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Welkom in Bokrijk!
EEN KEUZE VOOR HET SINT-JOZEFINSTITUUT BOKRIJK IS EEN
VERANTWOORDE KEUZE, WANT ONZE SCHOOL STAAT VOOR ...

Gelukkige jongeren - tevreden ouders
Onze leerlingen komen graag naar school. Ze voelen zich hier thuis, omdat er
een warme sfeer heerst en omdat ze ondervinden dat wij er zijn voor hen. Hun
tevredenheid gaat over op hun ouders en dat is onze beste reclame.

Regelmatige contacten tussen ouders en school
U kan makkelijk contact opnemen met de school, de klassenleraars of een
vakleerkracht. Een vriendelijk gesprek kan veel oplossen. Alle ouders krijgen
een Smartschoolaccount zodat ook berichten mogelijk zijn (met de nodige
afspraken hieromtrent). Door de rapporten dagelijks werk houden wij u op de
hoogte van de vorderingen van uw kind. Viermaal per jaar worden de resultaten
van de studies besproken met de ouders, klassenleraars en vakleerkrachten.
Verder bestaat er de mogelijkheid aan te sluiten bij de oudervereniging,
waarmee de school prettig samenwerkt!

Degelijk, leerlinggericht onderwijs
De Broeders van de Christelijke Scholen (de ‘Lasallianen’) hebben altijd geijverd
voor kwaliteitsonderwijs. We streven ernaar om kansen te geven aan iedereen
met aandacht voor méér dan alleen maar kennis. Onze aanspreektoon is
vriendelijk en beleefd en leerlingen krijgen geleidelijk meer ruimte om
verantwoordelijk en zelfstandig te zijn.
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Kiezen na het tweede jaar
Beste leerling, beste ouders
De eerste graad heb je al achter de rug. Je moet nu een studierichting kiezen
die je in het derde en vierde jaar zal volgen. Deze keuze is erg belangrijk. Wat
je na het vierde jaar nog kan kiezen, hangt min of meer af van wat je nu kiest.
In deze brochure krijg je de studierichtingen van de tweede graad binnen onze
school te zien. Voor studierichtingen buiten onze school contacteer je best
eerst het CLB. De gegevens vind je op de laatste pagina.
In de klas leggen we je uit waar je op moet letten. Neem de brochure met je
ouders door. Ook zij krijgen de gelegenheid om naar een informatieavond te
komen over dit cruciale keuzemoment. Nadien bezorg je dan het voorlopige
keuzeformulier aan je klassenleraar. Als de klassenraad vragen heeft bij je
voorlopige keuze, dan zal ze jou en/of je ouders zeker aanspreken.
Op het einde van het schooljaar spreekt de gehele lerarengroep van de klas
zich uit over de overgang naar een volgend leerjaar. Je krijgt daarbij een
bindend oriënteringsattest A, B of C:
A: Je mag naar het volgende jaar in om het even welke studierichting.
B: Je mag naar het volgende jaar maar niet in bepaalde studierichtingen.
C: Je bent niet geslaagd en moet je jaar overdoen.
Naast dit oriënteringsattest geeft de klassenraad ook een oriënteringsadvies.
Dit advies, dat je moet zien als een positieve raadgeving voor de toekomst, is
niet bindend. De ervaring leert echter dat leerlingen die een advies negeren
vaak in de problemen komen.
Wij wensen je een doordachte en gelukkige keuze! Veel succes!

Leerkrachten en directie van Bokrijk
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Algemene structuur van
het secundair onderwijs
De leerlingen doorlopen in het secundair onderwijs een structuur van drie
graden. Elke graad bestaat uit twee leerjaren, hoewel de 3de graad voor
sommige studierichtingen met een jaar kan verlengd worden.

In de 2de graad kies je voor het eerst een studierichting binnen een bepaalde
finaliteit. Een finaliteit geeft aan waarop de studierichting jou voorbereidt na
het secundair onderwijs. Er zijn drie mogelijkheden:
Doorstroomgericht: deze studierichtingen zijn abstract-theoretisch
en bereiden je voor op het hoger onderwijs. Deze finaliteit wordt
opgedeeld in:
Domeinoverschrijdende (DOD) studierichtingen (ASO)
Domeingebonden (DGD) studierichtingen (KSO of TSO)
Doorstroom + arbeidsmarktgericht: deze studierichtingen zijn
theoretisch én praktijkgericht. Ze bereiden je voor op zowel hoger
onderwijs (professionele bachelor, graduaat of HBO5) en de
arbeidsmarkt. Deze studierichtingen worden ondergebracht in de
onderwijsvormen KSO en TSO.
Arbeidsmarktgericht: deze studierichtingen zijn praktijkgericht.
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Ons aanbod in de tweede graad
In het derde jaar bieden we vanaf 2021-2022 de volgende studierichtingen aan:

In het vierde jaar bieden we momenteel de onderstaande studierichtingen aan*.

*Deze studierichtingen worden
in 2022-2023 vervangen door
de bovenstaande richtingen.
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PAGINA 7
*Verdiepte basis

Op zoek naar de juiste studierichting
Op de volgende pagina's stellen we ons studieaanbod in de tweede graad aan
je voor. Dit doen we steeds op dezelfde manier. In de rubriek "Wie ben jij?"
laten we zien welke leerlingen het best bij de studierichting passen. Hier gaat
het vooral over je talenten en je interesses. In de rubriek "Wat bieden we
jou?" geven we meer informatie over de inhoud van de studierichting. We
eindigen telkens met "Wat kan je hier later mee?". Daar werpen we al een blik
op de toekomst, zowel naar de mogelijkheden in de derde graad als na het
secundair onderwijs.

LATIJN - DOD (ASO)
Wie ben jij?
Je interesseert je voor taal in al zijn rijkdom en je houdt ervan. Omgaan met
verschillende talen en culturen vind je belangrijk. Je beleeft plezier aan lezen,
luisteren, spreken, schrijven en spelen met taal. Je bent nieuwsgierig naar
andere culturen en naar cultureel erfgoed. Je vindt het fijn om je te verdiepen
in Latijn en de Romeinse cultuur. Je leert vlot, ook als het moeilijk is.

Wat bieden we jou?
Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en
een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het
Latijn en krijgt via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur
van de klassieke oudheid.

Wat kan je hier later mee?
De logische voortzetting van Latijn in de derde graad zijn de
doorstroomrichtingen Latijn-Moderne talen en Latijn- Wiskunde die je
voorbereiden op verdere studies in het hoger onderwijs.
Vanuit de tweede graad Latijn kan men zonder problemen doorstromen naar
alle natuurwetenschappelijke en talige richtingen in de derde graad.
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Wat betreft hoger onderwijs wil de richting Latijn leerlingen voorbereiden op
theoretische bacheloropleidingen gevolgd door een masteropleiding in de
meest uiteenlopende disciplines van de domeinen geesteswetenschappen,
natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, afhankelijk van de optie
gekozen in de derde graad.
Je kan ook kiezen voor een praktische bacheloropleiding in die wetenschappen.
Daarna kun je na een schakeljaar ook nog de overstap maken naar een
masteropleiding.
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Economische wetenschappen - DOD (ASO)
Wie ben jij?
Ben je een geboren ondernemer? Ben je geboeid door wat er bij bedrijven,
banken of de overheid gebeurt? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van
ons dagelijks leven? Leg je daarnaast ook vlot verbanden tussen verschillende
leerinhouden en ben je in staat wiskundig abstracte begrippen te gebruiken?
Dan is de richting economische wetenschappen echt iets voor jou!
Als je vanuit een derde jaar wil instromen in het vierde jaar Economische
wetenschappen, moet je er rekening mee houden dat dat enkel kan door het
maken van een instappakket in de zomervakantie.

Wat bieden we jou?
Economische wetenschappen is een theoretische richting binnen de
doorstroomfinaliteit. We bereiden je voor op hogere studies binnen het
domein van je keuze. De richting combineert een uitgebreid pakket van
algemene economie en bedrijfswetenschappen.
De klemtoon ligt uiteraard op het vak economie. Dat is de wetenschap die het
keuzegedrag bestudeert van gezinnen, bedrijven en de overheid. Je verwerft
inzicht in het gedrag van consumenten en producenten en de invloed die de
overheid op hen uitoefent. Daarnaast leer je kritisch kijken naar de
wereldwijde economie. Er duiken begrippen op zoals vraag, aanbod,
belastingen, werkloosheid, loonberekeningen, koopkracht, reclame, winst,
boekhouden ...

Wat kan je hier later mee?
De richtingen ‘Economie-Moderne Talen’ en ‘Economie-Wiskunde’ in de derde
graad zijn de meest logische keuzes na deze richting in de tweede graad. De
richting Bedrijfswetenschappen sluit inhoudelijk ook nauw aan. Doorstromen
naar de richting Latijn kan niet, doorstromen naar het vijfde jaar Humane
wetenschappen kan enkel indien je daarvoor een instappakket maakt
tijdens de grote vakantie.
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Bedrijfswetenschappen - DGD (TSO)
Wie ben jij?
Ben je een geboren ondernemer? Ben je geboeid door wat er bij bedrijven,
banken of de overheid gebeurt? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van
ons dagelijks leven? Wil je weten hoe wiskundige concepten concreet
toegepast worden en dat vooral binnen economie? Dan is de richting
bedrijfswetenschappen echt iets voor jou

Wat bieden we jou?
Net zoals economische wetenschappen is ook bedrijfswetenschappen een
richting uit de doorstroomfinaliteit. We bereiden je voor op hogere studies
binnen het domein economie en organisatie. De richting combineert een
uitgebreid pakket van algemene economie en bedrijfswetenschappen.
We bieden je een brede algemene vorming waarbij steeds vertrokken wordt
vanuit concrete contexten. Voor wiskunde wordt er verdiepend gewerkt omdat
dit vak ook nuttig is voor economie.
Tijdens de lessen economie verwerf je inzicht in het gedrag van consumenten,
producenten en de invloed die de overheid op hen uitoefent. Je leert over de
manier waarop de markt werkt en hoe prijzen bepaald worden. Daarnaast leer
je kritisch kijken naar de wereldwijde economie en internationale handel. Er
duiken begrippen op zoals vraag, aanbod, belastingen, werkloosheid,
loonberekening, koopkracht, reclame, boekhouden …

Wat kan je er later mee?
De richting Bedrijfswetenschappen in de derde graad is uiteraard de meest
logische keuzes na deze richting in de tweede graad. Andere inhoudelijk
aansluitende opleidingen in de derde graad zijn: Bedrijfsorganisatie,
Commerciële organisatie, Internationale handel en logistiek en Toerisme.

PAGINA 12

PAGINA 13

Waar zitten de verschillen tussen Economische
wetenschappen en Bedrijfswetenschappen?
Economie
Hetzelfde leerplan maar meer tijd om dit te realiseren in de richting
Bedrijfswetenschappen.

Wiskunde
Economische wetenschappen: stevig pakket abstracte wiskunde
Bedrijfswetenschappen: verdiepte en toegepaste wiskunde

Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis:
Economische wetenschappen: leerplan verdiepte basisvorming
Bedrijfswetenschappen: leerplan basisvorming
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HUMANE WETENSCHAPPEN - DOD (ASO)
Wie ben jij?
Deze studierichting is geknipt voor jou als je een ruime belangstelling hebt voor
de maatschappij en voor wat mensen denken en doen, hier of elders, zowel
vroeger als nu. Je hebt met andere woorden interesse voor psychologie,
sociologie, kunst, filosofie, cultuur, media, politiek, geschiedenis en actualiteit.
Je volgt het nieuws graag en leest veel. Verder kom je graag in contact met
mensen, stel je je vragen bij de wereld rondom je. Met andere mensen praten en
iets voor hen doen, trekt je aan. Je hebt een gevoel voor rechtvaardigheid en je
wil je inzetten voor alle mensen die een extra steuntje nodig hebben.
Je toont inzicht in complexe leerinhouden, kan verbanden leggen tussen
leerinhouden en je kan logisch redeneren. Je hebt geen problemen met
abstractere denkbeelden en theorieën. Je bent in staat om op een analytische
en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Je hanteert
menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Je verdiept je in
sociologie en psychologie en wil alle aspecten van het menselijk bestaan
bestuderen en begrijpen.
Als je vanuit een derde jaar wil instromen in het vierde jaar Humane
wetenschappen, moet je er rekening mee houden dat dat enkel kan door het
maken van een instappakket in de zomervakantie.

Wat bieden we jou?
Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de
doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie,
kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je leert kritisch te kijken naar en
te filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het
geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst vanuit een
kunsthistorisch kader. Je bestudeert de mens en zijn gedrag en ontwikkelt een
wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader. Je maakt
kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. Je legt hierbij
veel verbanden met de actualiteit waarvan we verwachten dat je deze actief
volgt. Ook geschiedenis beschouwen we als een richtingsvak.
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Humane wetenschappen is ook een heel talige richting: in de richtingsvakken
wordt veel met teksten gewerkt en verwachten we voor de talen meer dan
basiskennis.

PAGINA 16

Werken met de iPad
Humane wetenschappers moeten op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de
wereld rondom hen. De iPad is ons venster op de wereld. We gebruiken hem in
de richingsvakken voor opzoekwerk, maar ook de cursus vind je er integraal op
terug. Ook in andere vakken wordt de iPad gebruikt, o.m. in wiskunde, waar het
het grafisch rekentoestel vervangt. De iPad is ter ondersteuning van het
lesgeven en vervangt de boeken dus niet.
We kiezen voor de iPad (Apple) omwille van de vlotheid van werken, de
mogelijkheden (apps) en omwille van technische redenen. We verwachten dat
de leerlingen beschikken over een eigen toestel waarop de laatste versie van iOS
kan draaien. Je voorziet ook best een goede beschermhoes. De grootte van het
toestel maakt niet uit. Als je bewust wil kiezen voor Humane wetenschappen
mag de aankoop van een eigen iPad uiteraard geen hinderpaal vormen. Moest
dit toch het geval zijn, is een gesprek met de directie altijd mogelijk om naar een
oplossing te zoeken.

Wat kan je hier later mee?
De logische voortzetting van deze richting is Humane wetenschappen in de
derde graad. Andere richtingen met domeinfinaliteit kunnen ook, behalve dan
de combinaties met Latijn of veel wiskunde en wetenschappen. Inhoudelijk sluit
ook de richting Welzijnswetenschappen nauw aan.
In het hoger onderwijs ben je als leerling Humane wetenschappen voorbereid op
theoretische bacheloropleidingen gevolgd door een masteropleiding in
disciplines als psychologie, pedagogie, criminologie, politieke wetenschappen,
sociologie, communicatiewetenschappen, geschiedkunde, rechten,
journalistiek, logopedie, onderwijs …
Je kan ook kiezen voor een praktische bacheloropleiding zoals: sociaal werk,
orthopedagogie, verpleegkunde, toegepaste psychologie, rechtspraktijk,
lerarenopleiding … Na een praktische bacheloropleiding kun je mits een
schakeljaar ook nog de overstap maken naar een masteropleiding.
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MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN - DGD (TSO)
Wie ben jij?
Deze studierichting is geknipt voor jou als je een ruime belangstelling hebt voor
de maatschappij en voor wat mensen denken en doen, hier of elders, zowel
vroeger als nu. Je hebt met andere woorden interesse voorpsychologie,
sociologie, kunst, filosofie, cultuur, media, politiek, geschiedenis en actualiteit.
Je vindt het geen straf om het nieuws te volgen, de krant open te slaan, een
boek te lezen. Verder kom je graag in contact met mensen, stel je je vragen bij
de wereld rondom je. Met andere mensen praten en iets voor hen doen, trekt je
aan. Je hebt een gevoel voor rechtvaardigheid en je wil je inzetten voor alle
mensen die een extra steuntje nodig hebben.
Je toont inzicht in complexe leerinhouden, kan verbanden leggen tussen de
theorie en concrete situaties. Je bent in staat om op een kritische manier te
kijken naar mens en samenleving. Je hanteert menswetenschappelijke
concepten. Je verdiept je in sociologie en psychologie en wil alle aspecten van
het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Wat bieden we jou?
Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in
de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een
inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Je maakt een begin met
het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het
geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit concrete contexten en
voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkel je
een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je
verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en
zijn gedrag. We nemen ook uitgebreid de tijd om je kennis te laten maken met
klassieke psychologische en sociologische theorieën.
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Werken met de iPad
Maatschappij- en Welzijnswetenschappers moeten op de hoogte zijn van wat er
gebeurt in de wereld rondom hen. De iPad is ons venster op de wereld. We
gebruiken hem in de richtingsvakken voor opzoekwerk, maar ook de cursus
vind je er integraal op terug. Ook in andere vakken wordt de iPad gebruikt,
o.m. in wiskunde, waar het het grafisch rekentoestel vervangt. De iPad is ter
ondersteuning van het lesgeven en vervangt de boeken dus niet.
We kiezen voor de iPad (Apple) omwille van de vlotheid van werken, de
mogelijkheden (apps) en omwille van technische redenen. We verwachten dat
de leerlingen beschikken over een eigen toestel waarop de laatste versie van
iOS kan draaien. Je voorziet ook best een goede beschermhoes. De grootte van
het toestel maakt niet uit. Als je bewust wil kiezen voor Maatschappij- en
Welzijnswetenschappen mag de aankoop van een eigen iPad uiteraard geen
hinderpaal vormen. Moest dit toch het geval zijn, is een gesprek met de
directie altijd mogelijk om naar een oplossing te zoeken.

Wat kan je hier later mee?
De logische voortzetting van deze richting is Welzijnswetenschappen in de
derde graad. Andere richtingen met doorstroomfinaliteit behoren ook tot de
mogelijkheden behalve richtingen met meer wiskunde of exacte
wetenschappen.
Wat betreft hoger onderwijs wil de richting Maatschappij- en
Welzijnswetenschappen leerlingen in de eerste plaats voorbereiden op
praktische bacheloropleidingen als sociaal werk, orthopedagogie,
verpleegkunde, toegepaste psychologie, rechtspraktijk, lerarenopleiding …
Na een praktische bacheloropleiding kun je mits een schakeljaar ook nog de
overstap maken naar een masteropleiding.
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Humane wetenschappen of Maatschappij- en
Welzijnswetenschappen?
De richtingen Humane wetenschappen en Maatschappij- en
Welzijnswetenschappen bieden een uitgebreide kennismaking met een heel
aantal gedrags- en cultuurwetenschappen: psychologie, sociologie en filosofie.
Beide richtingen focussen op de organisatie van de wereld rondom ons en het
gedrag van de mensen die haar bewonen.
In een steeds veranderende maatschappij is het belangrijk om mee te zijn en bij
te blijven. We vertrekken in beide richtingen van concrete voorbeelden uit de
actualiteit of de recente geschiedenis om ze vervolgens in de richtingsvakken te
kaderen in de theoretische kaders die de psychologie, sociologie en filosofie ons
bieden. Vlot en efficiënt je weg vinden in de media is daarvoor belangrijk.
Daarnaast is een zekere taalvaardigheid vereist om o.a. vlot te kunnen
communiceren en om te gaan met tekstmateriaal.

Waarin zit dan het verschil tussen beide studierichtingen?
In Maatschappij- en Welzijnswetenschappen krijg je uitgebreid de tijd om de
leerinhouden van sociologie en psychologie te verwerken aan de hand van
concrete casussen. We werken hier met toegankelijk tekst- en videomateriaal en
passen de leerstof toe op reële situaties. We werken samen in de klas aan een
goed begrip van de leerstof voor alle vakken. Maatschappij- en
Welzijnswetenschappen bereidt je voor op een professionele bachelor in het
hoger onderwijs.
In Humane wetenschappen krijg je een bredere vorming waarbij naast de
richtingsvakken ook veel belang gehecht wordt aan talenkennis,
kunstbeschouwing en geschiedenis. We dagen je uit om grondig en kritisch na te
denken over de maatschappij door middel van de actualiteit en boeiend teksten videomateriaal. We verbinden dit dan met de theorieën uit de verschillende
humane wetenschappen. Humane wetenschappen bereidt je voor op een
academische of professionele bachelor in het hoger onderwijs.

PAGINA 21

NATUURWETENSCHAPPEN - DOD (ASO)
Wie ben jij?
Wil je graag leren hoe je gerichte vragen kan stellen om moeilijkere problemen
te definiëren? Spreken abstracte/theoretischere modellen jou aan? Vraag je je af
hoe je met een kritische blik gegevens kan verwerken? Heb je zin om
verklaringen of oplossingen te zoeken voor moeilijkere wetenschapsvragen en
problemen of om de gevonden resultaten en de gevolgde werkwijze zelfstandig
te leren beargumenteren? Lijkt het jou wel wat om complexe natuurlijke en
technische systemen te ontrafelen en te modelleren om zo te leren voorspellen
wat er gebeurt als je bepaalde gegevens verandert? Spreekt het wiskundig
benaderen van natuurwetenschappelijke verschijnselen jou aan? Beheers je de
verdiepingsdoelen van de eerste graad zowel voor natuurwetenschappen als
voor wiskunde voldoende? Schrik je er niet voor terug om zonder hulp van de
leerkracht aan de slag te gaan met wiskundige problemen? Vind je het een
uitdaging om ook abstracte leerinhouden te doorgronden? Zie je snel verbanden
tussen verschillende wiskundige leerinhouden? Zie je er niet tegenop om
bewijzen te leren, op te bouwen en te verklaren? Dan is de richting
Natuurwetenschappen vast iets voor jou!

Wat bieden we jou?
Natuurwetenschappen is een doorstroomrichting waarbij de klemtoon ligt op
wiskunde en wetenschappen (fysica, chemie en biologie). Voor zowel wiskunde
als wetenschappen ligt de nadruk op abstract denken.
Voor de wetenschapsvakken verwachten we dat je zelf een wetenschappelijk
methodische denkmethode kan ontwikkelen waardoor de wetenschappelijke
kennis over de verschillende disciplines vergroot wordt. Het onderzoeken van
verbanden en modelleren komt nadrukkelijk aan bod. De verworven
wetenschappelijke inzichten worden in ruimere contexten toegepast en
natuurwetenschappelijke problemen worden verklaard vanuit de wiskunde.
De behandelde wiskundige inhouden zijn voor deze richting abstracter en
complexer. Er worden verbanden gelegd tussen de verschillende wiskundige
domeinen met extra aandacht voor bewijsvoering en bewijstechnieken.
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Wat kan je hier later mee?
De logische voortzetting van natuurwetenschappen (doorstroom tweede graad)
in de derde graad zijn de doorstroomrichtingen met talen, wiskunde en
wetenschappen. We denken hierbij aan Wetenschappen-Wiskunde of Moderne
talen-Wetenschappen. Andere richtingen met domeinfinaliteit behoren evenwel
ook tot de mogelijkheden, behalve dan de combinaties met Latijn. Doorstromen
naar het vijfde jaar Economische wetenschappen of Humane wetenschappen
kan enkel indien je daarvoor een instappakket maakt tijdens de grote vakantie.
Wat betreft hoger onderwijs bereidt de richting natuurwetenschappen
leerlingen voor op theoretische bacheloropleidingen gevolgd door een
masteropleiding in de meest uiteenlopende disciplines van de domeinen
wetenschap en wiskunde.
Je kan ook kiezen voor een praktische bacheloropleiding in die wetenschappen.
Na een praktische bacheloropleiding kun je na een schakeljaar ook nog de
overstap maken naar een masteropleiding.
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BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN - DGD (TSO)
Wie ben jij?
Als leerling Biotechnische wetenschappen laat je je niet afschrikken door een
pittige dosis wiskunde en wetenschappen. Je toont inzicht in complexe
leerinhouden, weet verbanden te leggen en kan sterk logisch redeneren.
Bovendien hou je er ook van om als kers op de taart de theorie toe te passen in
goed uitgeruste praktijklokalen. Je steekt dus ook wel graag de handen uit de
mouwen en weet de nodige vaardigheden en attitudes hiervoor aan de dag te
leggen.

Wat bieden we jou?
Start je met de studierichting Biotechnische wetenschappen, dan kan je je
verwachten aan een sterk pakket exacte wetenschappen zoals biologie, chemie,
fysica en wiskunde. Daarnaast ga je deze theoretische kennis
proefondervindelijk toepassen. De klemtoon ligt op gevorderde STEMengineering, waarbij de verschillende STEM-disciplines worden toegepast om
via een stevige analyse tot de oplossing van een probleem te komen. Er wordt
veel aandacht besteed aan de studie van de levende materie van plant, dier en
mens alsook de interactie met de omgeving.

Wat kan je hier later mee?
Aangezien je doordrongen zal zijn van een uitgebreide wetenschappelijke en
wiskundige basis opent de studierichting Biotechnische wetenschappen heel
wat verdere studiemogelijkheden. In de derde graad is het logisch dat je
doorstroomt naar de richting Biotechnologische en chemische wetenschappen.
Ook de richting Biotechnologische en chemische technieken sluit inhoudelijk
nauw aan.
Naar het hoger onderwijs toe ben je geknipt voor het aanvatten van
wetenschappelijke of ingenieursstudies, maar ook paramedische richtingen
behoren tot de logische vervolgmogelijkheden.
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BIOTECHNIEKEN - D/A (TSO)
Wie ben jij?
Wil jij graag de mens en de natuur stevig onder de loep/microscoop nemen?
Hou je van onderzoek en nauwkeurig werken met oog voor detail? Wil je graag
meer leren over biochemische en fysische processen gericht op de industrie?
Ben je er nog niet helemaal uit of je nadien wil verder studeren of misschien
toch liever wil gaan werken? Dan is de studierichting biotechnieken misschien
wel je ding.

Wat bieden we jou?
In de tweede graad biotechnieken krijg je nog altijd een brede algemene
vorming. Daarnaast ligt een belangrijke focus op toegepaste
wetenschappelijke vakken als biologie, fysica, chemie en labo-en
productietechnieken. Je krijgt theorie, maar vooral ook veel praktijk. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen begripspractica, apparatuurpractica en
onderzoekspractica. Je leert problemen onderzoeken, analyseren en oplossen
aan de hand van gepaste onderzoeksmethoden met aandacht voor kwaliteit en
veiligheid. Je ICT- en taalvaardigheden worden aangescherpt voor het
verwerken van meetresultaten in een degelijk verslag van je labo-onderzoek.

Wat kan je hier later mee?
De logische voortzetting na de tweede graad Biotechnieken is in de derde
graad Biotechnische en chemische technieken. Hierna kan je in onze school
nog een specialisatiejaar Chemische Procestechnieken of Apotheekassistent
volgen. Wie weet word jij wel de labomedewerker, apotheekassistent of
procesoperator van morgen.
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Biotechnische wetenschappen of Biotechnieken?
Zowel de studierichting Biotechnieken als Biotechnische wetenschappen sluiten
nauw aan bij de biotechnologie. Dit is een actuele wetenschap die op een
gecontroleerde en doordachte wijze levende cellen of componenten ervan
manipuleert voor nuttige doeleinden. In de industrie wordt ze gebruikt om op
grote schaal producten aan te maken. We denken hierbij aan de ontwikkeling
van de nieuwe Covid-vaccins. De oorsprong van deze nieuwe wetenschap vinden
we in de voedingssector waar micro-organismen al sedert de verre geschiedenis
aangewend worden om het leven van de mens positief te beïnvloeden.
Voorbeelden hiervan zijn het bereiden van kaas met behulp van
melkzuurbacteriën, het rijzen van brood of het brouwen van bier met behulp
van gisten. Tegenwoordig is de biotechnologie ook niet meer weg te denken in
de milieusector, de medische sector, de agro-industrie en de sector van de
gentechnologie. Met andere woorden: er is een brede waaier aan
toekomstmogelijkheden.

Waar zit dan het grote verschil tussen beide studierichtingen?
Voor de studierichting Biotechnieken ligt je sterkte vooral bij STEM-technieken
die je aanwendt in het labo voor het analyseren van biochemische en fysische
productieprocessen. Je focust dus op de vaardigheden die je in het werkveld
nodig hebt, want de studierichting biotechnieken biedt de mogelijkheid om na
de derde graad meteen door te stromen naar de arbeidsmarkt.
Voor de studierichting Biotechnische wetenschappen verwachten we een sterk
theoretische en wiskundige aanleg voor de STEM-engineering alsook het kunnen
toepassen van deze kennis in de praktijk. In deze studierichting is het de
bedoeling dat je nog verder studeert na het behalen van je diploma secundair
onderwijs.
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Hoe sluit de derde graad
aan op de tweede graad?
In deze tabel kan je aflezen of de overgang van de richting die je volgde in de
tweede graad naar de richting van je keuze in de derde graad logisch (L),
mogelijk (M), mogelijk na het maken van een instappakket (M*), problematisch
(P) of onmogelijk (-) is.
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Gespreide evaluatie vreemde talen
Op onze school kiezen we voor gespreide evaluatie voor de vreemde taalvakken
vanaf het derde jaar. Bij gespreide evaluatie bestaat het examenpunt uit
verschillende kleine of grote examenopdrachten, de zogenaamde taaltaken.
Deze evaluaties vinden hoofdzakelijk plaats doorheen het schooljaar. Tevens
houden we een examenmoment waarop er ook een opdracht uitgevoerd kan
worden. Dat zal echter geen klassiek examen meer zijn. Die taaltaken zijn de
uiteindelijke producten die onze leerlingen moeten kunnen maken.
Het verschil met het klassieke systeem is dat deze taaltaken op gespreide
tijdstippen doorheen het schooljaar geëvalueerd zullen worden. Daarnaast blijft
het Dagelijks Werk nog steeds bestaan. Dat DW is dan samengesteld uit de
resultaten van kleine en grote toetsen die we afgenomen hebben om de weg
naar de taaltaak in te oefenen. De taaltaken en het DW samen geven een goed
beeld over de vooruitgang van de leerling.
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OVER ALLE STUDIERICHTINGEN KANJE INFORMATIE
KRIJGEN BIJ HET CLB (VRIJ CENTRUM VOOR
LEERLINGEN BEGELEIDING)
VRIJ CLB REGIO GENK
ZEVENBONDERSTRAAT 80
3600 GENK
089 56 93 20
GENK@VCLBLIMBURG.BE
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