectuur (w) (***)
Bio-ingenieurswetenschappen (w) (***)
Industriele wetenschappen (**)

Humane wetenschappen
Psychologie (*)

MEEST GEKOZEN RICHTINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS DIE 
SPECIFIEKE VOORKENNIS VANUIT HET SECUNDAIR ONDER-
WIJS VERWACHTEN

(***) sterke voorkennis wiskunde is vereist: minstens 6 uur; extra wetenschappen 
zijn een voordeel
(**) middengroep wiskunde: minstens 4 uur, 6 uur is een voordeel; extra weten-
schappen zijn meestal een voordeel
(*) deze richtingen vereisen een programma van minstens 4 uur
(w) goede kennis van chemie, fysica en biologie zijn wenselijk
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LAPTOPPROJECT

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er worden steeds 
hogere eisen gesteld aan de digitale competenties van toekomstige studenten en 
werknemers. Omdat we er willen voor zorgen dat onze leerlingen die noodzakelij-
ke competenties verwerven, startten we vanaf schooljaar 2019-2020 in de tweede 
graad met een laptopproject.

In het onderwijs worden steeds vaker ICT-toepassingen ingezet om te leren of om 
het leren te ondersteunen. De combinatie van traditionele leermiddelen en de laptop 
geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoe-
nen we onderwijstraditie en technologische innovatie, wat zorgt voor een krachtige 
leeromgeving.

Elke leerling van het vijfde jaar vat het nieuwe schooljaar aan met een hoogkwa-
litatieve businesslaptop. De school kan die laptop met daarbovenop een service 
aanbieden aan een democratische prijs via een erkende leverancier met een huur-
koopformule.

Voor meer concrete informatie over het type toestel, gebruik in de school en thuis, 
de financiering, ondersteuning in de school … verwijzen we naar onze website  
www.sjca.be.
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Sint-Jozefscollege
Schaluin 2de 3de graad
Schaluin 28, 3200 Aarschot
tel. 016 55 11 11 / fax 016 55 11 22
sintjozefscollege@sjca.be / www.sjca.be

Directeur algemeen beleid
Mattias Paglialunga

Pedagogisch Directeur 2de en 3de graad
Katrien Vounckx

Coördinator 2de graad
Debby Peeters

Coördinator 3de graad
Daniël De Bruyne

Coördinator leerlingenbegeleiding
Liese Willems

Sint-Jozefscollege is een Arcadiaschool
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