
 � Waar kies ik voor?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische 
richting in de domeinoverschrijdende doorstroom- 
finaliteit. Je combineert een brede algemene 
vorming met een uitgebreid pakket wiskunde,  
biologie, chemie en fysica. Je werkt zelfstandiger en 
je bent vaardiger in het oplossen van problemen.

Daarnaast heb je 2 uur project STEM. Hierin krijg 
je uitdagende onderzoeks- en ontwerpactiviteiten. 
Om dit vakoverschrijdende project tot een goed 
einde te brengen, moet je actief STEM-kennis en  
-vaardigheden verwerven op het vlak van  
engineering, techniek, wetenschappen, wiskunde 
en informatica.

 � Ben ik een leerling voor dit domein?
 
Zie je het als een uitdaging om wiskundige  
problemen op te lossen? Hou je van analytisch en  
inzichtelijk denken? Behaal je een behoorlijk  
resultaat voor wiskunde (ongeveer 70%) en ben 
je meer geïnteresseerd in natuurwetenschappen 
dan in economie, dan kan je terecht in de richting  
natuurwetenschappen.

 � Wat na de 2de graad?
 
In de derde graad splitst de richting Natuurweten-
schappen zich uit in de volgende studierichtingen: 
moderne talen-wetenschappen, wetenschappen-
wiskunde (met 6 of 8 uur wiskunde) of moderne  
talen-wiskunde.

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits - 1
Wiskunde 5 5
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Art. vorming 1 -
Project, STEM & ICT 2 2
MenS - 1
Totaal 32 32

  natuurwetenschappen   natuurwetenschappen

 � Waar kies ik voor?

Latijn is een sterk theoretische richting in de domein-
overschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert 
een brede algemene vorming met een uitgebreid  
pakket wiskunde. Uiteraard blijft Latijn een belangrijke  
rol spelen. In het begin is de grammatica nog erg  
belangrijk. Maar stilaan gebruik je de taalstudie meer 
voor het bestuderen van de klassieke schrijvers.  
De schoonheid van de Romeinse poëzie, de kracht 
van het proza en van de welsprekendheid zijn de 
mensen door de eeuwen heen blijven aanspreken. 
Ook jij zal er zeker door geboeid raken! 
Daarnaast heb je ook een uur project ‘Culture’. Hierin 
verken je verschillende culturele thema’s.

 � Ben ik een leerling voor dit domein?
 
Omwille van de algemene vorming én omwille van 
de toekomstmogelijkheden raden we de leerlingen 
van het 2de jaar Latijn aan om ook in de 2de graad 
Latijn  te kiezen.

 � Wat na de 2de graad?
 
In de derde graad splitst de richting Latijn zich uit in 
drie studierichtingen: latijn-moderne talen, latijn- 
wiskunde (met 6 of 8 uur wiskunde) en latijn- 
wetenschappen.

  latijn   latijn

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Latijn 5 5
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits - 1
Wiskunde 5 5
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
ICT 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Art. vorming 1 -
MenS - 1
Project 'Culture' 1 1
Totaal 32 32
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 � Waar kies ik voor? 

Economische wetenschappen is een sterk  
theoretische richting in de domeinoverschrijdende 
doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede  
algemene vorming met een uitgebreid pakket  
economie en wiskunde. 
Het belang van economie in onze maatschappij  
is niet te onderschatten. Ook in het gewone,  
dagelijkse leven is het interessant als je iets afweet 
van zaken als vraag en aanbod, prijsvorming, lonen, 
werkloosheid, boekhouding, buitenlandse handel en 
globalisering. Al deze zaken bestudeer je tijdens de 
lessen economie.

Daarnaast heb je ook een uur project. Hierin word 
je voor een bijzondere uitdaging gesteld: een  
eigen mini-onderneming oprichten. Hierbij zal je de  
creativiteit en ondernemingszin van je team ten 
volle benutten om een succesvol bedrijfje te hebben. 

 � Ben ik een leerling voor dit domein?
 
Heb je meer interesse voor economie dan voor  
natuurwetenschappen en behaal je een behoorlijk  
resultaat voor wiskunde (ongeveer 70%), dan ben je 
op je plaats in de studierichting economie.

 � Wat na de 2de graad?
 
In de derde graad splitst de richting economische  
wetenschappen zich uit in twee studierichtingen: 
economie-moderne talen of economie-wiskunde.

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits - 1
Wiskunde 5 5
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Economie 4 4
ICT 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Art. vorming 1 -
MenS - 1
Project - 1
Totaal 32 32

 � De tweede graad

Een studierichting kiezen is niet altijd gemakkelijk. 
Welke studierichting past het best bij je interesses en 
talenten? Bij het zetten van de stap naar de tweede 
graad helpen we je hierbij graag op weg. 
Met deze infobrochure leer je de domein- 
overschrijdende studierichtingen in het algemeen  
secundair onderwijs kennen die Berkenboom  
Humaniora aanbiedt.

  schoolstructuur

1ste graad
latijn

moderne

2de graad 
latijn 

natuurwetenschappen
economische wetenschappen

humane wetenschappen 

economie - moderne talen 3-4 
economie - wiskunde

economie - wetenschappen

moderne talen - wiskunde
moderne talen - wetenschappen
wetenschappen - wiskunde 6-8

3de graad
latijn - moderne talen 3-4

latijn - wiskunde 6-8
latijn - wiskunde - wetenschappen

  humane wetenschappen   humane wetenschappen

 � Waar kies ik voor?

Humane wetenschappen is een theoretische  
studierichting in de domeinoverschrijdende door-
stroomfinaliteit.
In de richting humane wetenschappen kijk je op een 
analytische en wetenschappelijke manier naar de 
mens en de maatschappij. Je combineert een brede 
algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, 
sociologie en psychologie.

 � Ben ik een leerling voor dit domein?
 
Ben je geboeid door de mens, zijn gedrag en de 
wereld om je heen? Wil je alle aspecten van het 
menselijk bestaan bestuderen en begrijpen? Heb je  
belangstelling voor verschillende culturen? Dan is de 
richting humane wetenschappen iets voor jou!

 � Wat na de 2de graad?
 
In de derde graad kan je verder humane  
wetenschappen volgen.

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits - 1
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Kunstbeschouwing 2 1
Filosofie 1 2
Soc. en Psch. 3 3
ICT 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
MenS - 1
Totaal 32 32


