
Wegwijs in  
de vernieuwde 
tweede graad



Studieaanbod
We bieden op onze school studierichtingen aan binnen 

4 interessedomeinen: Economie en organisatie, Maatschappij en 

welzijn, STEM en Taal en cultuur. Afhankelijk van het abstrac-

tieniveau van een studierichting, is het de bedoeling dat je na 

het secundair onderwijs doorstroomt naar hoger onderwijs 

en/of naar de arbeidsmarkt trekt.

Je krijgt in principe 32 uur per week les. In sommige richtin-

gen is dat uitgebreid naar 33 uur per week. Het grootste  

deel hiervan gaat naar basis- en specifieke vakken zoals  

Nederlands, geschiedenis, wiskunde, fysica, economie …

De resterende complementaire uren vult de school zelf in. 

Vanuit onze schoolvisie dat we je maximaal willen voorberei-

den op jouw toekomst, willen we je enerzijds laten proeven van 

verschillende interessedomeinen. Anderzijds bieden we extra 

groeikansen door voldoende ondersteuning en/of uitdaging  

te voorzien. 

Binnen de doorstroomfinaliteit werken we met enerzijds  

‘accentklassen’ waar de nadruk op verdieping ligt en ander-

zijds met ‘plusklassen’ waar we meer ondersteuning bieden. 

Door deze vorm van differentiatie garanderen we dat we je op 

maat kunnen begeleiden en laten groeien.

We vinden het belangrijk dat je in de 2de graad enerzijds nog 

kunt proeven van allerlei extra vakken en anderzijds ook nog 

groeikansen krijgt via ondersteuning en/of verdieping.

PROEVEN
Je krijgt daarom 2 ‘proefuren’ per week. Hierin maak je  

kennis met vakken uit andere interessedomeinen. In het  

3de jaar laten we je proeven via 2 modules (van elk ongeveer 8 

weken): maatschappelijke en economische vorming.

Omdat we ook voldoende ruimte willen creëren voor het  

creatieve binnen je opleiding, bieden we je in het 4de jaar  

1 module artistieke vorming aan (16 lesweken - 2 uur/week). 

Per studierichting ligt vast welke keuzevakken je kunt kiezen.

Deze keuzevakken bereiden je maximaal voor op je latere 

studiekeuze.

GROEIEN
De groeiuren hebben we gekozen in functie van de studierich-

ting: we willen voor bepaalde richtingen meer inzetten op de 

richtingspecifieke vakken. In andere richtingen maken we 

meer tijd vrij om je te ondersteunen in bepaalde algemene 

vakken. In de arbeidsmarktgerichte studierichtingen zetten 

we in op vakken in functie van de beroepskwalificaties.

Economie en organisatie
Doorstroom 

 Economische wetenschappen

 Bedrijfswetenschappen

Doorstroom/arbeidsmarkt 

 Bedrijf en organisatie

Arbeidsmarkt   

 Organisatie en logistiek

Maatschappij en welzijn
Doorstroom 

 Humane wetenschappen

 Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Doorstroom/arbeidsmarkt 

 Creatie en mode

Arbeidsmarkt   

 Moderealisatie en textielverzorging

STEM
Doorstroom 

 Natuurwetenschappen

 Natuurwetenschappen-STEM

Taal en cultuur
Doorstroom 

 Latijn

 Moderne talen

Doorstroom/arbeidsmarkt 

 Taal en communicatie

Duits I initiatie Duits

economie I initiatie in de algemene economie

ICT+ I programmeren

lifestyle I ontwikkeling van een gezonde levensstijl 

met aandacht voor het mentaal en fysiek welbevinden

psychologie I initiatie in de algemene psychologie  

science I Science, Technology, (engineering), Mathematics: 

onderzoekend leren met klemtoon op chemie en fysica

toegepaste informatica I basis ICT-skills, databeheer ...

Tweede graad

KEUZEVAKKEN - 4de jaar

Klaar voor de toekomst!



STEM en CLIL
Tenslotte hebben we er ook bewust voor gekozen om zowel 

ons STEM-verhaal als ons CLIL-verhaal uit de 1ste graad in de 

2de graad een vervolg te geven.

Hou je van wiskundige uitdagingen? Ben je geboeid door 

techniek en ICT / programmeren? Wil je graag wetenschappelijk 

onderzoek doen en samenwerken aan projecten hierover? 

Kies dan voor STEM! Naast de richting Natuurwetenschappen 

creëren we ook een richting Natuurwetenschappen-STEM. 

Ook in de keuzemodules kun je kiezen voor STEM-modules.

Wil je uitgedaagd worden en wil je je spreekdurf in een vreemde 

taal verhogen? Hou je ervan om samen met anderen in gesprek 

te gaan over de leerstof in een vreemde taal?  

We bieden het vak geschiedenis in sommige studierchtingen in 

het Engels aan. Daarnaast kun je ook in de groeiuren ingaan op 

ons CLIL-aanbod (Engels/Frans).

Economie en organisatie
Is dit iets voor jou?

Je interesseert je voor economie en je wil weten hoe  

ondernemingen functioneren. Je bruist van ideeën,  

misschien schuilt in jou een toekomstige ondernemer.  

Je communiceert graag. Je bent geïnteresseerd in  

innovaties op het vlak van informatietechnologie.

Econom
ie en organisatie

STEMScience, Technology
Engineering, Mathematics

 E H L N S T BW MW
Duits I

economie I

ICT+ I

lifestyle I 

psychologie I

science I

toegepaste informatica I

LEGENDE 

DOD DGD

Dit vak bereidt je goed voor op een logische vervolgstudie in de derde graad.      

Dit vak bereidt je deels voor op bepaalde studierichtingen in de derde graad. Voor andere vakken zal je zal wellicht nog een inhaalbeweging 

moeten maken in de derde graad.        

Dit vak bereidt je niet voor op een logische/haalbare overgang in de derde graad. We horen graag je goed beargumenteerde motivatie. 

Dit vak kun je niet kiezen vanuit je huidige studierichting omdat de leerinhouden ervan nu al tot jouw opleiding behoren.  
       

KEUZEVAKKEN - kleurenkaart



Economie en organisatie

Economische wetenschappen

Zoek je een sterk theoretische studierichting die een brede  

algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket  

economie en wiskunde? Je leert logisch en kritisch denken  

om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge 

verbanden te begrijpen.

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

biologie 1 1

chemie 1 1

fysica 1 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 2 2

wiskunde  5 5

economie 4 4

SCHOOLKEUZES  

groeiuur wiskunde* 1 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

keuzevak** 0 1

  

TOTAAL 33 32

* groeiuur: ondersteuning en/of verdieping

** keuzevak: zie kleurenkaart

Bedrijf en organisatie                       

Dit is een theoretisch-praktische studierichting die inzichten 

biedt uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. 

Deze richting is gericht op het ontwikkelen van competenties met 

betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commer-

ciële en HR-activiteiten. Je maakt kennis met de logistieke flow 

en verschillende transportmodi.

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 3

Frans 3 3

wiskunde 3 3

natuurwetenschappen 2 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 1 1

bedrijfseconomie  8 9

SCHOOLKEUZES  

groeiuur Nederlands* 1 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

toegepaste informatica 0 1 

 

TOTAAL 32 32

* groeiuur: ondersteuning 

Bedrijfswetenschappen    

 

Wil je een combinatie van een brede algemene vorming en een uit-

gebreid pakket economie? Wil je inzicht verwerven in de economie 

als systeem en de werking van ondernemingen? Vanuit concrete 

maatschappelijke contexten ontwikkel je inzicht in de belangrijkste 

economische concepten en hun onderlinge verbanden.  

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

wiskunde 4 4

natuurwetenschappen 3 3

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 1 1

economie  6 6

SCHOOLKEUZES  

groeiuur Frans* 1 1

groeiuur wiskunde* 1 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

keuzevak** 0 1 

 

TOTAAL 32 32

* groeiuur: ondersteuning 

** keuzevak: zie kleurenkaart

Organisatie en logisitiek    

 

Deze praktische studierichting biedt inzicht in de werking van  

ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties 

met betrekking tot  onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. 

Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essen-

tieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers 

en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de 

bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- 

en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn. 

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels+Frans 6 6

maatschappelijke vorming 3 3

wiskunde 1 1

natuurwetenschappen 1 1

organisatie en logistiek 12 12

SCHOOLKEUZES  

groeiuur ICT* 1 0

groeiuur plastische opvoeding* 0 1

   

TOTAAL 32 32

* groeiuur: in functie van beroepskwalificaties 

Econom
ie en organisatie



Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn
Is dit iets voor jou?

Je interesseert je voor mensen en hoe ze binnen onze 

samenleving leven en functioneren. Thema’s zoals  

welzijn, lichaamszorg, lifestyle, voeding, gezondheid, 

agogiek, mens en samenleving komen aan bod. Je wil 

meer weten over de werking van het menselijk lichaam, 

de maatschappij, de mens en zijn gedrag, eigenschappen 

van menselijke producten en materialen. Een creatieve 

uitdaging is voor jou belangrijk.  Je wil mensen begeleiden 

of zorg dragen voor anderen. Je bent geboeid  door een 

wetenschappelijke blik op mens en maatschappij vanuit 

een kritische en onderzoekende houding. 

Humane wetenschappen
 
Dit is een sterk theoretische studierichting die een brede algemene 

vorming combineert met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie 

en psychologie. Je leert filosoferen over de mens,  het geluk en  

de zin van het leven. Je leert ook kijken en luisteren naar kunst.  

Je ontwikkelt ook een wetenschappelijk sociologisch en psycholo-

gisch begrippenkader en leert verbanden zien met betrekking tot 

de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag.

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

wiskunde 4 4

biologie 1 1

chemie 1 1

fysica 1 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 2 2

kunstbeschouwing 1 2

filosofie 1 2

sociologie en psychologie 3 3

SCHOOLKEUZES  

groeiuur expressie (Nederlands)* 1 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming  0 1

keuzevak** 0 1 

TOTAAL 33 34

* groeiuur: ondersteuning en/of verdieping

** keuzevak: zie kleurenkaart

Maatschappij- en welzijnswetenschappen   

  

Hier vind je een combinatie van een brede algemene vorming  

met een inleiding in de filosofie en met sociologie en psychologie. 

Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede 

en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit 

contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. 

Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en  

psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met  

betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. 

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

wiskunde 4 4

natuurwetenschappen 3 3

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 1 1

filosofie 1 2

sociologie - psychologie  5 5

SCHOOLKEUZES  

groeiuur wiskunde* 1 0

groeiuur natuurwetenschappen* 1 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

keuzevak** 0 1 

 

TOTAAL 32 32

* groeiuur: ondersteuning 

** keuzevak: zie kleurenkaart 



STEM
Is dit iets voor jou?

Je interesseert je voor verschijnselen in de natuur en 

je bent nieuwsgierig naar logische verklaringen ervan. 

Techniek boeit je, je wil weten hoe dingen precies in 

mekaar moeten zitten om ze goed te doen functione-

ren. Je vindt plezier in het onderzoeken van natuur-

wetenschappelijke en/of technische verschijnselen. 

Je ontdekt graag nieuwigheden en bent creatief in het 

zoeken naar antwoorden op wetenschappelijke vragen. 

Je ontwerpt graag originele en bruikbare voorwerpen. 

Je bent geïnteresseerd in toepassingen vanuit de weten-

schappen voor het dagelijkse leven zoals engineering, 

geneeskunde of informatica. 

STEM

Maatschappij en welzijn

Creatie en mode                                

Zoek je een artistieke en theoretisch-praktische studierichting? 

Hier verdiep je je in de wereld van mode waarbij zowel het creatie-

proces als het productieproces veel aandacht krijgt. Je doorloopt 

alle stappen van een creatief proces. Je onderzoekt verschillende 

stappen vanaf het ontwerp, over vormgeving tot productie. Daartoe 

verdiep je je in de technieken en materialen om tot de beste keuze 

te komen bij de uitvoering van een model. Je verwerft inzicht in de 

relatie tussen 2D-3D in functie van patroontekenen en vormgeving 

en brengt alle informatie samen in een technisch dossier.

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 2 2

wiskunde 3 3

natuurwetenschappen 2 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 1 1

creatie en Mode  10 12

SCHOOLKEUZES  

groeiuur Nederlands* 1 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

toegepaste informatica 0 1 

 

TOTAAL 32 33

* groeiuur: ondersteuning 

Moderealisatie en textielverzorging    

 

Dit is een praktische studierichting. Je verwerft de technische 

vaardigheden om werkstukken te realiseren in diverse materialen. 

Je leert de vele mogelijkheden van materialen en afwerkingen 

kennen. Je zet ook de eerste stappen voor het uitvoeren van  

retouches. Een beperkt aantal aspecten van textielverzorging 

komt aan bod, vooral vanuit de link met mode. Mode en trends 

worden bestudeerd vanuit de actualiteit. Zo leer je het grote 

aanbod van stijlen en artikelen kennen om ermee aan de slag te 

gaan in diverse presentaties. Je maakt kennis met verschillende 

winkelconcepten en e-commerce.  

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 3 3

Engels + Frans 3 3

mavo 3 3

wiskunde 1 1

natuurwetenschappen 1 1

moderealisatie 16 16

SCHOOLKEUZES  

groeiuur ICT* 1 0

groeiuur plastische opvoeding* 0 1

 

TOTAAL 32 32

* groeiuur: in functie van beroepskwalificaties 



Taal en cultuur
Is dit iets voor jou?

Je interesseert je voor taal in al zijn rijkdom en je houdt 

ervan. Omgaan met verschillende talen en culturen 

vind je belangrijk. Je beleeft plezier aan lezen, luiste-

ren, spreken, schrijven en spelen met taal. Je durft het 

woord nemen, zowel schriftelijk als mondeling. Je volgt 

innovaties op het vlak van sociale media en presentatie-

technieken op. Je beseft dat je via taal je eigen denken 

en dat van anderen kan doen bewegen. Je bent nieuws-

gierig naar andere culturen en naar cultureel

erfgoed. Je verdiept je graag in taal en literatuur. 

Taal en cultuur

STEM

Natuurwetenschappen

Zoek je een sterk theoretische studierichting die een brede  

algemene vorming combineert met deductief, empirisch en 

probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, 

chemie, fysica en wiskunde? Dan is dit voor jou een goede keuze!

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 2 2

wiskunde   5 5

biologie  2 2

chemie  2 2

fysica  2 2

SCHOOLKEUZES  

groeiuur natuurwetenschappen of wiskunde* 1 0

groeiuur natuurwetenschappen* 0 1

groeiuur wiskunde* 0 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming  0 1

keuzevak** 0 1 

 

TOTAAL 32 32

* groeiuur: ondersteuning en/of verdieping

** keuzevak: zie kleurenkaart

Natuurwetenschappen-STEM   

 

Zoek je een sterk theoretische studierichting die een brede  

algemene vorming combineert met deductief, empirisch en 

probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, 

chemie, fysica en wiskunde? Wil je je bovendien 2 uur per week 

verdiepen in STEM-projecten (Science - Technology - Engineering 

- Mathematics)? Kies dan voor Natuurwetenschappen-STEM.  

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 2 2

wiskunde  5 5

biologie  2 2

chemie  2 2

fysica  2 2

SCHOOLKEUZES  

groeiuur STEM* 2 2

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

keuzevak** 0 1

 

TOTAAL 33 32

* groeiuur: ondersteuning en/of verdieping

** keuzevak: zie kleurenkaart 



Taal en cultuur

Latijn

Zoek je een sterk theoretische studierichting die een brede 

algemene vorming combineert met een uitgebreid aanbod Latijn 

en wiskunde? Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en 

verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en 

cultuur van de klassieke oudheid.

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

biologie 1 1

chemie 1 1

fysica 1 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 2 2

Latijn 5 5

wiskunde  5 5

SCHOOLKEUZES  

groeiuur natuurwetenschappen of wiskunde* 1 0

groeiuur wiskunde* 0 1

module maatschappelijke & economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

keuzevak** 0 1

  

TOTAAL 32 32

* groeiuur: ondersteuning en/of verdieping

** keuzevak: zie kleurenkaart

Taal en communicatie

Deze theoretisch-praktische studierichting legt de focus op com-

municatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je ontdekt 

verschillende soorten vormen en componenten van communicatie 

en reflecteert op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van 

jezelf en anderen. Je wordt gevormd in het ondersteunen van 

communicatieprojecten en -acties, rekening houdend met het 

communicatiebeleid van een organisatie.

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

wiskunde 3 3

natuurwetenschappen 2 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 1 1

Nederlands  5 5

Engels  3 3

Frans  4 4

Duits 1 2

public relations 5 5

SCHOOLKEUZES  

groeiuur interculturele communicatie (CLIL)* 1 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

toegepaste informatica 0 1 

TOTAAL 32 32

* groeiuur: ondersteuning

Moderne talen                                       

 

Dit is een sterk theoretische studierichting die een brede algemene 

vorming combineert met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je 

communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. 

Daarenboven krijg je Duits als extra vreemde taal. Je wordt ook uit-

gedaagd op vlak van communicatiewetenschappen en van verschil-

lende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: 

pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. 

VAK 3de jaar 4de jaar

godsdienst 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

wiskunde 4 4

biologie 1 1

chemie 1 1

fysica 1 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 2 2

Nederlands  5 4

communicatiewetenschappen 1 2

Frans  5 4

Engels  3 3

Duits 0 2

SCHOOLKEUZES  

groeiuur interculturele communicatie (CLIL)* 1 0

groeiuur taallab (CLIL)* 1 1

module maatschappelijke en economische vorming 2 0

module artistieke vorming 0 1

keuzevak** 0 1 

TOTAAL 32 32

* groeiuur: ondersteuning en/of verdieping

** keuzevak: zie kleurenkaart

Spes Spes 
NoNossttrraa leeft

leert
coacht
luistert
bruist
beweegt
inspireert

HEULE



Een keuze maken is niet altijd even gemakkelijk. 

Wat zijn jouw interesses? Waardoor word jij geboeid? 

Welke richting past het best bij jou?

Nood aan meer info? Maak gerust een afspraak! 

We lichten onze werking graag toe in een  

persoonlijk gesprek.

www.snh.be

Heulsekasteelstraat 2A

8501 Heule

056 35 39 53

info@snh.be

Contact en info


