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Totaal 33 uur 33 uur



Sociale wetenschappen

Cluster van 4 uur/week

wordt gegeven door 1 leraar

5de jaar
• De mens en zijn gedrag: 

algemeen
• Ontwikkeling van de mens –

ontwikkelingspsychologie
• Pedagogisch handelen

6de jaar
• De mens en zijn gedrag: 

motivatie/ cognitie/ emotie
• Hoe maakt een mens deel uit 

van een samenleving? -
democratie/ recht/ economie/ 
sociaal-maatschappelijk

• Wat na STW? Studiekeuze



Natuurwetenschappen

Cluster van 4 uur/week

wordt gegeven door 1 leraar

5de jaar
Functionele morfologie van de cel
Uitwisselingsprocessen
Koolstofchemie
Biochemie
Elektrodynamica
Electromagnetisme

6de jaar
Homeostase en afweer
Genetisch materiaal en celcyclus
Voortplanting
Erfelijkheid
Evolutie
Mechanica
Geluid en licht
Kernfysica



IO werkwinkel voeding

1 uur / week voor de 3de graad

wordt gegeven door 1 leraar

5de jaar
Het etiket op voedingsmiddelen
De voedingsmiddelentabel
Aanbevolen hoeveelheden
De voedings- en beweegdriehoek

6de jaar
Analyse van een dagvoeding + 
aanpassen
Hygiëne en voedselveiligheid
Onderzoeksopdracht 



Integrale opdrachten

C1 Binnen een welomschreven opdracht sociaal 
wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke 
onderwerpen onderzoeken

C2 Binnen een welomschreven opdracht een 
persoonsgerichte activiteit/maaltijd voor een groep 
organiseren 

C3 Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling
presenteren voor een groep

C4 Eigen leren en studieloopbaan in handen nemen



Enkele 
voorbeelden

IO ‘Slik je alles?’
IO ‘Is je broodje gebakken?’
IO ‘Van sportdrank krijg je vleugels’
IO ‘Oud maar niet out’
IO ‘Over de grenzen heen’
IO ‘Point Final’
…

IO in 3de graad
- Meerdere weken
- Accent ligt op zelfstandig werken
- Verschillende vakken: SW – NW – voeding – expressie (Nederlands, 

informatica, plastische opvoeding, muzikale opvoeding)
- Lerarenteam



Wat na STW?

Se-n-se

leefgroepenwerking, animator in de ouderenzorg, tandartsassistentie, internaat 
werking, integrale veiligheid …

Graduaat (HBO5) (modulair leren)

verpleegkunde, orthopedagogie …

Hoger onderwijs (professionele bachelor)

sociale, agogische, voedings-, gezondheids- en onderwijssector

o.a. mogelijkheid tot werkplekleren kleuteronderwijs, lager onderwijs

Opleiding bij politie, leger, NMBS 



IO ‘Slik je alles?’



IO ‘WijnWegWijs’



IO ‘Eco oké’



IO ‘Gluren bij de 
buren’



Geïntegreerde proef ‘Point final’


