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Hoe verloopt het  

STUDIEKEUZEPROCES op school? 
 

Kiezen voor een studierichting is niet zo eenvoudig. Het is een belangrijke stap die heel wat 

voorbereiding vraagt. Je kan pas een goede keuze maken als je voldoende inzicht hebt in je 

eigen studiemogelijkheden en als je voldoende informatie verzameld hebt over de inhoud 

van de verschillende studierichtingen en over de doorstromingsmogelijkheden naar de hogere 

graden.  

Bij het maken van een studiekeuze sta je niet alleen. Je ouders, je leraren, de directie en de 

CLB-medewerker op school, willen je daarbij graag helpen.  

 

Hoe verloopt nu dat hele keuzeproces in Paridaens? 

Voor de leerlingen van het eerste jaar gelden de punten 1. en 3. niet. 

 

1. Studiekeuzebundel. Je klassenleraar begeleidt je bij het invullen van een 

studiekeuzebundel. Daarin word je uitgenodigd om even stil te staan bij jezelf, je 

talenten, je interesses en dromen, je leer-en werkhouding… We nodigen je er in uit om 

maximaal informatie in te winnen en op basis daarvan een voorlopige keuze te maken die 

je bespreekt met je ouders. 

 

2. Infolessen door de coördinatoren over de studiemogelijkheden binnen de 

verschillende onderwijsvormen   

Vlak voor de krokusvakantie krijg je informatie over de verschillende studierichtingen. 

Zo krijg je dan een overzicht van het studieaanbod in Paridaens, maar ook in de andere 

scholen van de scholengemeenschap. Je krijgt ook een keuzeformulier mee naar huis. 

 

3. Op 10 maart is er een studiekeuzebeurs op school. Je krijgt er heel concrete 

informatie over de studierichtingen op school en een aantal vaak gekozen 

studierichtingen buiten onze school. ‘Ervaringsdeskundigen’ geven je er meteen een 

antwoord op al je vragen. 

 

4. Infoavond op woensdag 18 maart om 20 uur  

Op deze informatieavond worden je ouders uitgenodigd. De verschillende 

studiemogelijkheden in onze school en de overstapmogelijkheden tussen de graden 

worden hier toegelicht. 
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5. CLB 

Zit je echt vast en wil je een zuivere kijk krijgen op je mogelijkheden en interesses, of 

wil je concrete informatie over studierichtingen die in Paridaens niet aangeboden 

worden, dan kan je een afspraak maken met onze CLB-medewerker (mevrouw Kim 

Goossens). Ze is telefonisch te bereiken op het nummer 016 28 24 00 (V.C.L.B.-centrum). 

 

6. Keuzeformulier invullen  

Als je voldoende informatie verzameld hebt, kan je samen met je ouders een proefkeuze 

maken. Deze keuze duid je aan op het keuzeformulier, dat je ten laatste op woensdag 

25 maart aan het leerlingensecretariaat bezorgt. We vragen dat je een proefkeuze 

maakt, ook al twijfel je nog. Je kan je keuze voor een bepaalde studierichting nog 

wijzigen op het einde van het schooljaar.  

 

7. Opendeurdag zaterdag 25 april van 11 tot 17 uur  

Op de opendeurdag kunnen jij en je ouders meer concrete informatie inwinnen over de 

inhoud van de vakken doorheen de verschillende leerjaren en de eigenheid van elke 

studierichting, binnen en buiten onze school. De meeste Leuvense scholen houden hun 

opendeurdag op dezelfde zaterdag. 

 

8. Bespreking van de studiekeuze van de leerlingen  

De leraren geven hun advies bij de studiekeuze van de leerlingen op de klassenraad op 

het einde van het tweede trimester. Je klassenleraar zal dat advies met jou en je ouders 

bespreken tijdens het oudercontact: maandag 4 mei. Je ouders kunnen dan ook met de 

betrokken vakleraren spreken.  

Op de delibererende klassenraad - eind juni - wordt je studiekeuze, in het licht van de 

resultaten van de laatste examenperiode, nog eens besproken. Het definitieve advies van 

de klassenraad bij je studiekeuze, verneem je via je rapport. Je kunt samen met je 

ouders je studiekeuze met de leraren komen bespreken op dinsdag 30 juni tussen 15 en 

18 uur.    

 

Je studiekeuze wijzigen? 

Je kunt je studiekeuze op het einde van het schooljaar nog wijzigen. Opdat we tijdens de 

vakantieperiode de start van het volgende schooljaar degelijk zouden kunnen voorbereiden, 

vragen we om het formulier waarmee de studiekeuze gewijzigd wordt liefst nog tijdens het 

oudercontact op 30 juni, maar uiterlijk op woensdag 1 juli 2015 om 12 uur aan de 

directeur te bezorgen. Leerlingen die pas na die datum hun studiekeuze meedelen, lopen het 

risico dat de klas voor de gekozen studierichting volzet is. Voor leerlingen met uitgestelde 

proeven wordt een uitzondering gemaakt.  
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STRUCTUUR van het  

SECUNDAIR ONDERWIJS 
 

 

Dit schema geeft de structuur van het secundair onderwijs weer. De schuin gedrukte 

leerjaren kun je in Paridaens volgen. 

 

 4e GRAAD 

 

9e leerjaar BSO 

 

8e leerjaar BSO 

 

7e leerjaar BSO 

 

3e GRAAD 

 

voorber. jaar H.O. 7e specialisatiejaar 7e specialisatiejaar           

voorber. jaar H.O. 

7e jaar diploma S.O. 

6e leerjaar ASO 

 

6e leerjaar TSO 6e leerjaar KSO 6e leerjaar BSO 

5e leerjaar ASO 

 

5e leerjaar TSO 5e leerjaar KSO 5e leerjaar BSO 

2e GRAAD 

 

 5e jaar vervolmaking 

BSO 

4e leerjaar ASO 

 

4e leerjaar TSO 4e leerjaar KSO 4e leerjaar BSO 

3e leerjaar ASO 

 

3e leerjaar TSO 3e leerjaar KSO 3e leerjaar BSO 

1e GRAAD 

 

2e leerjaar 

 

Beroepsvoorber. jaar 

1e leerjaar A 

 

1e leerjaar B 
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EERSTE GRAAD in Paridaens 
 

In het tweede leerjaar wordt het gemeenschappelijke gedeelte verminderd (24 uren) ten 

voordele van de keuzevakken (8 uren). 

 

Paridaens biedt drie mogelijkheden : 

 De studierichting Grieks-Latijn, met 4 uren Grieks en 4 uren Latijn, is de geknipte 

richting voor wie in de tweede graad twee klassieke talen wil studeren en voor wie 

Grieks of Latijn als hoofdvak wil behouden. Om Grieks-Latijn te volgen moet je 

interesse tonen voor de oude volkeren, hun taal, geschiedenis en cultuur. Aanleg voor 

woord- en zinsontleding, een goede taalvaardigheid en een dosis discipline om elke dag 

woordjes te studeren, zijn nodig om in deze studierichting te kunnen slagen. Een goed 

werktempo is ook erg handig: in Grieks-Latijn krijg je hetzelfde pakket Frans, wiskunde 

en Nederlands (en Latijn) te verwerken als de andere leerlingen van het tweede jaar, in 

minder tijd. 

 

 De studierichting Latijn heeft 5 uren Latijn en 3 uren aanvulling van de basisvakken 

(Nederlands, Frans en wiskunde). Kan je in het eerste jaar vlot Latijnse zinnen vertalen, 

heb je interesse voor de oude volkeren, hun taal, geschiedenis en cultuur, heb je aanleg 

voor woord- en zinsontleding en daarbij ook een dosis werklust om dagelijks woordjes te 

studeren, dan kan je deze studierichting gerust volgen. 

 

 De studierichting Moderne Wetenschappen met 3 uren wetenschappelijk werk en 2 

uren socio-economische initiatie, wordt aangevuld met 3 uren basisvakken 

(Nederlands, Frans en wiskunde). Heb je belangstelling voor het economisch en sociaal 

leven, voor wetenschappelijk werk en heb je geen moeite om algemene vakken als 

Nederlands, Frans en wiskunde te verwerken, dan zit je goed in deze studierichting. 
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 tweede jaar 

 BASISLEERSTOF 

Aardrijkskunde 1 

Natuurwetenschappen 1 

Frans 3 

Engels 2 

Geschiedenis 2 

Godsdienst 2 

Lich. opvoeding en sport 2 

Muzikale opvoeding 1 

Nederlands 4 

Plastische opvoeding - 

Techniek 2 

Wiskunde 4 

 OPTIEVAKKEN 

 GL  Lat  Mod 

Frans - 1 1 

Grieks 4 - - 

Latijn 4 5 - 

Nederlands - 1 1 

Socio-economische init.   - - 2 

Sociale activiteit - - - 

Wetenschappelijk werk - - 3 

Wiskunde - 1 1 

Expressie - - - 
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TWEEDE GRAAD in Paridaens 
 

De overstap van het tweede naar het derde jaar secundair onderwijs is een cruciaal moment 

in het studiecurriculum van de ASO-leerling. De tweede graad legt immers de basis voor een 

meer gespecialiseerde studierichting in de derde graad. Bij de keuze moet je, behalve met 

jouw belangstelling, ook rekening houden met de uitwegen die de beoogde studierichting 

heeft in de derde graad. 

 

In Paridaens is de keuzestructuur zo uitgebouwd dat op elke studierichting van de tweede 

graad meerdere richtingen aansluiten. Anderzijds steunt elke richting van de derde graad op 

een specifieke onderbouw. Hoewel er theoretisch altijd overstapmogelijkheden bestaan, lijkt 

het ons zinvoller een logisch curriculum op te zetten en daarin consequent verder te gaan. 

Binnen een graad - of zelfs tussen de tweede en de derde graad - grondig van keuze 

veranderen, zou slechts uitzonderlijk mogen gebeuren.  

 

Paridaens biedt volgende studierichtingen aan: economie, Grieks-Latijn, Latijn, humane 

wetenschappen en wetenschappen.  

 

In de richting economie worden twee pakketten aangeboden:  

 Economie A: voor wie interesse heeft voor economie, een goede aanleg heeft voor 

Nederlands, Frans en Engels. Wie deze richting kiest, kiest bewust voor een minder 

sterk pakket wiskunde. 

 Economie B: naast belangstelling voor economie is hier ook een goede aanleg voor 

wiskunde vereist. 

 

Ook in de richting Latijn wordt een pakket met 4 uren wiskunde (Latijn A) en een ander met 

5 uren wiskunde (Latijn B) aangeboden. 

 

Grieks-Latijn is de geknipte richting voor wie de studie van 2 klassieke talen wil combineren 

met een sterk pakket wiskunde. 

 

De richting wetenschappen richt zich vooral tot leerlingen die heel behoorlijke cijfers 

haalden voor wiskunde in het tweede leerjaar, kiezen voor een stevig pakket wetenschappen 

en wiskunde in de tweede graad en dit verder willen uitbouwen in de derde graad. 

 

De studierichting humane wetenschappen is de geknipte keuze voor wie een brede 

culturele en psycho-sociale vorming wil koppelen aan een degelijke talenkennis. 

 

Sommige vakken worden in het derde of het vierde jaar gegeven; in bijgaande tabel zie je 

hoe de verdeling precies gebeurt. Zo krijgen bvb. leerlingen in het derde jaar plastische 
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opvoeding en in het vierde jaar muzikale opvoeding. In het vierde jaar krijgen alle leerlingen 

Duits.  

 

LESSENROOSTER TWEEDE GRAAD 

3de  jaar/4de jaar Econ. 

A 

Econ. 

B 

Grieks 

Latijn 

Latijn 

A 

Latijn 

B 

Humane 

Wet. 

Weten-

schappen 

Aardrijkskunde 1  1 1 1 1 1 1 

Biologie    1 1 1 1 1 1 2 

Chemie     1 1 1 1 1 1 2 

Cultuurwetenschappen - - - - - 2 - 

Duits (4de jaar) 1 1 1 1 1 1 1 

Economie 4 4 - - - - - 

Engels (3de/4de) 3/3 3/2 2 3/2 2 3/2 3/3 

Frans (3de/4de) 5/4 4 3 4 4/3 4 5/4 

Fysica 1 1 1 1 1 1 2 

Gedragswetenschappen - - - - - 3 - 

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 

Grieks - - 4 - - - - 

Informatica 1 1 - 1 1 1 1 

Latijn - - 4 5 5 - - 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 

Muzikale opv. (4de jaar) 1 1 - 1 1 1 1 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 

Plastische opv. (3de jaar) 1 1 - 1 1 1 1 

Wiskunde (3de/4de) 4 5 5/4 4 5 4 5 
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Doorstroming naar de 2de graad 
 

 

1de graad 

 

2de graad 

 

  

Grieks-Latijn                                 

 

 

                                              Grieks-Latijn       

  

 

Latijn A 

Latijn B 

 

                                     kan ook … Economie A 

                                     kan ook … Economie B 

                                     kan ook … Humane wetenschappen 

                                     kan ook … Wetenschappen  

 

 Latijn                                           

 

 

 

 Latijn A 

Latijn B 

 

                                     kan ook … Economie A 

                                     kan ook … Economie B 

                                     kan ook … Humane wetenschappen 

                                     kan ook … Wetenschappen  

 

Moderne wetenschappen                 

 

 

                                                            Economie A 

  Economie B 

  Humane wetenschappen 

  Wetenschappen  
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DERDE GRAAD in Paridaens 
 

De derde graad bouwt verder op wat in de tweede graad werd begonnen. Toch worden er 

enkele nieuwe accenten gelegd: 

 

 In het vijfde jaar krijg je de kans om in vakoverstijgende vormingen, o.a. via begeleid 

zelfstandig werken, de nodige vaardigheden te verwerven om in het hoger onderwijs op 

een doeltreffende manier om te gaan met de werkvormen die er gehanteerd worden. In 

alle vormingen is er veel aandacht voor het verwerven en toepassen van 

onderzoeksvaardigheden. Je krijgt er verschillende onderzoeksmethodes onder de knie 

(bureauonderzoek, enquête, observatie, interview, experiment) en je leert ook op 

verschillende manieren rapporteren over de resultaten van je onderzoek (powerpoint, 

rapport schrijven, mondeling verslag uitbrengen…).  

 

 In de kunst en taal (KnT-) vorming bestudeer je actuele en historische kunst- en 

taaluitingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het fenomeen van graffiti, de canon van 

de wereldliteratuur, oorlogspoëzie… Bij de opdrachten spelen groepswerk, 

voordracht, zelfevaluatie en creativiteit een grote rol. In sommige projecten werk je 

niet alleen in het Nederlands maar ook in het Frans of het Engels. Ook een passieve 

kennis van Duits kan nuttig zijn.  

 

 In de maatschappelijk-economisch-taalkundige (MET-) vorming onderzoek je 

thema’s die in de actualiteit aan bod komen en raakvlakken hebben met 

verschillende maatschappelijke domeinen zoals politiek, cultuur, geschiedenis, 

regionale verschillen enz. Op die manier verwerf je een domeinspecifieke 

woordenschat en heel wat taalvaardigheid, niet alleen in het Nederlands, maar ook in 

het Frans en het Engels. Af en toe wordt er een beroep gedaan op je passieve kennis 

van het Duits. 

 

De MET-vorming en de KnT-vorming hebben veel raakvlakken. Afhankelijk van het aantal 

leerlingen dat voor de ene of de andere vorming kiest, kan er besloten worden om de 

groepen samen te voegen. Er zijn dan wel regelmatig keuzes mogelijk bij de concrete 

uitwerking van bepaalde thema’s. 

 

 In de wetenschappelijke vorming 2 uur in het vijfde jaar werk je rond 

verschillende thema’s, onder andere rond voeding, gezondheid, energie. Sommige 

leunen eerder aan bij chemie (bereiding van hoestsiroop, bij voorbeeld), andere bij 

fysica (onderzoek rond energieomzettingen) en nog andere bij biologie (het zoeken 

naar nieuwe antibiotica…). 

 In de wetenschappelijke vorming 1 uur (in de studierichtingen Latijn-

wetenschappen en Moderne talen-wetenschappen) wordt meestal ook geopteerd voor 

het werken rond een thema (ziekenhuishygiëne, geluid, CSI@school...).  
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 In de wiskundig-wetenschappelijke vorming verwerk je een stuk verplichte 

leerinhoud op een zelfstandige manier, kan je bepaalde keuzeonderwerpen uit het 

wiskundeleerplan bestuderen. Je neemt ook deel aan het Junior College STEM, 

ondersteund door de KU Leuven. Over het onderwerp ‘van priemgetal tot digitale 

handtekening’ krijg je een aantal opdrachten die je met de hele groep of in kleine 

groepjes uitwerkt en waar je werkt met het Computer Algebra Systeem Maxima. 

 

 In het zesde jaar trekken we voor alle leerlingen 2 uren per week uit om te werken 

aan een volledig zelfstandig gevoerd onderzoek voor elk van de polen van hun 

studierichting. Het grootste gedeelte van het werk wordt op school gedaan. Leraren 

coachen de leerlingen bij dit zelfstandig werk. 

Tijdens deze uren worden ook een 6-tal sessies studiekeuzebegeleiding gepland om de 

leerlingen te helpen hun overstap naar hoger onderwijs zo doordacht mogelijk te 

maken. 

 

 De meeste leerlingen (behalve de leerlingen van Latijn-wetenschappen en Moderne 

talen-wetenschappen) kunnen in het zesde jaar kiezen voor een project. Dat kan een 

sociaal, cultureel of wetenschappelijk project zijn. De leerlingen die in het vijfde jaar  

de wiskundig-wetenschappelijke vorming volgden krijgen een extra uur wiskunde in het 

6de jaar.  

 

Wat het vak wiskunde betreft: om in aanmerking te komen voor een cursus van 6 uren, moet 

je in de tweede graad voor de cursus van 5 uren wiskunde goede resultaten hebben behaald. 

Kies je bovendien voor de wiskundig-wetenschappelijke vorming als complement, dan zul je 

worden geconfronteerd met verdiepende, uitdagende leerstofonderdelen, die een scherp 

wiskundig en wetenschappelijk inzicht vergen.  

 

We overlopen even het studieprofiel van elk van de aangeboden studierichtingen: 

 

Economie-moderne talen: deze studierichting is het logisch vervolg van de richting 

economie in de tweede graad. Om economie-moderne talen te volgen, moet je zeker 

belangstelling hebben voor het economische handelen en voor talen, en kan je overweg met 

toch wel vrij abstract-theoretische leerstof. 

 

Economie-wiskunde: ook deze studierichting bouwt logisch verder op de richting economie 

in de tweede graad. Ben je geboeid door wiskunde en door de economische realiteit, beschik 

je over een flinke dosis theoretische intelligentie en abstractievermogen en kan je je 

vastbijten in een probleem, dan zit je hier zeker op je plaats. 

 

Grieks-Latijn: een logisch vervolg op Grieks-Latijn in de eerste en tweede graad. Als je 

verder wil gaan in de studie van 2 klassieke talen, moet je wel geboeid zijn door taal en 

antieke cultuur. Je hebt interesse voor literatuur en filosofie, je kan  abstract taalkundig 

denken en literaire teksten analyseren en synthetiseren. Een regelmatige studie-inzet is 

vereist. 
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Grieks-wiskunde: heb je Grieks gevolgd in de tweede graad en ben je op zoek naar een 

evenwicht tussen het literair-taalkundige en het exact-wetenschappelijke, dan kan je 

opteren voor deze studierichting. Je voelt je thuis in een wereld van abstracties, modellen 

en symbolen en je kan snel en nauwkeurig analyseren en samenvatten. Je hebt tevens 

interesse voor literatuur, cultuur en filosofie. Studie-inzet en motivatie zijn uiteraard vereist 

om deze richting te volgen. 

 

Latijn-moderne talen: om deze studierichting te kiezen, heb je best een ruime 

belangstelling voor de Latijnse literatuur en haar nawerking in moderne talen. Je hebt een 

uitgesproken taalgevoel en je werkt graag met moderne en antieke teksten. 

 

Latijn-wetenschappen: volgde je in de tweede graad Latijn, en heb je tegelijk ook een 

uitgesproken natuurwetenschappelijk georiënteerde nieuwsgierigheid, dan  zit je perfect op 

je plaats in deze studierichting. Je moet ook beschikken over voldoende aanleg voor Latijn 

en belangstelling hebben voor literatuur en filosofie. 

 

Latijn-wiskunde: om deze studierichting met succes te volgen, heb je een sterk theoretische 

ingesteldheid nodig, om zowel de exact-wetenschappelijke component als de verbaal-

literaire evenwichtig te kunnen verwerken. Een goed geheugen en een flinke dosis 

doorzettingsvermogen zijn geen overbodige luxe. 

 

Moderne talen-wetenschappen: heb je een ruime belangstelling voor wetenschappen en 

taal, voor literatuur en wetenschappelijke literatuur, dan zit je goed in deze studierichting. 

 

Moderne talen-wiskunde: om deze studierichting te kiezen, moet je je aangetrokken voelen 

tot wiskunde en tot taalstudie. Je hebt zin voor nauwkeurigheid en analyse, een uitgesproken 

aanleg voor wiskundig denken en je beschikt over een behoorlijk geheugen. 

 

Wetenschappen-wiskunde: deze studierichting veronderstelt een uitgesproken aanleg voor 

exact-wetenschappelijk denken, een grote belangstelling voor wiskunde en de verklaring van 

natuurverschijnselen, een methodische geest en een zeer regelmatige studie-inzet (wat 

trouwens in alle studierichtingen een belangrijke vereiste is). 

 

Humane wetenschappen: ben je geboeid door de wijze waarop mensen de werkelijkheid 

ervaren en de maatschappij vorm geven, ben je nieuwsgierig naar de levenswijze van 

mensen in andere culturen, zoek je naar diepgang en samenhang in de dingen, heb je een 

kritische blik, een goed inlevingsvermogen en kan je analyseren en synthetiseren, dan is deze 

studierichting vast iets voor jou. Interesse voor talen en taalvaardigheid zijn zeker een 

pluspunt. 

 

 

 

 

 



 

Paridaensinstituut                             Brochure studiekeuze                             2015-2016 

 

13 

LESSENROOSTER DERDE GRAAD 

5de jaar /6de jaar Economie Grieks Latijn Hum 

Wet. 

Moderne 

talen 

Wet. 

mt wi Lat wi mt we wi  we wi wi 

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 

Biologie - 1 - 1 - 2/1 1 - 2/1 1 2/2 

Chemie - 1 - 1 - 2 1 - 2 1 2,5/2 

Cultuurwetensch. - - - - - - - 3 - - - 

Duits 2/3 - - - 2/3 - - - 2/3 2/3 - 

Economie 4 4 - - - - - - - - - 

Engels 3 2 2 2 3 2 2 3/2 3 3 2 

Esthetica 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1 1/- 1/- 1/- 

Frans 4/3 3 3 3 4/3 3 3 4 4/3 4/3 3 

Fysica - 1 - 1 - 2 1 - 2 1 2,5/2 

Gedragswetensch. - - - - - - - 3 - - - 

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Grieks - - 4 4 - - - - - - - 

Latijn - - 4 - 4 4 4 - - - - 

L.O. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Natuurwetensch.  2 - 2 - 2 - - 2 - - - 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Wiskunde 3 6 3 6 3 4 6 3 4 6 6 

Keuzeproject -/1 -/1 -/1 -/1* -/1 - -/1* -/1 - -/1 -/1* 

Onderzoek -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 

1 vorming naar keuze in het vijfde jaar 

Ec.-maatsch.-taalk. 2 2 2  2   2    

KnT  2 2 2  2   2  2  

Wetensch.    2  1 2  1 2 2 

Wiskundig-wet.    2   2    2 

*Behalve voor wie in het 5de jaar koos voor wiskundig-wetenschappelijke vorming. Zij krijgen een extra 

uur wiskunde. 
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Doorstroming naar de 3de graad 

 
 

 

2de graad 

 

3de graad 

 

Economie A                 

 

 

                                                       

 

Economie-moderne talen 

                                             kan ook… Moderne talen-wetenschappen 

Overstap : zelfstudiepakket cultuur- en 

gedragswetenschappen verwerken.  

Humane wetenschappen 

 

Economie B                         

 

 

                                                       

 

Economie-wiskunde 

                                            kan ook … Wetenschappen-wiskunde  

 Economie-moderne talen 

 Moderne talen-wiskunde  

 Moderne talen-wetenschappen  

Overstap : zelfstudiepakket cultuur- en 

gedragswetenschappen verwerken.  

Humane wetenschappen 

 

 Grieks-Latijn  

 

 

                                              

                                          

                                          kan ook …                

 Grieks-Latijn 

 

Latijn-moderne talen 

 Grieks-wiskunde  

 Latijn-wiskunde  

 Latijn-wetenschappen   

 Moderne talen-wetenschappen 

 Moderne talen-wiskunde  

 Wetenschappen-wiskunde  

Overstap: zelfstudiepakket cultuur- en 

gedragswetenschappen verwerken.  

Humane wetenschappen 

Overstap: zelfstudiepakket economie verwerken. Economie-moderne talen 

Economie-wiskunde 
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Latijn A 

 

 

                                                      

 

Latijn-moderne talen 

 

                                           kan ook … Latijn-wetenschappen  

 Moderne talen-wetenschappen 

Overstap : zelfstudiepakket cultuur- en 

gedragswetenschappen verwerken.  

Overstap: zelfstudiepakket economie verwerken. 

Humane wetenschappen 

 

Economie-moderne talen 

 

Latijn B 

 

                                       Latijn-wiskunde 

                                            Latijn-wetenschappen 

 Latijn-moderne talen 

                                           kan ook … Wetenschappen-wiskunde 

 Moderne talen-wiskunde 

 Moderne talen-wetenschappen 

Overstap : zelfstudiepakket cultuur- en 

gedragswetenschappen verwerken.  

Overstap: zelfstudiepakket economie verwerken. 

Humane wetenschappen 

 

Economie-moderne talen 

Economie-wiskunde 

 

Humane wetenschappen        

 

 

                                                      

 

Humane wetenschappen 

                                          kan ook… Moderne talen-wetenschappen 

Overstap: zelfstudiepakket economie verwerken Economie-moderne talen 

 

Wetenschappen                 

 

 

                                                  

 

 

                                         kan ook …                                              

 

                              

Moderne talen-wiskunde 

Moderne talen-wetenschappen 

Wetenschappen-wiskunde 

 

Overstap : zelfstudiepakket cultuur- en 

gedragswetenschappen verwerken.  

Humane wetenschappen 

Overstap: zelfstudiepakket economie verwerken. Economie-moderne talen 

Economie-wiskunde 
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Overstappen kan betekenen: 

bijwerken voor … 
Cultuur- en gedragswetenschappen 

Als je in de tweede graad de studierichting Humane Wetenschappen niet hebt gevolgd en 

je schakelt over naar die studierichting in de derde graad, dan moet je voor de vakken 

cultuur- en gedragswetenschappen je achterstand inhalen. 

 

Wat betekent dit concreet? 

In het vak gedragswetenschappen staat de studie van de mens en de samenleving centraal. 

Je maakt er kennis met verschillende wetenschappelijke disciplines zoals sociologie, 

psychologie, communicatiewetenschappen... In het vak cultuurwetenschappen bestudeer 

je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Hier maak je kennis met 

economie, recht, politiek, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen 

bestuderen. 

 

In de tweede graad werd in het vak gedragswetenschappen aandacht besteed aan de 

levensloop van de mens, met veel aandacht voor zijn ontwikkeling en de confrontatie met 

de buitenwereld. Er werd nagegaan wat het gedrag van de mens beïnvloedt en hoe de 

mens in relaties met anderen staat. Via deze theoretische achtergrond leerden de 

leerlingen hun eigen gedrag en dat van  anderen analyseren. In het vak 

cultuurwetenschappen werd kennisgemaakt met kunst, cultuur en cultuuroverdracht, de 

massamedia, maatschappelijke velden (politiek, recht, economie en justitie) met veel 

aandacht voor het economische en het sociale veld, de wisselwerking tussen beiden en de 

raakvlakken met het politieke veld. Er werd in beide vakken aandacht besteed aan 

onderzoeksvaardigheden. 

 

Omdat de derde graad voortbouwt op de leerinhouden en de onderzoeksvaardigheden van 

de tweede graad krijg je als ‘kandidaat-overstapper’ voor de leerinhouden van beide 

vakken een samenvatting. Je verwerkt deze leerinhouden zelfstandig.  

 

Voor de grote vakantie krijg je de bundels. 

 

Op donderdag 27 augustus 2015 geven de leraren voor beide vakken toelichting bij de 

leerinhouden en kan je vragen stellen: 

 9 tot 12.30 uur: cultuurwetenschappen 

 14 tot 16 uur: gedragswetenschappen 

 

Midden september heb je een repetitie over de leerstof van de tweede graad die je nodig 

hebt om in de derde graad te kunnen volgen. 

 

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de leraar CW, mevrouw Sophie Plaghki, en de 

leraar GW, mevrouw Heleen Juchtmans. 
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Economie 

Als je in de tweede graad de studierichting Economie niet hebt gevolgd en je schakelt over 

naar die studierichting in de derde graad, dan moet je voor het vak economie een stuk 

basisleerstof inhalen. 

Op donderdag 27 augustus 2015 van 9 tot 12.30 uur geeft de leraar economie 

toelichting bij de leerinhouden en kan je vragen stellen. 

 

Wat betekent dit concreet? 

In de tweede graad hebben de leerlingen uitgebreid kennisgemaakt met heel wat 

economische begrippen. Deze begrippen werden uitgediept aan de hand van actuele 

teksten. Ook een inleiding op boekhouden hoort bij de leerstof economie van de tweede 

graad.  

 

In de derde graad ligt meer de nadruk op economische analyses: de eerder geziene leerstof 

gaan we verder uitdiepen, bijvoorbeeld met behulp van grafieken en berekeningen. Het 

gaat daarbij vaak de wiskundige kant op, maar om een aantal economische theorieën 

degelijk te begrijpen, zijn de verwerking van cijfergegevens (statistiek), grafieken en 

berekeningen nu eenmaal onontbeerlijk.  

 

Als je in de tweede graad de richting ‘Economie’ niet hebt gevolgd, en je schakelt over 

naar deze richting in de derde graad, zal je uiteraard een inspanning moeten leveren om 

de  achterstand in te halen. Dat doe je met behulp van een schriftelijke inhaalcursus die 

je tijdens de zomervakantie zelfstandig moet verwerken. Je ontvangt deze inhaalcursus 

vóór de zomervakantie van de leraar economie. Het is de bedoeling dat je tijdens de 

maanden juli en augustus een aantal begrippen instudeert, enkele teksten uit het 

handboek van de 2de graad doorneemt en de daaraan gekoppelde opdrachten schriftelijk 

oplost. Op donderdag 27 augustus 2015 geeft de leraar toelichting en kan je vragen 

stellen (zie hierboven).  

 

Je zult uiteraard met een beperkte voorkennis starten in het vijfde jaar economie. De 

grootste inspanning zal je dus moeten leveren in de derde graad tijdens de lessen zelf. 

 

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de leraar economie, mevrouw Els Van Meerbeek. 
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Studieaanbod in de scholengemeenschap Katholiek 

Secundair Onderwijs Leuven   
In onderstaande tabellen zijn de basisopties en studierichtingen opgenomen die wel in de 

Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven, maar niet in het 

Paridaensinstituut worden aangeboden. Voor informatie over deze basisopties en 

studierichtingen kan je terecht bij de CLB-medewerker op school. 

 

Eerste graad 

Basisopties 2de leerjaar 

HHH SML MIN SJI VTI 

Artistieke vorming x     

Handel x  x   

Hotel-voeding     x 

Industriële wetenschappen     x 

Mechanica-elektriciteit     x 

Sociale en technische vorming x x  x  

Beroepsvoorbereidend 2de leerjaar HHH DBG MIN SJI VTI 

Decoratie/verzorging-voeding  x    

Haarzorg/verzorging-voeding    x  

Hotel-bakkerij-slagerij     x 

Kantoor en verkoop; verzorging-voeding x   x  

Kantoor en verkoop/Decoratie   x   

Mode/verzorging-voeding  x    

Nijverheid     x 

HHH  = H.-Hartinstituut Heverlee MIN    = Miniemeninstituut 

SML  = Sancta Maria Leuven SJI  = Sint-Jozefinstituut 

DBG = Don Bosco Groenveld VTI    = Vrij Technisch Instituut  
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Beroepssecundair onderwijs 

Tweede graad HHH MIN SML SFR SJI DBG VTI 

Basismechanica       x 

Elektrische installaties       x 

Haarzorg     x   

Hout       x 

Kantoor  x x      

Publiciteit en etalage      x  

Restaurant en keuken       x 

Verkoop   x   x   

Verzorging - voeding x     x  

Derde graad HHH MIN SML SFR SJI DBG VTI 

Auto       x 

Elektrische installaties       x 

Haarzorg     x   

Hout       x 

Kantoor x x      

Organisatiehulp      x  

Publiciteitsgrafiek      x  

Restaurant en keuken       x 

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren       x 

Verkoop   x   x   

Verzorging      x  

HBO5 (hoger beroepsonderwijs) HHH MIN SML SFR SJI DBG VTI 

Verpleegkunde    x    

HHH    =  H.-Hartinstituut Heverlee MIN    = Miniemeninstituut 

SML    =  Sancta Maria Leuven SFR    =  Sint-Franciscusinstituut 

SJI  =  Sint-Jozefinstituut DBG   =  Don Bosco Groenveld 

VTI    =  Vrij Technisch Instituut        

        

Kunst secundair onderwijs 

In het H.-Hartinstituut wordt in de tweede graad de studierichting Beeldende en architecturale 

kunsten aangeboden en in de derde graad Vrije beeldende kunsten. 

 

In het Lemmensinstituut worden in de tweede graad de richtingen Muziek en Woordkunst-drama 

aangeboden. In de derde graad kan je er naast deze richtingen ook Bijzondere Muzikale Vorming 

volgen. 
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Technisch secundair onderwijs 

Tweede graad HHH MIN SML SJI VTI 

Bio-esthetiek    x  

Elektromechanica     x 

Elektrotechnieken     x 

Handel x x    

Handel-Talen x x    

Hotel     x 

Industriële wetenschappen     x 

Mechanische technieken     x 

Sociale en technische wetenschappen x  x   

Techniek-Wetenschappen x     

Toerisme   x    

Derde graad HHH MIN SML SJI VTI 

Autotechnieken     x 

Boekhouden-Informatica x x    

Elektromechanica     x 

Elektriciteit-Elektronica     x 

Elektrische Installatietechnieken     x 

Gezondheids-en welzijnswetenschappen   x   

Handel x x    

Hotel     x 

Industriële wetenschappen     x 

Informaticabeheer  x    

Jeugd-en gehandicaptenzorg   x   

Mechanische vormgevingstechnieken     x 

Schoonheidsverzorging    x  

Secretariaat-Talen x x    

Sociale en technische wetenschappen x  x   

Techniek-Wetenschappen x     

Toerisme  x    

SJI  =  Sint-Jozefinstituut  HHH     =  H.-Hartinstituut Heverlee onderwijs 

VTI    =  Vrij Technisch Instituut  MIN     =  Miniemeninstituut 

  SML     =  Sancta Maria Leuven 

   

 

 

 

  


