Van ‘ontdekken wie je bent’ naar ‘worden wie je bent’
Beste leerling

Binnenkort maak je de overstap naar het derde jaar. Je hebt twee jaren
ontdekt wie je bent en bent nu klaar om een studiekeuze te maken en te
worden wie je bent.
Je kiest in het derde jaar een studierichting die gelinkt is aan een finaliteit en
interessedomein.
Finaliteit doorstroom: je start na het secundair in het hoger onderwijs
in een academische of professionele bacheloropleiding. Binnen de
doorstroomrichtingen zijn er domeinoverschrijdende en domeingebonden
richtingen. De domeingebonden richtingen zijn gelinkt aan interessedomeinen.
De domeinoverschrijdende richtingen bieden een meer algemene vorming.
Finaliteit arbeidsmarktgericht: na het secundair onderwijs heb je toegang
tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heb je nog verschillende mogelijkheden om je
verder te specialiseren of te schakelen naar het hoger onderwijs.

Ontdek onze campussen, onze
studierichtingen en onze troeven!

Voor actuele informatie:
check de website van ksom.be
of één van onze vier campussen

Campus ROZENBERG
Rozenberg 2, 2400 Mol • 014 31 33 43
www.rozenbergmol.be • info@rozenbergmol.be

Campus SINT-JAN BERCHMANS
Jakob Smitslaan 36, 2400 Mol • 014 31 18 41
www.sjbmol.be • info@sjbmol.be

Veel succes met je studiekeuze!
Het KSOM-team

www.ksom.be

Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Campus SINT-LUTGARDIS
Gasstraat 9, 2400 Mol • 014 20 20 20
www.sintlutgardis.be • info@sintlutgardis.be

Dubbele finaliteit (doorstroom/arbeidsmarktgericht): je maakt na het
secundair onderwijs een keuze. Ofwel studeer je verder in het hoger onderwijs
(in principe professionele bacheloropleidingen), ofwel kun je gaan werken.
Je vindt in KSOM een breed pallet aan studierichtingen in 6 interessedomeinen:
economie en organisatie, maatschappij en welzijn, STEM, taal en cultuur,
sport, voeding en horeca.
Ook voor een meer algemene vorming, over de domeinen heen, heb je in
KSOM de keuze uit verschillende uitdagende studierichtingen.

Infobrochure
Tweede graad

Campus SINT-PAULUS
Kruisven 25, 2400 Mol • 014 20 20 07
www.sintpaulusmol.be • info@sintpaulusmol.be

Inschrijvingen
Vanaf maandag 10 mei, 10.00 uur t.e.m. 8 juli
en van 16 t.e.m. 31 augustus.

Worden
wie je bent
Start
digitale inschrijvingen
vanaf maandag 10 mei 2021, 10.00 uur

Economische wetenschappen
Grieks-Latijn

Bedrijfswetenschappen

Bedrijf en organisatie

Organisatie en logistiek

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn

Haar- en schoonheidsverzorging

Wellness en lifestyle

Zorg en welzijn

Biotechnische wetenschappen

Biotechnieken

Schilderen en decoratie

Technologische wetenschappen

Elektromechanische technieken

Elektriciteit

Elektrotechnieken

Hout

Houttechnieken

Mechanica

Sint-Paulus
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FINALITEIT
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Sint-Lutgardis
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FINALITEIT
DOORSTROOM

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen

STEM

Sportwetenschappen

Mechanische technieken
Voertuigtechnieken
Taal en cultuur

Taal en communicatie

Professionele ondersteuning
door hetzelfde centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB)

KSOM-TROEVEN

IN DE TWEEDE EN DERDE GRAAD

Samenwerking met het bedrijfsleven:
stageplaatsen, werkplekleren,
duaal leren, leeronderneming en
geïntegreerde proef

Sport

Beweging en sport

Sport

Horeca

Restaurant en keuken

Voeding en horeca

Deskundig begeleide
studieovergangen binnen
de scholengemeenschap

Intensieve
samenwerking tussen
de vier campussen

STEM-specialisten
in technologische
wetenschappen

Keuze uit meer dan
80 studierichtingen
Elke campus met
een eigen identiteit

