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Eerste graad
TWEEDE LEERJAAR

Basisgedeelte 25
Talen 9

Nederlands 4
Frans 3
Engels 2

STEM 8
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Techniek 1
Aardrijkskunde 1

Mens en Maatschappij 8
Levensbeschouwing 2
Geschiedenis 2
Artistieke Vorming 1
Economische en Financiële Competenties/ICT 1
Lichamelijke opvoeding 2

Basisopties (1 keuze) 5
Klassieke Talen: Latijn

Moderne Talen-Wetenschappen

STEM-Wetenschappen: Techniek-Wetenschappen

Maatschappij & Welzijn

Economie & Organisatie

Differentiatiepakket 2
Techniek + 1
Remediëring/uitdaging Nederlands, Frans, 
Wiskunde

1
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Tweede jaar
BASISOPTIES

In de tweede jaar kan je kiezen uit de volgende basisopties:

Klassieke Talen: Latijn
Heeft het eerste jaar Latijn jou overtuigd om nog dieper door te dringen in de geheimen van het 
Latijn, dan is de basisoptie Klassieke Talen de juiste keuze voor jou.
Naast de studie van de talen, ga je in het tweede jaar ook in op hoe Grieken en Romeinen 
leefden en welke invloed hun cultuur had op onze samenleving.

Moderne Talen - Wetenschappen
In deze basisoptie pas je communicatieve vaardigheden toe 
in het Nederlands, Frans en Engels. We sporen je aan om 
meer fictie te lezen en je leeservaringen te delen met je me-
deleerlingen.
Spreekt het je aan om onderzoekend de wereld te verkennen? 
Via experimenten, observaties, terreinonderzoek en 
opzoekingswerk leer je om te gaan met wetenschappelijke 
vaardigheden. 
Een combinatie van taal en wetenschap krijg je in 
wetenschappelijk werk in de voertaal Frans.

STEM - Wetenschappen
Stel jij je wel eens de vraag hoe een natuurfenomeen of 
toestel werkt? Experimenteer je graag? Wil je graag je 
eigen uitvinding in elkaar boksen? Dan zit je goed in de 
basisoptie STEM-wetenschappen.
Inspiratie haal je uit systemen die je dagelijks tegenkomt. 
Hiervoor gebruik je wiskundige en wetenschappelijke 
inzichten. Je kan ook creatief aan de slag om je eigen 
systeem te bedenken en uit te voeren.
Je krijgt een solide basis mee zodat je later met een 
gerust hart voor een sterke technologische richting kan 
kiezen.

Maatschappij & Welzijn
Sprak in het 1e jaar de module Welzijn je het meest aan, dan is deze basisoptie de juiste keuze. 
Het welzijn van de mens in de maatschappij staat immers centraal in deze basisoptie. 
Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en hun onderlinge relaties. Je maakt ook kennis 
met een aantal basisbegrippen en - technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de 
eigen  lifestyle in de huidige maatschappij te verbeteren en in stand te houden.

Economie & Organisatie
In deze basisoptie verdiep je je in de wereld van economie en ondernemen. Vanuit je eigen 
beleving bestudeer je het consumentengedrag, je onderzoekt administratieve activiteiten 

binnen een onderneming en krijgt tips om voozichtig om te gaan met een budget.
Deze basisoptie bereidt je voor op de studierichting Bedrijf & Organisatie.


