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Sociale en technische 
 wetenschappen

Eigenheid:
 de mens en zijn leefomgeving staan centraal in deze 
studierichting

 dit komt tot uiting in de sociale en wetenschappelijke 
vakken

 in het vak ‘Sociale wetenschappen’ staat de mens 
en zijn gedrag centraal en wordt je kritische zin en 
probleemoplossend vermogen ontwikkeld

 in het vak ‘Natuurwetenschappen’ verwerf je een 
wetenschappelijk inzicht en vaardigheden via 
experimenten en praktische opdrachten

 in het vak ‘Integrale opdrachten’ (IO) 
worden vier vakken geïntegreerd aangeboden: 
natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, 
voeding en expressie

 competenties staan centraal, een competentie is een 
combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes of 
nog anders geformuleerd: bij competenties komen 
denken én doen aan bod

 in het vak IO komen volgende competenties aan bod:
- sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke 

thema’s onderzoeken
- een persoonsgerichte activiteit en een maaltijd voor 

een groep organiseren (plannen, voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren) 

- een mondelinge presentatie geven voor een groep
- de eigen studieloopbaan en het eigen leerproces in 

handen nemen
 het vak wordt op een permanente manier geëvalueerd 
en minimaal twee keer per jaar is er een evaluatiegesprek 
tussen leerling en begeleidende leerkrachten
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Vakken 5de jaar 6de jaar

godsdienst 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 2 2

aardrijkskunde 1 1

natuurwetenschappen 4 4

geschiedenis 1 1

informatica - -

integrale opdrachten 8 8

sociale wetenschappen 4 4

toegepaste economie 1 1

lichamelijke opvoeding 2 2

muzikale opvoeding - -

wiskunde 3 3

Toekomstmogelijkheden
SenSe tso :
bv. Internaatswerking, Leefgroepenwerking, 
Apotheekassistent

Professionele bachelor :
bv. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onder-
wijzer(es), Leraar/lerares S.O., Sociaal werk, Or-
thopedagogie, Verpleegkunde, Vroedkunde, 
Biomedische laboratoriumtechnologie, Voe-
dings- en dieetkunde, Facilitair management

Hoger beroepsonderwijs (hbo5): 
bv. Verpleegkunde (3 jaar)

Sociale en technische 

 wetenschappen

Dankzij de grote verscheidenheid 

aan vakken in deze studierichting 

zal je uit de aangeboden waaier 

van studiemogelijkheden zeker 

een voor jou aangepaste keuze 

kunnen maken.

Leerlingenprofiel:
 je bent sociaalvoelend en je wil je sociale 
vaardigheden ontwikkelen

 je bent graag creatief bezig
 je hebt interesse voor wetenschappen, 
vooral voor de boeiende concrete 
toepassingen ervan

 je hebt genoeg theoretische 
belangstelling en aanleg voor een vrij 
zwaar pakket algemene vakken, zeker in 
de 3de graad


