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Hoe kies je de gepaste studierichting?

JE BELANGSTELLING

JE MOTIVATIE

JE AANLEG

JE STUDIERICHTING IN DE DE GRAAD

JE AMBITIE
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Onderwijsloopbaanbegeleiding (olb) 
in het vierde jaar

VERKENNING VAN DE DE GRAAD

INFOAVOND VOOR OUDERS EN LEERLINGEN: DE STAP NAAR DE DE GRAAD

OPGEVEN VAN EEN STUDIEKEUZE

ORIËNTERENDE KLASSENRADEN ES

OUDERCONTACT ES IVM DE STUDIEKEUZE

DELIBERENDE KLASSENRADEN

OUDERCONTACT JUNI
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DE DE GRAAD DOD
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ORIËNTERINGSCRITERIA 

TALEN







WISKUNDE
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LOGISCHE DOORSTROMING   

ECONOMIE-MODERNE TALEN   

ECONOMIE-WISKUNDE  

HUMANE WETENSCHAPPEN  

MODERNE TALEN  

MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN  

SPORTWETENSCHAPPEN  

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE  

LATIJN-MODERNE TALEN  

LATIJN-WETENSCHAPPEN  

LATIJN-WISKUNDE  

GRIEKS-WISKUNDE 

LESSENTABEL   

LESSENTABEL   

in de 3DE graad:
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Logische  
door  stroming

2de graad

naar de 3de graad college 

3de graad

ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN

ECONOMIE-MODERNE TALEN

ECONOMIE-WISKUNDE

HUMANE WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

MODERNE TALEN-
WETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE U

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE U

NATUURWETENSCHAPPEN
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2de graad 3de graad

MODERNE 
TALEN

ECONOMIE-MODERNE TALEN

MODERNE TALEN

MODERNE TALEN-
WETENSCHAPPEN

SPORTWETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE 
U/ U

SPORTWETENSCHAPPEN

MODERNE TALEN-
WETENSCHAPPEN

LATIJN-MODERNE TALEN 

LATIJN-WETENSCHAPPEN 

LATIJN-WISKUNDE 

LATIJN

GRIEKS-LATIJN

ALLE OPTIES MET LATIJN

GRIEKS-WISKUNDE
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PROFIEL ECONOMIE-MODERNE TALEN

ECONOMIE

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket 
economie. Ze analyseren de werking van de economie door het 
bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand 
van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven 
in zowel macro- als micro-economie. 
Daarnaast verdiepen ze zich ook in bedrijfswetenschappen en 
fiscaal recht, waarin ze de belangrijke functionele managementdo-
meinen en hun onderlinge samenhang analyseren. Ook duurzaam 
ondernemen en duurzame economische ontwikkeling komen aan 
bod.

WISKUNDE

Ter ondersteuning van het pakket economie verbreden en verdie-
pen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde. 
Matrices, functies, integralen en statistiek zijn opgenomen in het 
pakket.

MODERNE TALEN

Daarbovenop krijgen ze een extra pakket Nederlands, Frans, 
Engels en Duits. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren 
en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden 
(schrijven, spreken, lezen en luisteren) en literatuur. De leerlingen 
leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract 
denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en socio-
linguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten hun inzicht in 
interculturele communicatie.
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ECONOMIE – MODERNE TALEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• een meer dan gewone belangstelling 
hebt voor aspecten van het econo-
misch handelen;

• helder, logisch, analytisch en kritisch 
kunt denken;

• gemotiveerd bent voor talenstudie, 
je bereid bent de vier vaardigheden 
voortdurend te oefenen en spreekdurf 
bezit;

• interesse hebt voor intermenselijke 
contacten, die je door de kennis van 
vreemde talen kunt verruimen;

• geïnteresseerd bent in literatuur en 
cultuur;

• een studierichting beoogt die je goed 
voorbereidt op hoger onderwijs en 
vooral op richtingen met een economi-
sche en taalkundige inslag.

DE GRAAD
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PROFIEL ECONOMIE-WISKUNDE

ECONOMIE

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket 
economie. Ze analyseren de werking van de economie door het 
bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand 
van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven 
in zowel macro- als micro-economie.Daarnaast verdiepen ze 
zich ook in bedrijfswetenschappen en fiscaal recht, waarin ze de 
belangrijke functionele managementdomeinen en hun onderlinge 
samenhang analyseren. Ook duurzaam ondernemen en duurzame 
economische ontwikkeling komen aan bod.

WISKUNDE

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en 
abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als 
bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en 
determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en 
combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, 
meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

INFORMATICAWETENSCHAPPEN

In informaticawetenschappen wordt het computationeel denken 
en handelen van de leerlingen versterkt, enerzijds via een 
verdieping in algoritmen en programmeren en anderzijds via 
het gebruik van computationele modellen en numerieke oplos-
singsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse 
wetenschapsdomeinen.
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ECONOMIE – WISKUNDE IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• een meer dan gewone belangstelling 
hebt voor aspecten van het econo-
misch handelen;

• helder, logisch, analytisch en kritisch 
kunt denken;

• voor wiskunde systematisch goed 
scoort;

• graag creatief met wiskundige proble-
men kan omgaan en je gebeten bent 
om de oplossing  te vinden en daar-
naast ben je ook in de theoretische 
achtergrond geïnteresseerd;

• een studierichting beoogt die je ook 
goed voorbereidt op studies met een 
zwaar wiskundig pakket (academische 
bachelors en masters) of meer prak-
tijkgerichte wetenschappelijke studies 
(professionele bachelors).

DE GRAAD
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PROFIEL HUMANE  WETENSCHAPPEN

MENSWETENSCHAPPEN

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket 
algemene gedragswetenschappen waarin verschillende deelaspec-
ten van de psychologie, de pedagogiek en de politieke en sociale 
wetenschappen aan bod komen. Ze worden gestimuleerd om hun 
kritische denk- en oordeelsvaardigheden over maatschappelijke 
vraagstukken te ontwikkelen.

 In filosofie komen volgende themaʼs aan bod: antropologie, 
moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica. Ze reflecteren 
over verschillende visies, stromingen en vraagstukken aan de hand 
van filosofische begrippen. 

Kunstbeschouwing leert onze leerlingen kijken en luisteren naar 
kunst en leert hen kunstwerken analyseren vanuit een kunsthisto-
risch kader.

STATISTIEK

Ter ondersteuning van de menswetenschappen krijgen de leerlin-
gen een uitbreiding statistiek met bijzondere aandacht voor het 
interpreteren van statistische gegevens.

Het doel daarbij is dat de leerlingen zelf een eenvoudig verklarend 
statistisch onderzoek kunnen opzetten.
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HUMANE WETENSCHAPPEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• een positieve, kritische ingesteldheid 
bezit t.o.v. mens en maatschappij;

• jouw abstract denkvermogen wil verfij-
nen om op grondige wijze fenomenen 
te kunnen analyseren en synthetise-
ren;

• je met kritische blik de actualiteit wil 
volgen om de verschillende maat-
schappelijke fenomenen beter te 
begrijpen;

• openheid en respect toont voor de 
visie en de leefwijze van mensen in 
diverse culturen;

• bereid bent om actief zowel zelfstandig 
als in groep bepaalde opdrachten uit 
te voeren;

• een studierichting beoogt die je 
goed voorbereidt op een master- of 
bacheloropleiding in de gedrags- en 
menswetenschappelijke disciplines.

DE GRAAD
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PROFIEL MODERNE TALEN

MODERNE TALEN

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra 
pakket Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatighe-
den van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, 
lezen en luisteren) en literatuur.

De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan 
het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikke-
ling, pragmatiek en sociolinguïstiek komen aan bod.

De leerlingen vergroten het inzicht in interculturele communicatie 
en krijgen een introductie tot taaltechnologie.
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MODERNE TALEN  IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• taal ziet als de eerste stap in de verken-
ning van andere culturen;

• creatief wil omgaan met taal en media;

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

• 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;

• interesse hebt voor intermenselijke 
contacten, die je door de kennis van 
vreemde talen kunt verruimen.

DE GRAAD

17



PROFIEL MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN

MODERNE TALEN

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra 
pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar 
taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), commu-
nicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren) en 
literatuur. De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat 
bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, 
taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen 
vergroten hun inzicht in interculturele communicatie.

WETENSCHAPPEN

Daarbovenop krijgen de leerlingen ook uitgebreide wetenschap-
pen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde. 
In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven 
studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, 
reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactie-
typen in de organische chemie. 
In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betre   
biologische processen, microbiologie en genetica en overerving. 
Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen 
en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, 
trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica. 
In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe processen binnen en 
interacties tussen de verschillende sferen. 

Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en 
verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde. 
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MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• je interesse voor exacte wetenschap-
pen wil koppelen aan je belangstelling 
voor taal en communicatie;

• geïnteresseerd bent in literatuur en 
cultuur;

• een grote belangstelling hebt voor de 
verklaring van natuurverschijnselen;

• voldoende wiskundige vaardigheden 
bezit om wetenschappelijke waarne-
mingen in wiskundige formules om te 
zetten;

• een studierichting beoogt die je goed 
voorbereidt op hogere studies (acade-
mische bachelors en masters) of meer 
praktijkgerichte wetenschappelijke 
studies (professionele bachelors).

DE GRAAD
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PROFIEL SPORTWETENSCHAPPEN

SPORT & BEWEGING

Specifiek in deze studierichting leren de leerlingen de technische 
en tactische competenties te beheersen en gericht toe te passen bij 
een divers aantal individuele, interactieve en ritmisch-expressieve 
bewegingsdomeinen. Dat realiseren ze door inzicht te krijgen in 
verantwoord bewegen en de integratie van wetenschappelijke 
achtergronden.

BEWEGINGSLEER

In het vak bewegingsleer wordt er een introductie gegeven in de 
anatomie, in de fysiologie en in de biomechanica. De leerlingen 
krijgen inzicht in verantwoord bewegen, veilig sporten en in 
blessurepreventie.

WETENSCHAPPEN

Daarbovenop krijgen de leerlingen ook uitgebreide wetenschap-
pen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde. In chemie krijgen 
leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijn-
structuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reacties in de 
anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de 
organische chemie. 
In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betre   
biologische processen, microbiologie en genetica en overerving. 
Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen 
en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, 
trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica. In aardrijks-
kunde onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties 
tussen de verschillende sferen. 
Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en 
verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde. 
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SPORTWETENSCHAPPEN  IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• graag sportief uitgedaagd wordt;

• bewegen ziet als een aangename en 
sociale activiteit waarbij hulpvaar-
digheid en groepsdynamiek heel 
belangrijk zijn;

• gebeten bent door de wereld van de 
sport en de wetenschappelijke bena-
dering 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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PROFIEL WISKUNDE-WETENSCHAPPEN ( /  UREN WISKUNDE)

WETENSCHAPPEN

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen uitgebreide 
wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde. In 
chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie 
van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reac-
ties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen 
in de organische chemie. In biologie krijgen ze een verbreding en 
verdieping voor wat betre   biologische processen, microbiologie 
en genetica en overerving. Voor fysica gaan de leerlingen dieper 
en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met 
elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en 
hedendaagse fysica. In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe 
processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen. 

WISKUNDE 

Daarbovenop krijgen de leerlingen een sterke inhoudelijke verbre-
ding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. 
Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en 
determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en 
combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, 
meetkundende en statistiek is een verdieping voorzien. 

INFORMATICAWETENSCHAPPEN

In informaticawetenschappen verdiepen de leerlingen zich in algo-
ritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen ze 
deze zelf toe bij het programmeren. Ze leren ook gebruik te maken 
van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes 
om problemen uit diverse wetenschapsdomeinen op te lossen.
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DE GRAAD

WETENSCHAPPEN – WISKUNDE ( ) IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• voor wiskunde en wetenschappen 
systematisch goed scoort;

• kan doorbijten tot je een moeilijk 
vraagstuk hebt opgelost of een inge-
wikkeld stuk theorie begrijpt;

• graag creatief met wiskundige proble-
men kan omgaan en je gebeten bent 
om de oplossing  te vinden en daar-
naast ben je ook in de theoretische 
achtergrond geïnteresseerd;

• nauwgezet en methodisch kan werken 
bij het oplossen van oefeningen en het 
uitvoeren van experimenten;

• een studierichting beoogt die je goed 
voorbereidt op studies met een zwaar 
wetenschappelijk en wiskundig pakket 
(academische bachelors en masters) of 
meer praktijkgerichte wetenschappe-
lijke studies (professionele bachelors).

WETENSCHAPPEN – WISKUNDE ( ) IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• een passie hebt voor wiskunde en 
systematisch zeer goed scoort;

• interesse hebt in de meer abstracte en 
theoretische wiskunde. 
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PROFIEL LATIJN-MODERNE TALEN

LATIJN

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket 
Latijn. Daarin bestuderen de leerlingen de taalsystematiek.  Kennis 
van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te 
begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. 
De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn.

Naast tekstanalyse hee   ook tekstbeleving een plaats. De leerlin-
gen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context 
waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die 
van de eigen samenleving.

MODERNE TALEN

Daarbovenop krijgen ze een extra pakket Nederlands, Frans, Engels 
en Duits. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en 
wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrij-
ven, spreken, lezen en luisteren) en literatuur. 

De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan 
het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikke-
ling en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten 
hun inzicht in interculturele communicatie.
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LATIJN – MODERNE TALEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• Latijnse auteurs in de oorspronkelijke 
taal wil lezen en je graag nadenkt over 
de betekenis, de inhoud en de vorm 
van literaire werken uit de oudheid;

• geïnteresseerd bent in zowel eigentijd-
se als Romeinse cultuur;

• gemotiveerd bent voor talenstudie, je 
bereid bent de vaardigheden voortdu-
rend te oefenen en spreekdurf bezit;

• interesse hebt voor intermenselijke 
contacten, die je door de kennis van 
vreemde talen kunt verruimen;

• een studierichting beoogt die je goed 
voorbereidt op hoger onderwijs en 
vooral op richtingen met taalkundige, 
literaire, of humane inslag (bv. taal- en 
letterkunde, vertaler-tolk, rechten, 
politieke en sociale wetenschappen, 
wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, 
public relations…).

DE GRAAD
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PROFIEL LATIJN-WETENSCHAPPEN

LATIJN

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket 
Latijn. Daarin bestuderen de leerlingen de taalsystematiek.  Kennis 
van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te 
begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. 
De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn.
Naast tekstanalyse hee   ook tekstbeleving een plaats. De leerlin-
gen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context 
waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die 
van de eigen samenleving.

WETENSCHAPPEN

Daarbovenop krijgen de leerlingen ook uitgebreide weten-
schappen: chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde. In chemie 
krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de 
fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, reacties in 
de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in 
de organische chemie. In biologie krijgen ze een verbreding en 
verdieping voor wat betre   biologische processen, microbiologie 
en genetica en overerving. Voor fysica gaan de leerlingen dieper 
en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met 
elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en 
hedendaagse fysica. In aardrijkskunde onderzoeken ze complexe 
processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen. 
Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en 
verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde. 
Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met 
richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van 
experimenten komt ook aan bod. 
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LATIJN – WETENSCHAPPEN IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• Latijnse auteurs in de oorspronkelijke 
taal wil lezen en je graag nadenkt over 
de betekenis, de inhoud en de vorm 
van literaire werken uit de oudheid;

• een grote belangstelling hebt voor de 
verklaring van natuurverschijnselen;

• nauwgezet en methodisch kan werken 
bij het oplossen van oefeningen en het 
uitvoeren van experimenten;

• voldoende wiskundige vaardigheden 
bezit om wetenschappelijke waarne-
mingen in wiskundige formules om te 
zetten;

• een studierichting beoogt die je goed 
voorbereidt op hogere studies (acade-
mische bachelors en masters ) of meer 
praktijkgerichte wetenschappelijke 
studies (professionele bachelors).

DE GRAAD
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PROFIEL LATIJN-WISKUNDE

LATIJN

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket 
Latijn. Daarin bestuderen de leerlingen de taalsystematiek.  Kennis 
van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te 
begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. 
De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn. 
Naast tekstanalyse hee   ook tekstbeleving een plaats. De leerlin-
gen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context 
waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die 
van de eigen samenleving.

WISKUNDE

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en 
abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als 
bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en 
determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en 
combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, 
meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

INFORMATICAWETENSCHAPPEN

In informaticawetenschappen wordt het computationeel denken 
en handelen van de leerlingen versterkt, enerzijds via een 
verdieping in algoritmen en programmeren en anderzijds via 
het gebruik van computationele modellen en numerieke oplos-
singsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse 
wetenschapsdomeinen.

WETENSCHAPPEN

Voor biologie, chemie en fysica wordt ook een licht uitgebreider 
pakket voorzien.
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LATIJN - WISKUNDE IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE:

• Latijnse auteurs in de oorspronkelijke 
taal wil lezen en je graag nadenkt over 
de betekenis, de inhoud en de vorm 
van literaire werken uit de oudheid;

• geïnteresseerd bent in Romeinse 
cultuur;

• voor wiskunde systematisch goed 
scoort;

• graag creatief met wiskundige proble-
men kan omgaan en je gebeten bent 
om de oplossing  te vinden;

• een studierichting beoogt die je ook 
goed voorbereidt op studies met een 
zwaar wiskundig pakket (academische 
bachelors en masters) of meer prak-
tijkgerichte wetenschappelijke studies 
(professionele bachelors).

DE GRAAD
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PROFIEL GRIEKS-WISKUNDE

GRIEKS

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket 
Grieks. Daarin bestuderen ze de taalsystematiek. Kennis van het 
taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Grieks te begrijpen, 
maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. De leerlingen 
bestuderen ook literatuur in het Grieks. Naast tekstanalyse hee   
ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid 
toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuurui-
tingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen 
samenleving.

WISKUNDE

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en 
abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als 
bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en 
determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en 
combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, 
meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

INFORMATICAWETENSCHAPPEN

In informaticawetenschappen wordt het computationeel denken 
en handelen van de leerlingen versterkt, enerzijds via een 
verdieping in algoritmen en programmeren en anderzijds via 
het gebruik van computationele modellen en numerieke oplos-
singsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse 
wetenschapsdomeinen.

WETENSCHAPPEN

Voor biologie, chemie en fysica wordt ook een licht uitgebreider 
pakket voorzien.
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GRIEKS - WISKUNDE IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE: 

• Griekse auteurs in de oorspronkelijke 
taal wil lezen en je graag nadenkt over 
de betekenis, de inhoud en de vorm 
van literaire werken uit de oudheid;

• geïnteresseerd bent in de Griekse 
cultuur en filosofie;

• voor wiskunde systematisch goed 
scoort;

• graag creatief met wiskundige proble-
men kan omgaan en je gebeten bent 
om de oplossing  te vinden;

• een studierichting beoogt die je ook 
goed voorbereidt op studies met een 
zwaar wiskundig pakket (academische 
bachelors en masters) of meer prak-
tijkgerichte wetenschappelijke studies 
(professionele bachelors).

DE GRAAD
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