
Naar de 2de graad in het College Ieper 
Studiekeuzes onder de loep: schooljaar 2023-2024



WOORD 
VOORAF

2



3



De tweede graad in de 
domeinoverschrijdende 
doorstroomfinaliteit.

4



ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN 

HUMANE 
WETENSCHAPPEN 

NATUURWETENSCHAPPEN 

SPORTWETENSCHAPPEN 

MODERNE TALEN 

LATIJN 

GRIEKS - LATIJN 

LESSENTABEL DE  GRAAD 

LOGISCHE DOORSTROOM 

in de 2DE graad:

5



ECONOMIE

Het vak economie wordt 
opgedeeld in twee grote delen, 
nl. algemene economie en 
bedrijfswetenschappen.  In het 
deel algemene economie word je 
ondergedompeld in o.a. de wereld 
van de economische kringloop, 
de marktwerking en de rol van 
de overheid, het gedrag van de 
consument en de producent, een 
verkenning van de internationale 
handel en de gevolgen van de 
globalisering. 

Binnen het deel van de 
bedrijfswetenschappen word 
je meegenomen in het verhaal 
van de ondernemerswereld, de 
marketing, de boekhouding en 
het vennootschapsrecht. Tijdens 
de lessen economie word je meer 
en meer vertrouwd met termen 
als: stakeholders, kapitaalmarkt, 
arbeidsmarkt, aansprakelijkheid 
en btw.

WISKUNDE  UUR OF  UUR

Naast economie behoort wiskunde 
ook tot de specifieke vorming. Zo 
komen in deze richting o.a. volgen-
de aspecten aan bod: wiskundig 
redeneren met extra aandacht 
voor bewijsvoering, complexe 
getallen, driehoeksmeting, sinus- 

en cosinusregel, analytische 
meetkunde en het oplossen van 
tweegraadsongelijkheden.

Dit sterke pakket wiskunde (5 
uur) gee   je de nodige kennis en 
vaardigheden om probleemoplos-
send en analytisch te denken en 
te redeneren. Het bereidt je voor 
op een studierichting in de 3de 
graad met een uitgebreid pakket 
wiskunde.

Opteer je om in de 3de graad 
geen uitgebreid pakket wiskunde 
te volgen, dan is economische 
wetenschappen 4 een moge-
lijkheid. In deze richting wordt 
de lessentabel aangevuld met 
Economie atelier.

TALEN

In Economische wetenschappen 
krijg je een sterk pakket moderne 
talen. In deze talen bouw je 
verder op de kennis en de vaar-
digheden die je in de eerste graad 
ontwikkeld hebt. Aan de hand van 
teksten, dialogen, oefeningen, 
beeld- en geluidsfragmenten 
word je geprikkeld om zelf te 
communiceren en je te verdiepen 
in de grammatica en in de cultuur 
van deze talen. In het vierde jaar 
wordt je talenpakket uitgebreid 
met Duits.
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ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• interesse hebt in economie en in het bedrijfsleven;

• een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de 
economische en financiële wereld;

• het ondernemen je in de genen zit;

• gepassioneerd bent door innovatie en organisatie;

• ondernemingen ziet als de motor van onze econome en onze welvaart;

• graag nadenkt over eerlijke handel en over de vrije markt.

DE GRAAD
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SOCIOLOGIE & PSYCHOLOGIE,
FILOSOFIE

In sociologie & psychologie maak 
je kennis met termen als: moto-
rische ontwikkeling, identiteit, 
nature & nuture, socialisatie 
en cultuuroverdracht, media-
geletterdheid en fake news. Je 
bestudeert de ontwikkeling van 
de mens in interactie met zijn 
omgeving. We gaan hierbij op 
zoek naar de oorsprong van het 
menselijk gedrag: wat drij   ons en 
wat maakt ons tot wie we zijn? 

Om dergelijke vragen te kunnen 
beantwoorden, richten we ons 
o.a. tot de filosofie. Je wordt 
ondergedompeld in de wereld van 
de ethiek en de moraal. Je leert te 
reflecteren over het goede en het 
kwade, over straf en beloning en 
over de vraag naar een zinvol en 
gelukkig leven. Wat is geluk en zou 
kunst de wereld kunnen redden?

KUNSTBESCHOUWING

Deze laatste vraag brengt ons 
bij het vak kunstbeschouwing. 
Doorheen de geschiedenis hee   
de mens zich uitgedrukt in diverse 
kunstvormen. Het bestuderen 
van kunst helpt ons misschien de 
mens en zijn omgeving beter te 
begrijpen. Ten slotte word je in de 

lessen kunstbeschouwing uitgeno-
digd om te leren kijken en te leren 
luisteren naar kunst. 

Deze drie grote richtingspecifieke 
vakken laten je evolueren naar 
een kritische burger die zijn plaats 
zoekt in een multiculturele en 
globaliserende wereld. Dankzij 
deze vorming heb je diverse denk-
kaders ontwikkeld om het gedrag 
van je medemens in verschillende 
situaties in te schatten en te 
beoordelen.

TALEN

In Humane wetenschappen krijg 
je een sterk pakket moderne talen. 
In deze talen bouw je verder op 
de kennis en de vaardigheden die 
je in de eerste graad ontwikkeld 
hebt. Aan de hand van teksten, 
dialogen, oefeningen, beeld- en 
geluidsfragmenten word je geprik-
keld om zelf te communiceren en 
je te verdiepen in de grammatica 
en in de cultuur van deze talen. 
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HUMANE WETENSCHAPPEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• een grote belangstelling hebt voor de mens en zijn omgeving;

• wil ontdekken welke factoren ons gedrag beïnvloeden;

• op zoek bent naar denkkaders om de samenleving te begrijpen;

• een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de 
studie van onze samenleving;

• de sociale interactie tussen de mensen fascinerend vindt;

• de globaliserende wereld een boeiende context vindt om het gedrag van de mens te 
leren begrijpen.

DE GRAAD
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WETENSCHAPPEN

Deze richting biedt je een flink 
pakket positieve wetenschappen 
aan. In biologie bestudeer je de 
mens en de natuur. Naast de basis-
vorming in dit vak is er aandacht 
voor het belang van micro-orga-
nismen zoals virussen. Daarnaast 
heb je chemie en fysica. In de 
richtingspecifieke vakken  bestu-
deer je de levende en niet-levende 
materie in al haar aspecten. Je 
leert er concepten zoals energie, 
reactiepatronen, zuren en basen, 
warmte en elektriciteit, snelheid 
en versnelling. Je maakt je het 
wetenschappelijke denkproces en 
een wetenschappelijke attitude 
eigen. Hierin zijn vaardigheid, 
nauwkeurigheid en een kritische 
geest heel belangrijk. Je wordt 
opgeleid om bij het observeren 
van de natuur en de materie te 
zoeken waarom bepaalde fysische 
verschijnselen zich voordoen. 

WISKUNDE

Naast de wetenschapsvakken 
behoort wiskunde ook tot de 
specifieke vorming. Zo komen 
in deze richting o.a. volgende 
aspecten aan bod: wiskundig 
redeneren met extra aandacht 
voor bewijsvoering, complexe 
getallen, driehoeksmeting, sinus- 

en cosinusregel, analytische 
meetkunde en het oplossen van 
tweegraadsongelijkheden. Dit 
sterke pakket wiskunde gee   je 
de nodige kennis en vaardigheden 
om probleemoplossend en analy-
tisch te denken en te redeneren. 

TALEN

In Natuurwetenschappen krijg je 
een sterk pakket moderne talen. 
In deze talen bouw je verder op 
de kennis en de vaardigheden die 
je in de eerste graad ontwikkeld 
hebt. Aan de hand van teksten, 
dialogen, oefeningen, beeld- en 
geluidsfragmenten word je geprik-
keld om zelf te communiceren en 
je te verdiepen in de grammatica 
en in de cultuur van deze talen. In 
het vierde jaar wordt je talenpak-
ket uitgebreid met Duits.

EXTRA

In het derde jaar heb je ook één 
uur per week een wetenschapsa-
telier. Hierin ga je projectmatig 
aan de slag met de verschillende 
wetenschappen. In het vierde jaar 
nemen we je mee in een verken-
ning van de economische wereld 
in het vak economie.
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NATUURWETENSCHAPPEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• geboeid bent door de wereld van de wetenschap en de innovatie;

• wil ontdekken waarom bepaalde natuurfenomenen zich voordoen en hoe je die eventueel 
zelf kan beïnvloeden;

• probleemoplossend en analytisch kan denken;

• een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de studie van 
onze natuur, de materie en de fysische fenomenen;

• mee wil denken over duurzaamheid en ecologie.

DE GRAAD
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WETENSCHAPPEN

Deze richting combineert een 
brede algemene vorming met 
de positieve wetenschappen en 
sport. De relatie tussen weten-
schappen en sport staat centraal. 
In de vakken biologie, chemie en 
fysica bestudeer je de levende en 
niet-levende materie in al haar 
aspecten. Je leert er concepten 
zoals energie, reactiepatronen, 
zuren en basen, warmte en elek-
triciteit, snelheid en versnelling. 
Je maakt je het wetenschappelijke 
denkproces en een wetenschap-
pelijke attitude eigen. Hierin zijn 
vaardigheid, nauwkeurigheid en 
een kritische geest heel belangrijk. 

WISKUNDE

Naast de wetenschapsvakken 
behoort wiskunde ook tot de 
specifieke vorming. Zo komen 
in deze richting o.a. volgende 
aspecten aan bod: wiskundig 
redeneren met extra aandacht 
voor bewijsvoering, complexe 
getallen, driehoeksmeting, sinus- 
en cosinusregel, analytische 
meetkunde en het oplossen van 
tweegraadsongelijkheden. Dit 
sterke pakket wiskunde gee   je 
de nodige kennis en vaardigheden 
om probleemoplossend en analy-
tisch te denken en te redeneren. 

SPORT & BEWEGING

In het vak sport & beweging wordt 
de focus gelegd op het streven 
naar motorische basisvaardighe-
den en op tactische en technische 
competenties op gevorderd niveau 
in verschillende sportdomeinen. 
Je wordt ondergedompeld in 
verschillende sportdisciplines 
zoals atletiek, gymnastiek, 
ritmische vorming, contact- en 
verdedigingsvormen, doelspelen, 
terugslagspelen en zwemmen. 
Naast het technische aspect in 
de verschillende sporten werk je 
ook aan een gezonde, veilige en 
actieve levensstijl en een positief 
zelfbeeld. Zo komen ergono-
misch bewegen en preventie van 
blessures ook in de lessen aan 
bod. Belangrijke attitudes in de 
richting Sportwetenschappen zijn 
een gezonde competitiegeest, 
hulpvaardigheid en teamwork.

TALEN

In Sportwetenschappen krijg 
je een sterk pakket moderne 
talen. Aan de hand van teksten, 
dialogen, oefeningen, beeld- en 
geluidsfragmenten word je geprik-
keld om zelf te communiceren en 
je te verdiepen in de grammatica 
en in de cultuur van deze talen. In 
het vierde jaar wordt je talenpak-
ket uitgebreid met Duits.
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SPORTWETENSCHAPPEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• graag sportief uitgedaagd wordt;

• bewegen ziet als een aangename en sociale activiteit waarbij hulpvaardigheid en 
groepsdynamiek heel belangrijk zijn;

• gebeten bent door de wereld van de sport en de wetenschappelijke benadering 
ervan;

• een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de 
studie van de bewegende mens;

• een gezonde en wetenschappelijke geest in een gezond lichaam nastree  .

DE GRAAD
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TALEN

Deze richting onderscheidt zich 
van de andere studierichtingen 
doordat de focus nog meer op taal 
en communicatie ligt. Het talen-
pakket voor Nederlands, Frans, 
Engels en Duits is uitgebreider dan 
in de andere studierichtingen. 

In de richting Moderne talen 
worden hoge eisen gesteld aan 
vlotheid en vormcorrectheid. Elke 
taal hee   haar eigen systeem en 
elke taal situeert zich in een eigen 
specifieke cultuur. Zo maak je 
via taal en literatuur kennis met 
de wereld. Tijdens dit intensieve 
taalbad krijg je inzicht in regels en 
kenmerken van de verschillende 
moderne talen. Aan de hand van 
teksten, dialogen, oefeningen, 
beeld- en geluidsfragmenten word 
je geprikkeld om zelf te commu-
niceren en je te verdiepen in de 
grammatica en in de cultuur van 
deze talen. In het vierde jaar wordt 
je talenknobbel extra uitgedaagd 
met één uur Spaans.

COMMUNICATIE-
WETENSCHAPPEN

Naast dit uitgebreide pakket aan 
talen heb je het vak communi-
catiewetenschappen. Dit vak 
belicht dan weer een ander aspect 
van taal en beeld. Hier kom je 
te weten hoe een geslaagde 

communicatie tot stand komt en 
wordt het gebruik van taal in de 
media toegelicht. Je ontdekt hoe 
verschillende media functioneren 
en welke werking ze hebben op 
onze maatschappij in het alge-
meen en op jou als jongere in het 
bijzonder. Je ontwikkelt inzicht 
in de gemediatiseerde (massa)
communicatie en leert kritisch te 
reflecteren over de actualiteit en 
de invloed van de media. 

EXTRA

Zowel in het derde als in het vierde 
jaar nemen we je mee in een 
verkenning van de economische 
wereld in het vak economie.
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MODERNE TALEN  IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• taal ziet als de eerste stap in de verkenning van andere culturen;

• creatief wil omgaan met taal en media;

• gebeten bent door de wereld van de literatuur en communicatie;

• niks liever doet dan communiceren in vreemde talen zoals in het Frans, in het Engels, 
in het Duits en zelfs in het Spaans;

• een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de 
studie van taal en van culturen;

• een wereldburger in wording bent en de multiculturele en geglobaliseerde wereld wil 
ontdekken.

DE GRAAD
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LATIJN & CULTUUR

In deze studierichting zitten het 
vak Latijn en het vak wiskunde in 
de specifieke vorming. In het vak 
Latijn wordt er verder gewerkt met 
de bouwstenen die je in de eerste 
twee jaar Latijn als basis hebt 
gelegd. Via het lezen van Latijnse 
teksten wordt je leesvaardigheid 
aangescherpt en leer je taal als 
systeem kennen, begrijpen en 
analyseren.  Naast de technische 
kant van de Latijnse taal word je 
via de teksten uitgenodigd om met 
verbeelding en creativiteit naar de 
boeiende cultuur van de Romei-
nen te kijken. Je leert kritisch te 
kijken naar onze huidige maat-
schappij en legt linken met de taal 
en de cultuur van de klassieke 
oudheid. Je wordt klaargestoomd 
om aan de hand van de kennis 
van de klassieke oudheid en haar 
denkers een moderne en wakkere 
burger te worden in een complexe 
wereld.

WISKUNDE

Naast Latijn behoort wiskunde 
ook tot de specifieke vorming. Zo 
komen in deze richting o.a. volgen-
de aspecten aan bod: wiskundig 
redeneren met extra aandacht 
voor bewijsvoering, complexe 
getallen, driehoeksmeting, sinus- 

en cosinusregel, analytische 
meetkunde en het oplossen van 
tweegraadsongelijkheden. Dit 
sterke pakket wiskunde gee   je 
de nodige kennis en vaardigheden 
om  probleemoplossend en analy-
tisch te denken en te redeneren. 

TALEN

Ook in de studierichting Latijn 
krijg je een sterk pakket moderne 
talen. In deze talen bouw je 
verder op de kennis en de vaar-
digheden die je in de eerste graad 
ontwikkeld hebt. Aan de hand van 
teksten, dialogen, oefeningen, 
beeld- en geluidsfragmenten word 
je geprikkeld om zelf te commu-
niceren en je te verdiepen in de 
grammatica en in de cultuur van 
deze talen. 

In het vierde jaar wordt je talen-
pakket uitgebreid met Duits.
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LATIJN  IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• geboeid bent door de geschiedenis van de klassieke oudheid en die geschiedenis graag 
linkt aan onze eigentijdse samenleving;

• gebeten bent door het analyseren van teksten en door het probleemoplossend redene-
ren;

• je graag verdiept in de wereld van de literatuur en van de klassieke denkers;

• een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de 
studie van taal en van culturen;

• Latijn ziet als een levende taal die je helpt de wereld te ontdekken en te begrijpen.

DE GRAAD
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GRIEKS, LATIJN & CULTUUR

In deze studierichting zitten 
Grieks, Latijn en wiskunde in de 
specifieke vorming. In het vak 
Latijn wordt er verder gewerkt met 
de bouwstenen die je in de eerste 
twee jaar Latijn als basis hebt 
gelegd. Via het lezen van Latijnse 
teksten wordt je leesvaardigheid 
aangescherpt en leer je taal als 
systeem kennen, begrijpen en 
analyseren.  

Ook in het vak Grieks wordt er 
verder gebouwd op de verkenning 
die je in de eerste graad genoten 
hebt. Je leert er o.a. de regelmati-
ge en onregelmatige werkwoords-
vormen, de vorm en de betekenis 
van lidwoorden, naamwoorden en 
bijwoorden. Natuurlijk word je ook 
meegenomen in de cultuur van de 
Griekse oudheid en leg je linken 
met de Romeinse geschiedenis en 
de hedendaagse samenleving. 

Je wordt ondergedompeld in de 
boeiende wereld van de klassieke 
denkers en je verkent via teksten 
de normen en waarden uit de klas-
sieke oudheid. Vanuit deze kennis 
ontwikkel je denkpatronen en 
zoek je je plaats als wereldburger 
in een steeds complexer wordende 
maatschappij. 

WISKUNDE

In de richting Grieks-Latijn krijg je 
een stevige wiskundige vorming. 
Zo komen in deze richting o.a. 
volgende aspecten aan bod: 
wiskundig redeneren met extra 
aandacht voor bewijsvoering, 
complexe getallen, driehoeksme-
ting, sinus- en cosinusregel, analy-
tische meetkunde en het oplossen 
van tweegraadsongelijkheden. Dit 
sterke pakket wiskunde gee   je 
de nodige kennis en vaardigheden 
om  probleemoplossend en analy-
tisch te denken en te redeneren. 

TALEN

In Grieks-Latijn is er een uitgebreid 
pakket moderne talen. In deze 
talen bouw je verder op de kennis 
en de vaardigheden die je in de 
eerste graad ontwikkeld hebt. Aan 
de hand van teksten, dialogen, 
oefeningen, beeld- en geluids-
fragmenten word je geprikkeld 
om zelf te communiceren en je te 
verdiepen in de grammatica en in 
de cultuur van deze talen. 
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GRIEKS-LATIJN  IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• geboeid bent door de geschiedenis van de klassieke oudheid en je die geschiedenis 
graag linkt aan onze eigentijdse samenleving;

• gebeten bent door het analyseren van teksten en door het probleemoplossend redene-
ren;

• je graag verdiept in de wereld van de literatuur en van de klassieke denkers;

• een algemene studierichting wenst te volgen met een grondige verkenning van de 
studie van taal en van culturen;

• niet afgeschrikt wordt door de combinatie van beide klassieke talen maar dit ziet als 
een troef voor de moderne wereldburger. 

DE GRAAD
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Hoewel een andere doorstroming ook mogelijk is,
geven we hier de logische doorstroming naar de derde graad.

Logische 
door  stroming
naar de 3de graad college 
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ALLE OPTIES MET LATIJN

GRIEKS-WISKUNDE
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