
STUDIEKEUZE NAAR HET TWEEDE JAAR



Differentiatie 
2 uren

Basisoptie
5 lesuren

Keuzegedeelte

Tweede leerjaar A – 2A

Algemene vorming

25 lesuren



• inzetten op het aanbieden van een zo breed en gevarieerd 
mogelijk keuzeaanbod

• vertrouwen geven en kansen laten aan leerlingen en ouders om 
in vrijheid te kiezen

• inspelen op interesses en talenten van leerlingen met oog 
voor innovatie en creativiteit

• de eerste graad in zijn geheel bekijken

Lessentabellen



Vak 2A

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Moderne vreemde talen
- Engels
- Frans

2
3

Nederlands 4

Wiskunde 4

Artistieke vorming
- Muziek
- Beeld

2
0

Techniek* 2

Natuurwetenschappen* 1

Aardrijkskunde* 1

25

Algemene vorming 2A – 25 lesuren

* 1 vakoverschrijdend 
project



Basisoptie 2A – 5 lesuren

Economie en 
organisatie

5 uur

Klassieke talen 
- Latijn

5 uur

Klassieke talen 
– Latijn-Grieks
(campus CREO)

5 uur

Maatschappij 
en welzijn

5 uur

STEM-
technieken

5 uur

STEM-
wetenschappen

5 uur

Moderne talen 
en 

wetenschappen

5 uur



Economie en 
organisatie

5 uur

• Je leert je kritisch opstellen in de maatschappij vanuit het standpunt 
van de consument, de onderneming en de overheid.

• Je bestudeert hoe de behoeften van de consument worden 
beïnvloed.

• Je illustreert de weg die de goederen en diensten afleggen van 
producent naar consument.

• Je ontdekt dat er een lokale, nationale en internationale overheid is 
die een rol speelt in de economie en denkt na over hun invloed.

• Je ontwikkelt ondernemingszin tijdens een ondernemend project.

• Je onderzoekt de motieven om een onderneming te starten.

• Je ontwikkelt ICT-vaardigheden voor economische toepassingen.



Klassieke talen 

– Latijn

5 uur

• Veelzijdig vak: woordenschat, grammatica, lectuur en 
cultuur

• Je scherpt jouw taalgevoel en leesvaardigheid aan.

• Je leert gemakkelijker talen.

• Je leert inzichtelijk en abstract denken.

• Je traint je geheugen.

• Je versterkt jouw doorzettingsvermogen.

• Je ziet verschillen en gelijkenissen tussen culturen.

• Je leert kritisch reflecteren over de wereld rondom jou.

• Je ontdekt de Latijnse oorsprong van heel wat begrippen.



• Grieks biedt een extra uitdaging.

• Net zoals bij Latijn leer je woordenschat, grammatica, 
lectuur en cultuur.

• Grieks is nog abstracter. Je leert denken en studeren in een 
ander schrift.

• Je krijgt meer oog voor detail en leert punctueler werken.

• Je komt terecht in een leergierige groep met een sneller 
werktempo.

• Zowel filosofie als wetenschappen vinden hun oorsprong bij 
de Grieken.

• De Grieks-Romeinse cultuur is de basis van de democratie 
en van de fundamenten van de Europese beschaving.

Klassieke talen 
– Latijn-Grieks
(campus CREO)

5 uur



Maatschappij 
en welzijn

5 uur

• Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit 
een psychologisch, sociologisch, pedagogisch en biologisch 
oogpunt. 

• Je leert zorg dragen voor gezondheid en welbevinden.

• Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke 
relaties.

• Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en 
verschijnselen.

• Door de omgang met mensen leer je sociale en communicatieve 
vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

• De nadruk ligt op volgende interessegebieden:

- domein maatschappij en welzijn in de brede zin

- lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden

- lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode

- voeding: gezonde maaltijden en samen tafelen



Moderne talen 
en 

wetenschappen

5 uur

Moderne talen

• Je wordt communicatief vaardiger in Engels, Frans en 
Nederlands.

• Je kan verbanden onderzoeken tussen deze talen.

• Je vergelijkt aspecten van het dagelijks leven in 
verschillende culturen.

• Je komt in rechtstreeks contact met anderstaligen.

• Je kan van taal genieten en er creatief mee aan de slag 
gaan.



Moderne talen 
en 

wetenschappen

5 uur

Wetenschappen

• Bij wetenschappen staat het onderzoekend leren centraal.

• Deze basisoptie sluit aan bij en bouwt verder op de vakken 
natuurwetenschappen, techniek en wiskunde.

• Dit verder bouwen gebeurt door onderzoeksprojecten en 
experimenten.

• Je wordt uitgedaagd om vanuit verwondering en een 
kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijks 
leven te kijken.

• Je gaat creatief op zoek naar antwoorden op vragen als Hoe 
kan dit? en Waarom is dat zo?



STEM-
technieken

5 uur

• Je werkt verder met de kennis van de vakken 
natuurwetenschappen, wiskunde en techniek.

• Vanuit een gesteld probleem leer je onderzoeken, ontwerpen, 
problemen oplossen en realiseren.

• Je onderzoekt een gegeven ontwerp, je bepaalt het 
productieproces met aangeboden hulpmiddelen en je realiseert 
het technisch proces.

• Je test de realisaties om het ontwerp en het productieproces bij te 
sturen.

• Je ontwikkelt inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken.



STEM-
wetenschappen

5 uur

• Je werkt verder met de kennis en de inzichten van de 
vakken natuurwetenschappen, techniek en wiskunde.

• Je onderzoekt behoeften, vragen en problemen die zich 
stellen.

• Je bedenkt hiervoor een oplossing die je zelfstandig 
onderzoekt, ontwerpt en realiseert. Deze oplossing moet 
voldoen aan vooropgestelde criteria.

• Je gebruikt hiervoor een zelfgemaakt model.

• Je onderzoekt kenmerken van materialen en grondstoffen.

• Jouw wiskundig inzicht is in deze basisoptie belangrijk.



1 keuze van 2 u

Grieks * 2

Moderne talen 
(Frans/Engels expressie) 2

Economie 2

STEM-wetenschappen 2

Sociale wetenschappen 2

Sport ** 2

Differentiatie 2A – 2 lesuren

* Enkel in campus CREO, centrum Lokeren
** Enkel in campus Sint-Teresia, Eksaarde

2 keuzes van 1 u

Frans remediërend 1

Frans verdiepend 1

Nederlands remediërend 1

Nederlands verdiepend 1

Wiskunde remediërend 1

Wiskunde verdiepend 1

Project kunst 1

Programmeren – level 1 1

Programmeren – level 2 1

Project woord 1



• Na het kiezen van de basisoptie worden nog 2 uren 
differentiatie gekozen.

• Voor de basisopties zijn er leerplannen uitgeschreven, voor de 
differentiatie niet.

• De delibererende klassenraad kan op het einde van het eerste 
leerjaar remediërende differentiatie-uren opleggen.

• De basisopties kunnen niet worden gecombineerd met uren 
differentiatie uit hetzelfde domein.

• Uitzondering: de differentiatie Grieks kan enkel gekozen worden 
in combinatie met de basisoptie klassieke talen Latijn-Grieks.

Differentiatie



Lessentabellen 2A – voorbeeld Vince

Vince volgde in 1A 
2 uur STEM-technieken, 
2 uur moderne talen en 

1 uur project kunst.

In 2A volgt hij 
5 uur maatschappij en 

welzijn
en 2 uur economie



Lessentabellen 2A – voorbeeld Lotte

Lotte volgde in 1A 
4 uur Latijn met 

1 uur programmeren level 1 

en kiest voor het tweede 
jaar 

5 uur klassieke talen Latijn-
Grieks en 

2 uur Grieks.



Lessentabellen 2A – voorbeeld Omar

Omar koos in 1A voor 
2 uur STEM-wetenschappen, 

2 uur sport en 
1 uur programmeren level 1.

In 2A gaat hij voor 
5 uur STEM-wetenschappen, 
1 uur remediëring Frans en 
1 uur programmeren level 2



Lessentabellen 2A – voorbeeld Tessa

Tessa koos in 1A voor 
2 uur sociale 

wetenschappen
2 uur economie en 

1 uur expressie Nederlands

… en gaat in 2A voluit voor 
5 uur economie en 

organisatie,
1 uur verdieping Frans en 

1 uur project woord. 





Differentiatie 
2 lesuren

Basisoptie
10 lesuren

Algemene vorming 

20 lesuren

Tweede leerjaar B – 2B

Keuzegedeelte



Algemene vorming 2B – 20 lesuren

Vak 2A

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen
- Engels
- Frans

3
1

Nederlands 2

Wiskunde 3

Artistieke vorming
- Muziek
- Beeld

2
0

Wetenschappen en techniek 3

20



1 basisoptie van 10 lesuren

STEM-technieken * 10

2 basisopties van 5 lesuren 

Economie en organisatie * 5

Maatschappij en welzijn 5

STEM-technieken 5

Voeding en horeca * 5

Basisoptie(s) 2B – 10 lesuren

* Enkel in campus CREO, centrum Lokeren

Belangrijk: Voeding en horeca is enkel mogelijk 
in combinatie met Maatschappij en welzijn 



Economie en 
organisatie

5 uur

• Je leert je kritisch opstellen in de maatschappij vanuit het standpunt 
van de consument, de onderneming en de overheid.

• Je bestudeert hoe de behoeften van de consument worden 
beïnvloed.

• Je illustreert de weg die de goederen en diensten afleggen van 
producent naar consument.

• Je ontdekt dat er een lokale, nationale en internationale overheid is 
die een rol speelt in de economie en denkt na over hun invloed.

• Je ontwikkelt ondernemingszin tijdens een ondernemend project.

• Je onderzoekt de motieven om een onderneming te starten.

• Je ontwikkelt ICT-vaardigheden voor economische toepassingen.



Maatschappij 
en welzijn

5 uur

• Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit 
een psychologisch, sociologisch, pedagogisch en biologisch 
oogpunt. 

• Je leert zorg dragen voor gezondheid en welbevinden.

• Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke 
relaties.

• Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en 
verschijnselen.

• Door de omgang met mensen leer je sociale en communicatieve 
vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

• De nadruk ligt op volgende interessegebieden:

- domein maatschappij en welzijn in de brede zin

- lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden

- lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode

- voeding: gezonde maaltijden en samen tafelen



STEM-
technieken

5 uur/10 uur

• Je werkt projectmatig rond verschillende vakgebieden:

– hout

– mechanica

– elektriciteit

– bouw

– schilderen en decoratie

– land- en tuinbouw

– printmedia

• Je maakt kennis met technische systemen, constructies, 
installaties en voedingsproducten.

• Je krijgt inzicht in de technieken die je moet toepassen.



STEM-
technieken

5 uur/10 uur

• Je ontwikkelt digitale vaardigheden en past ze toe in 
opdrachten.

• Je ontdekt proefondervindelijk de eigenschappen van 
materialen en producten om ze te kunnen gebruiken 
binnen de opdrachten.

• Je leert correct werken met gereedschappen, machines 
en toestellen met een bijzonder oog voor veiligheid.

• Je leert aandacht hebben voor duurzaamheid, sorteren 
en recycleren.

• Je ontwikkelt bovenstaande inzichten, vaardigheden en 
competenties heel wat sterker als je kiest voor STEM-
technieken - 10 uur.



Voeding en 
horeca

5 uur

• Je ontdekt de weg van grondstof naar afgewerkt product.

• Je leert over de grondstoffen, de veiligheidsproducten en het 
specifiek materiaal dat je nodig hebt in de voedings- en 
horecasector.

• Je leert activiteiten plannen zoals het organiseren van een 
receptie.

• Je krijgt inzicht in evenwichtige, eerlijke en duurzame voeding.

• Je oefent de gepaste sociale en communicatieve vaardigheden 
zoals een menu over een bepaald thema uitwerken en voorstellen.

• Je werkt voornamelijk vanuit projecten en in de praktijk.

• In deze basisoptie leer je op een actieve manier en ga je voor 
concrete en bruikbare toepassingen.



Voor alle leerlingen – 2u

Klasuur 1

Nederlands 1

Differentiatie 2B – 2 lesuren



Lessentabellen 2B – voorbeeld Vince

Vince kiest in 2B voor
STEM-technieken 10 uur

(campus CREO)



Lessentabellen 2B – voorbeeld Lotte

Lotte gaat in 2B 
voluit voor

5 uur voeding en horeca
met

5 uur maatschappij en 
welzijn

(campus CREO)



Lessentabellen 2B – voorbeeld Omar

Omar gaat in 2B voor 
5 uur STEM-technieken met 

5 uur economie en 
organisatie

(campus CREO)



Lessentabellen 2B – voorbeeld Tessa

Tessa kiest in 2B voor
5 uur maatschappij en 

welzijn 
en

5 uur STEM-technieken
(campus CREO of campus 

Sint-Teresia)



Voor meer info
https://vlot.be/studieaanbod/2e-jaar/

https://vlot.be/studieaanbod/2e-jaar/

