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VOORWOORD

Beste leerling

Je hebt nu de eerste graad van het secundair onderwijs achter de rug. Graag stellen wij je
in deze brochure het studieaanbod van de tweede graad in onze scholen, het Sint-
Franciscusinstituut en Stella Matutina voor.
In de tweede graad maak je een onderscheid tussen 3 finaliteiten: Doorstroom naar hoger
onderwijs, de dubbele finaliteit Doorstroom naar hoger onderwijs & Arbeidsmarkt en de
finaliteit Arbeidsmarkt.
De richtingen in de Doorstroomfinaliteit zijn eerder theoretisch opgevat, de richtingen in de
dubbele finaliteit zijn theoretisch-praktisch en de richtingen in de finaliteit Arbeidsmarkt zijn
praktisch opgebouwd.
Binnen deze finaliteiten zijn er verschillende domeinen. In onze scholen bieden we
studierichtingen aan in volgende domeinen: Maatschappij en welzijn, STEM, Taal en cultuur
en Voeding en horeca.
Hieronder kan je de matrix vinden met de studiemogelijkheden in onze scholen, ingedeeld
per domein en per finaliteit.

Directie en personeel Sint-Franciscusinstituut en Stella Matutina



DOMEINEN EN FINALITEITEN



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

DOMEIN

Koos je in het tweede jaar voor de basisoptie Maatschappij en welzijn, dan kon je
al even proeven van de mogelijkheden binnen het domein Maatschappij en
welzijn. Alle leerlingen die een andere basisoptie volgden én met interesse in de
mens en zijn omgeving kunnen zich in één van deze richtingen helemaal
ontplooien. In dit domein staat de mens en de maatschappij centraal. Het
domein bevat studierichtingen op elk abstractieniveau. De leerling kan
kiezen voor een opleiding die voorbereidt op een academische of een
professionele bachelor maar, ook voor richtingen die rechtstreeks op
de arbeidsmarkt gericht zijn.

FINALITEIT DOORSTROOM DUBBELE (D&A) ARBEIDSMARKT

Maatschappĳ- en
welzĳnswetenschappen

Maatschappĳ en
welzĳn Zorg en welzĳn

VAK 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4

Engels 2 2 2 2

Frans 3 3 2 2

Frans 2 2

Wiskunde 4 4 3 3

Project Algemene
Vakken (PAV) 8 8

Natuurwetenschappen 3 3 2 1

Aardrĳkskunde 1 1 1 1

Geschiedenis 1 1 1 1

Maatschappelĳke,
economische en
artistieke vorming

1 1 1 1

Filosofie 1 2

Sociologie/Psychologie 5 5

Maatschappĳ en welzĳn
(zorg, psychologie,
sociologie en expressie)

10 12

Zorg en welzĳn 17 17

Complementair 3 2 2 1 1 1

TOTAAL 32 32 32 32 32 32



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

DOMEIN

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de
doorstroomfinaliteit. Naast een brede algemene vorming krijg je ook een inleiding
in filosofie, 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 en dit
vanuit voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Kortom, je hebt zin
om je te verdiepen in de theoretische aspecten van de mens in de samenleving en
dit met voldoende wetenschappelijke kennis en inzichten.

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele
finaliteit. In deze richting leer je bewust en actief omgaan met je gezondheid en die
van anderen, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de
mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie.
Vanuit een totaalbeeld op de mens en vanuit een gezinssituatie leer je (indirecte) zorg
en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de mensen, de mogelijkheden en
beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Creativiteit en graag werken in
een team zijn een meerwaarde voor deze richting.



Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht
voor de mens in de thuisomgeving staat centraal. In deze richting oefen je veel sociale
en communicatieve vaardigheden. De aandacht ligt vooral op de gezonde mens in een
diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je maakt kennis met
de directe zorg met aandacht voor de anatomie en fysiologie van de mens. Je leert
hygiënisch en ergonomisch werken en past de aangeleerde technieken toe bij
de maaltijd-, linnen- en interieurzorg. Heb jij het hart op de juiste plaats om verdere
stappen te zetten in de zorg? Dan is deze richting helemaal je ding.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

DOMEIN



STEM

DOMEIN

Koos je in het tweede jaar voor de basisoptie Moderne Talen en wetenschappen of voor
STEM-wetenschappen? Dan maakte je al kennis met de wetenschappelijke
onderzoeksmethode. Ook vanuit een andere basisoptie kan je verschillende richtingen
binnen het STEM-domein ontdekken, waarin wetenschappen centraal staan. We bieden
wetenschappen aan die jou voorbereiden op academische en professionele bachelors.

FINALITEIT DOORSTROOM

Natuurwetenschappen Biotechnologische STEM-
wetenschappen

VAK 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2 2 2

LO 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4

Engels 3 2 2 2

Frans 4 4 3 3

Wiskunde 5 5 5 5

Aardrĳkskunde 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 1 1

Maatschappelĳke, economische
en artistieke vorming 1 1 1 1

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Biotechnische wetenschappen 10 11

- biologie 2 3

- chemie 2 3

- fysica 3 3

- Biotechnologische
wetenschappen 3 2

Complementair 2 3 1 1

TOTAAL 32 32 32 33



Biotechnologische STEM-wetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de
doorstroomfinaliteit. Naast een groot pakket algemene vorming wordt er aandacht besteed
aan de studie van de wetenschap, de levende materie (mens, dier, plant ...) en de omgeving.
Via voorbeelden en experimenteel onderzoek maak je ook kennis met biotechnologische
processen (bv. bereiding van yoghurt, bier …). Daarbij leer je vaardigheden ontwikkelen om
de theorie toe te passen in concrete praktijksituaties. Je leert verbanden leggen tussen
wiskunde, wetenschappen, technologie en de samenleving. Deze richting leunt sterk aan bij
de richting Natuurwetenschappen maar is volledig op het lijf geschreven van de
wetenschapper van morgen die grote interesse heeft om zelf op onderzoek uit te gaan.

Natuurwetenschappen

De richting Natuurwetenschappen is een sterk theoretische richting in de
doorstroomfinaliteit. Hierbij combineer je een brede algemene vorming met een groot
pakket aan wiskunde, biologie, fysica en chemie. Je wil de wereld rondom jou begrijpen en
doorgronden en je wil daarvoor antwoorden zoeken in de ‘exacte wetenschappen’. Je denkt
graag kritisch na en wil informatie leren structureren en verwerken. In deze richting worden
theoretische wetten getoetst aan experimentele proeven in het labo. Wil je in de toekomst
graag iets betekenen voor de wetenschappelijke wereld of werd jouw interesse in het tweede
jaar voor het vak Natuurwetenschappen sterk geprikkeld? Dan is deze richting het ideale
traject voor jou.

DOMEIN
STEM



TAAL EN CULTUUR

DOMEIN

Volgde je in het tweede jaar de basisoptie Klassieke talen, Moderne talen en wetenschappen
of heb je een grote interesse in taal en cultuur? Dan is dit domein zeker iets voor jou.

We bieden drie richtingen aan binnen de doorstroomfinaliteit. Daarnaast bieden we in de
dubbele finaliteit ook de richting Toerisme aan.

Daarmee kan je zeker verder studeren of geven we je bagage mee voor een uitdagende job
in de toeristische sector.

FINALITEIT DOORSTROOM DUBBELE
(D&A)

Grieks-Latĳn Latĳn Moderne Talen Toerisme

VAK 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2

LO 2 2 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 4 5 4 4 4

Engels 2 2 2 2 3 3 4 3

Frans 3 3 3 3 5 4 3 3

Duits 2 1 2

Communicatie-
wetenschappen 1 2

Grieks 4 4

Latĳn 4 4 5 5

Wiskunde 5 5 5 5 4 4 3 3

Biologie 1 1 1 1 1 1

Chemie 1 1 1 1 1 1

Fysica 1 1 1 1 1 1

Natuurwetenschappen 2 1

Aardrĳkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 1 1

Maatschappelĳke,
economische en artistieke
vorming

1 1 1 1 1 1 1 1

Toerisme 6 8

Complementair 2 1 3 2 2 1

TOTAAL 33 33 32 32 32 32 32 32



TAAL EN CULTUUR

DOMEIN

Grieks-Latijn en Latijn

Wil je na je eerste kennismaking met Grieks en/of Latijn nog meer te weten komen
over deze klassieke talen en culturen? Prikkelen die ‘dode’ talen je interesse? Aarzel
dan niet om in de tweede graad te kiezen voor de studierichting Grieks-Latijn of
Latijn.

Je kennis van de woordenschat en van de grammatica wordt verder uitgebreid. Wat
je in de eerste graad leerde, wordt opgefrist en aangevuld met nieuwe leerstof. Die
basiskennis kan je dan aanwenden om originele en boeiende Latijnse en Griekse
teksten te lezen en te ontcijferen. Auteurs nemen je op sleeptouw: veldtochten,
liefdesverhalen, mythes, poëzie … voor elk wat wils.

Je wordt niet alleen ondergedompeld in de rijke wereld van de klassieke en moderne
(vreemde) talen. Ook leerlingen met een passie voor wiskunde en wetenschappen
komen in deze studierichtingen aan hun trekken.

Grieks-Latijn en Latijn bereiden je voor om door te stromen naar het hoger onderwijs.
Je redeneervermogen, je kritische geest, je analytisch denken, je taalvaardigheid en
je doorzettingsvermogen worden steeds meer aangescherpt. Dit zijn belangrijke
vaardigheden voor wie na het secundair onderwijs verder wil studeren aan
hogeschool of universiteit.



TAAL EN CULTUUR

DOMEIN

Moderne talen

Had je al een grote interesse voor de moderne vreemde talen in het tweede jaar? Dan
is deze nieuwe richting volledig op jouw lijf geschreven. Moderne talen is een sterk
theoretische richting in de doorstroomfinaliteit. De algemene vorming wordt
gecombineerd met een uitgebreid pakket talen. Je scherpt je communicatieve
vaardigheden aan in het Engels, Frans en Nederlands.
In het vak communicatiewetenschappen leer je de werking en de invloed van de
media op de maatschappij kennen. Invloeden van reclamecampagnes, fake news en
influencers behoren tot je dagelijkse vakjargon. Ben je gefascineerd door de
schoonheid van de moderne talen, dan zit je in deze richting helemaal op je plaats.



Toerisme

Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Hierbij bereiden we je voor op een bacheloropleiding of op een uitdagende job in
de toeristische sector. Je maakt kennis met fijne plekjes in binnen- en
buitenland, ontdekt een brede waaier aan activiteiten en toeristische
organisaties. Je zet de eerste stappen in het organiseren van uitstappen. Je leert
toeristen begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies.

Uiteraard zal je de komende jaren ook je talenkennis sterk uitbreiden met drie
vreemde talen.

Heb je nu reeds de reismicrobe te pakken, ben je geboeid door vreemde
culturen en heb je zin om je communicatietechnieken verder te verfijnen?
Twijfel dan niet om je onder te dompelen in deze richting.

TAAL EN CULTUUR

DOMEIN



Leerde je in de basisoptie Voeding en horeca te genieten van een aantal gerechtjes?
Ben je een echte foodie en behoren kookboeken tot je favoriete literatuurlijstje? Zoek
dan niet meer verder. Wij hebben voor jullie twee unieke richtingen binnen dit domein
op onze school. We hebben de richting Horeca binnen de dubbele finaliteit en de
richting Restaurant en keuken stoomt je helemaal klaar voor je plek op de
arbeidsmarkt.

VOEDING EN HORECA

DOMEIN

FINALITEIT DUBBELE (D&A) ARBEIDSMARKT

Horeca Restaurant en keuken

VAK 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2 2 2

LO 2 2 2 2

Nederlands 4 4

Engels + Frans 4 4 3 3

Wiskunde 3 3

Natuurtwetenschappen 2 1

Project Algemene Vakken 8 8

Aardrĳkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Maatschappelĳke, economische en
artistieke vorming 1 1

Horeca 11 12

Toegepaste
bedrĳfswetenschappen 1

Restaurant en keuken 17 17

Complementair 1 1

TOTAAL 32 33 32 32



Restaurant en keuken
Ben je iemand die echt gebeten is door de horeca? Ben je steeds bereid om je
handen uit de mouwen te steken en ga je graag creatief aan de slag met
ingrediënten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De richting Restaurant en
keuken geeft je een ticket naar de boeiende arbeidsmarkt. In deze richting leer je
de fijnste gerechten op borden toveren en leer je in team werken. Je wisselt
vaardigheden in de keuken af met het gastvrij onthaal van de klanten in het
restaurant. De leerkrachten leren je basistechnieken en dresseertechnieken en
dagen je uit om je creativiteit in de keuken en zaal te exploreren. We stomen je
klaar om een plekje te veroveren in de culinaire wereld.

Horeca
Horeca is een theoretisch-praktische richting. Je ontdekt activiteiten in de
keuken, restaurant en logies op vlak van uitbating, grondstoffen en materiaal. Je
leert de basiskennis en vaardigheden van de keuken en het restaurant en je leert
klantvriendelijk werken. Economisch en duurzaam handelen, plannen en
organiseren worden de komende jaren jouw stokpaardjes. Je verdiept je in de
wetgeving op het vlak van arbeids- en voedselveiligheid. Je leert klanten gastvrij
ontvangen en bedienen en je leert vlot in het Nederlands, Engels en Frans te
communiceren. Uiteraard leer je hoe je een horecabedrijf economisch rendabel
moet houden. Lijkt deze opleiding iets om je vingers en duimen van af te likken?
Twijfel dan niet en stort je in deze veelzijdige opleiding.

VOEDING EN HORECA

DOMEIN



STUDIEAANBOD



CONTACTEER ONS


