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Onze school



Onze visie: elke dag werken we 
samen aan

PERSPECTIEF

OPENHEID

DUURZAAMHEID

VEERKRACHT

DE WERELD

INSPIRATIE

COMPETENTIE

GROEI



Kiezen voor de 2de graad

Leren kiezen

Hervorming Secundair Onderwijs

Aanbod OLVE

Even inzoomen

Wat nu?



Leren kiezen

Wie ben ik? 

Wat kan ik? 

Wat wil ik?

OP SCHOOL?



Leren kiezen
Wie ben ik?
◦ Rustig - actief - dromer - … ?

◦ Lezer - sporter - onderzoeker - verzorger - … ?

◦ Ben ik graag binnen, liever buiten, graag bij mensen, liever alleen, 
… ?

◦ …



Leren kiezen
Wat kan ik?
◦ In welke vakken ben ik goed/niet zo goed?

◦ Leer ik graag na school thuis? Hoelang leer ik ‘s avonds thuis?

◦ Kan ik goed opletten in de klas? Verveel ik me snel?

◦ Welke talenten heb ik nog? Sporten, tekenen, dieren verzorgen, …

◦ …



Leren kiezen
Wat wil ik?
◦Dromen, hoog mikken, maar … niet té hoog!



Leren kiezen
Wat voor student ben ik?

Hoe studeer/leer ik? 

We leren allemaal anders …

Denk hier heel goed over na!

Praat erover met je ouders, je leerkrachten, …



Leren kiezen
HOE STUDEER JE?

→ JE STUDIEPROFIEL



Studieprofielen
Zo leer ik! Zo leer ik! Zo leer ik!

❑ Ik kan goed grote gehelen 
verwerken

❑ Ik heb geen probleem met 
veel theorie

❑ Ik kan goed opletten en 
noteren in de les

❑ Ik kan goed zelfstandig werken
❑ Ik studeer graag voor school 

en ben graag voor school bezig

❑ Ik kan goed studeren, maar ik 
verkies taken en projecten

❑ Ik kan redelijk grote gehelen 
aan

❑ Ik heb voldoende oefentijd 
nodig

❑ Ik kan redelijk goed zelfstandig 
werken, maar kan soms wel 
hulp gebruiken

❑ Ik studeer thuis voldoende

❑ Ik leer best al doende
❑ Ik oefen leerstof en 

vaardigheden liefst in de les 
❑ Ik ben niet zo sterk in 

zelfstandig werken
❑ Ik kan af en toe wel wat hulp 

en steun gebruiken



Nieuwe structuur S.O.
Voorbereiding op hoger 
onderwijs

DOORSTROMING
D-finaliteit

Voorbereiding op hoger onderwijs 
of arbeidsmarkt

DOORSTROMING / 
ARBEIDSMARKT

Dubbele finaliteit

Voorbereiding op arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT
A-finaliteit

• Veel theoretische leerstof
• Veel thuis verwerken en 

voorbereiden
• Zelfstandig kunnen werken

Abstract

• Mix van studeren en verwerven 
via praktijk (projecten, BZL, …)

• Focus op vaardigheden 
verwerven

• Ook nog groot aandeel 
schriftelijke leerstof

Abstract/Concreet

• Doen, praktijk
• Minder werk thuis
• Veel praktijk op school / 

stages
• Soms langere lesdagen
• Kleinere groepen, veel 

ondersteuning

Concreet



Nieuwe structuur S.O.
Voorbereiding op hoger onderwijs

DOORSTROMING
D-finaliteit

Voorbereiding op hoger onderwijs 
of arbeidsmarkt

DOORSTROMING / ARBEIDSMARKT
Dubbele finaliteit

Voorbereiding op arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT
A-finaliteit

Professionele bachelor                         Professionele bachelor
Academische bachelor                          Academische bachelor

Master Master

7de specialisatiejaar
Graduaten

Schakelprogramma’s

ARBEIDSMARKT



Nieuwe structuur S.O.
van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen
◦ Taal en Cultuur

◦ STEM

◦ Kunst en Creatie

◦ Land- en tuinbouw

◦ Economie en Organisatie

◦ Maatschappij en Welzijn

◦ Sport

◦ Voeding en Horeca



Nieuwe structuur S.O.
Doorstroming

abstract

D/A
abstract/concreet

Arbeidsmarkt
concreet

Taal en Cultuur
STEM
Kunst en Creatie
Land- en tuinbouw
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
Voeding en Horeca



Nieuwe structuur S.O.: 
aanbod OLVE 2de graad

Studiedomein
Doorstroming

abstract

D/A
Abstract/concreet

Arbeidsmarkt
concreet

Domeinoverschrijdend Domeingebonden

Economie en 
Organisatie

Economische wetenschappen Bedrijfswetenschappen Bedrijf & Organisatie Organisatie & Logistiek

Maatschappij 
en Welzijn

Humane Wetenschappen Haar- en Schoon-
heidsverzorging

Taal en 
Cultuur

Grieks-Latijn
Latijn
Moderne Talen

Taal en Communicatie

STEM Natuurwetenschappen



Studiedomein 
Economie

Voor leerlingen met een 
interesse voor economie 
en de bedrijfswereld

De economie als 
systeem

De werking van 
ondernemingen



Studiedomein Economie
Doorstroming

abstract

D/A
abstract/concreet

Arbeidsmarkt
concreet

Domeinoverschrijdend

Economische 
wetenschappen

4 u. Economie

Domeingebonden

Bedrijfswetenschappen

6 u. Economie

Bedrijf & Organisatie

8 u. Bedrijfseconomie

Organisatie & Logistiek

12 u. Organisatie & 
Logistiek



Studiedomein Economie
Doorstroming

abstract

D/A
abstract/concreet

Arbeidsmarkt
concreet

Economische 
wetenschappen

• Economie als systeem
• Economische modellen 

en mechanismen
• Economische actualiteit
• Brede algemene vakken

Bedrijfswetenschappen

• Economie als systeem
• Keuzegedrag van 

producent en consument
• Werking van 

ondernemingen
• Boekhouding
• Vennootschapsrecht

Bedrijf & Organisatie

• Algemene economie
• Werking van 

ondernemingen
• Boekhoudkundige, 

financiële, commerciële 
en HR-activiteiten

• Logistieke flow

Organisatie & Logistiek

• Administratieve taken
• Documenten en 

gegevens verwerken en 
digitaliseren

• Winkelbeheer
• Communicatieve en 

sociale vaardigheden
• Ontvangst en opslag 

van goederen



Studiedomein Economie

Doorstroming D/A Arbeidsmarkt

Domeinoverschrijdend Domeingebonden

Economische 
Wetenschappen

Bedrijfswetenschappen Bedrijf & Organisatie Organisatie & Logistiek

Abstract kunnen denken
Kritisch nadenken en 
verbanden leggen

Theorie verkiezen boven 
praktijk
Brede algemene vorming

Theorie in de praktijk zetten
Leerstof verwerven door 
inzet in de klas, oefeningen, 
projecten

Leren door te doen
Inoefenen tijdens de les
Werkplekleren (stages)

Dagelijks theorie herhalen 
en oefeningen maken

Dagelijks theorie herhalen 
en oefeningen maken

Opdrachten maken, 
projecten afwerken, 
toetsen voorbereiden

Oefenen in de les en op de 
werkplek
Permanente evaluatie



Studiedomein Taal & 
Cultuur
Gefascineerd zijn door taal als systeem en 
communicatiemiddel

Graag talen leren

Interesse hebben voor de bredere cultuur 
achter de taal

Geïnteresseerd zijn in literatuur, theater, 
film



Studiedomein Taal en Cultuur

Doorstroming
abstract

D/A
abstract/concreet

Arbeidsmarkt
concreet

Domeinoverschrijdend

Grieks-Latijn
4 u. Latijn/4 u. Grieks

Latijn
5 u. Latijn

Moderne Talen
Frans, Engels, Duits,Spaans
Communicatiewetenschappen: 1 u.

Domeingebonden

Taal en Communicatie
Frans, Engels, Duits
Public Relations: 5 u.



Studiedomein Taal en Cultuur

Doorstroming

Grieks-Latijn / Latijn
Leerlingen verdiepen zich in taalsysteem van Latijn  en/of Grieks
Via het lezen van teksten dieper inzicht in taal en cultuur van de klassieke oudheid
Schoonheid van deze teksten leren appreciëren
Bestuderen van Romeinse en Griekse samenlevingen en cultuur

Verbaal-linguïstisch sterk zijn
Taal op een abstracte manier kunnen analyseren
Interesse hebben voor literatuur

Dagelijks studeren
Veel memoriseren van woordenschat en grammatica
Veel lezen, analyseren, nadenken



Studiedomein Taal en Cultuur

Doorstroming

Moderne Talen
Brede algemene vorming met uitgebreid pakket talen
Aanscherpen van communicatieve vaardigheden
Woordenschat en grammatica verwerven, maar ook spreken, luisteren, schrijven en lezen

Goed zijn in grammatica
Taal op een abstract manier kunnen analyseren
Interesse hebben voor literatuur en cultuur

Dagelijks studeren
Memoriseren van woordenschat, grammatica en uitdrukkingen/zegswijzen
Taalvaardigheden inoefenen (lezen, luisteren, spreken, schrijven)



Studiedomein Taal en Cultuur

D/A

Taal en Communicatie
Focus op communicatie in Frans, Engels en Duits
Verschillende vormen van communicatie bestuderen en zelf communicatieprojecten uitwerken

Sociaal vaardig zijn en een sterk taalgevoel hebben
Graag in vreemde talen leren denken en ze zich eigen maken door ze aan te leren en vlot te leren spreken

Inoefenen in de les
Daarnaast ook: studeren thuis, opdrachten maken en meewerken aan projecten



Studiedomein 
Maatschappij & Welzijn

Je hebt interesse in de mens en in 
menselijk gedrag

Je bent geboeid door wat leeft in de 
maatschappij

Je wil bestuderen hoe mensen gevoelens, 
gedachten  en creativiteit uiten



Studiedomein Maatschappij en 
Welzijn

Doorstroming
abstract

D/A
abstract/concreet

Arbeidsmarkt
concreet

Domeinoverschrijdend

Humane Wetenschappen
Sociologie en Psychologie: 3 u.
Kunstbeschouwing: 1 u.
Filosofie: 1 u.

Domeingebonden

Haar- en Schoon-
heidsverzorging

Haar- en schoon-
heidsverzorgen: 16 u.



Studiedomein Maatschappij en 
Welzijn

Doorstroming
abstract

Humane Wetenschappen
Je maakt kennis met een wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij
Je leert onderzoek te doen
Je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving
Je leert kritisch omgaan met informatie

Je bent geboeid door media, actualiteit en kunst
Je bent leergierig
Je kan abstracte begrippen concreet maken en concrete voorbeelden koppelen aan abstracte begrippen

Theorie studeren en een begrippenkader opbouwen
Grotere onderzoekopdrachten plannen en zelfstandig uitvoeren



Haar- en 
schoonheidsverzorging (A)
16 u. Haar- en schoonheidsverzorging

Algemene vakken en talen in functie van de 
opleiding

Veel werkplekleren en stages

Specialisaties

Wellness, schoonheidszorgen

Haar & Make-up film, televisie, theater, 
opera, dans

Leerkracht Haar-en schoonheidszorgen



Studiedomein STEM
Science, Technology, Mathematics & 
Engineering

Brede algemene vorming

Verdieping in wetenschapsvakken

Sterk wiskundige insteek



Studiedomein STEM

Doorstroming
abstract

Natuurwetenschappen
Diepgaande theoretische basis fysica, chemie en biologie
Practica, eigen onderzoek
Analyse, beoordeling verwerking en presentatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten
Wetenschappelijk leren denken

Je bent gefascineerd door wetenschap
Sterk abstractievermogen en wiskundig inzicht
Nauwkeurig en planmatig werken
Je bent begaan met mens, milieu en klimaat

Zelfstandig verwerken thuis
Dagelijks studeren en oefeningen maken, lessen voorbereiden



Nieuwe leerplannen
Basisvorming (B)

Verdiepte basis (VB)

Richtingspecifieke doelen (S)

Cesuurdoelen (C): niet specifiek voor de richting, maar moet je halen om verder te 
kunnen binnen de richting

Gemeenschappelijk Funderend Leerplan

Gemeenschappelijk leerplan ICT

Complementair gedeelte: de school kan enkele keuzes maken om het aanbod te 
verrijken, te verdiepen of te ondersteunen in functie van het pedagogisch project van 
de school

→ leerplannen worden ingezet in functie van de richtingspecifieke doelen



Even inzoomen
Er volgen enkele voorbeelden van hoe de 
vakken per richting worden ingevuld.

Elke finaliteit heeft eigen leerplannen.

Binnen elke finaliteit zijn er basisleerplannen, 
verdiepte basisdoelen en richtingspecifieke
doelen.

Wil je weten hoe de richting van jouw keuze 
eruitziet?

Op de OLVE-website vind je de lessentabellen 
van alle richtingen onder de tab 
‘studieaanbod’



Humane 
Wetenschappen
(D)

Verdiept basisaanbod (VB) 
talen en geschiedenis.

Basisaanbod (B)

wiskunde, wetenschappen, 
aardrijkskunde, MEAV en LO

Verdiept aanbod in de 
richtingspecifieke vakken (S)

Algemene vorming Specifieke vorming

Aardrijkskunde - B Filosofie - S

Engels - VB Kunstbeschouwing - S

Frans - VB Sociologie en Psychologie - S

Geschiedenis - VB

LO - B

Maatschappelijke, Economische en 
Artistieke vorming - B

Biologie, Chemie, Fysica - B

Nederlands - VB

Wiskunde - B

Godsdienst



Bedrijfs-
wetenschappen
(D)

Verdiept basisaanbod (VB) 
Wiskunde

Basisaanbod (B) 

Talen, wetenschappen, 
aardrijkskunde en LO

Verdiept aanbod in de 
richtingspecifieke vakken (S)

Algemene vorming Specifieke vorming

Aardrijkskunde - B Economie - S

Engels - B

Frans - B

Geschiedenis - B

LO - B

Maatschappelijke, Economische en 
Artistieke vorming - B

Biologie, Chemie, Fysica - B

Nederlands - B

Wiskunde - VB

Godsdienst



Bedrijf & 
Organisatie
(D/A)

Basisaanbod (B) 

Talen, wetenschappen, 
wiskunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis en LO

Verdiept aanbod in de 
richtingspecifieke vakken (S)

Algemene vorming Specifieke vorming

Aardrijkskunde - B Bedrijfseconomie - S

Engels - B

Frans - B

Geschiedenis - B

LO - B

Maatschappelijke, Economische en 
Artistieke vorming - B

Natuurwetenschappen - B

Nederlands - B

Wiskunde - B

Godsdienst



Organisatie &
Logistiek
(D/A)

Basisaanbod (B) 

Talen, wetenschappen, 
wiskunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis en LO

Verdiept aanbod in de 
richtingspecifieke vakken (S)

Algemene vorming Specifieke vorming

Engels - B Organisatie en logistiek - S

Frans - B

Geschiedenis - B

LO - B

Maatschappelijke vorming - B

Natuurwetenschappen- B

Nederlands - B

Wiskunde - B

Informatica

Godsdienst



Latijn (D)
Verdiept basisaanbod (VB) 
Talen, wetenschappen en 
geschiedenis

Basisaanbod (B) 
Aardrijkskunde, LO en MEAV

Verdiept aanbod in de 
richtingspecifieke vakken (S)

Basisaanbod + specifieke 
vorming (B+S) wiskunde

Algemene vorming Specifieke vorming

Aardrijkskunde - B Latijn - S

Engels - VB Wiskunde - B + S

Frans - VB

Geschiedenis - VB

LO - B

Maatschappelijke, Economische en 
Artistieke vorming - B

Fysica, Biologie, Chemie - VB

Nederlands - VB

Godsdienst



Natuur-
wetenschappen
(D)

Verdiept basisaanbod (VB) 
Talen, Geschiedenis

Basisaanbod (B) 
Aardrijkskunde en LO

Verdiept basisaanbod + 
specifieke vorming in de 
richtingspecifieke vakken 
(B+S)

Algemene vorming Specifieke vorming

Aardrijkskunde - B Fysica - B + S

Engels - VB Biologie - B + S

Frans - VB Chemie - B + S

Geschiedenis - VB Wiskunde - B + S

LO - B Uitbreiding wetenschappen

Mens en Samenleving - B

Artistieke vorming - B

Nederlands - VB

Godsdienst



Tweedaagse: sportdag & klasdag (3de jaar)



Studiereis
Londen
(4de jaar)



Wat nu?

Vanuit het 2de jaar A heb je toegang tot alle richtingen van 
de D-, D/A-finaliteit en A-finaliteit

Belangrijk: neem het advies van de klassenraad ernstig!



Wat nu?
Begrijp je het verschil tussen de 3 finaliteiten?
◦ Kies hiervoor in functie van je leerprofiel (HOE leer je?)

Begrijp je de 8 studiedomeinen?
◦ Kies hiervoor in functie van je interesses en mogelijkheden

Bekijk de verschillende lesroosters, informeer je over de vakken, vergelijk

vraag raad aan mensen die je kennen



Wat nu?
Kies voor je sterktes en talenten

Wees realistisch: leg je lat niet te 
hoog en niet te laag

Word de beste versie 
van jezelf!


