
Natuurwetenschappen 

 

Korte beschrijving van de studierichting  

De studierichting Natuurwetenschappen is een theoretische studierichting in de finaliteit Doorstroom. 

  
In deze studierichting bereid je je voor op verdere studies in het hoger onderwijs (academische of professionele bachelor). 

  
De studierichting combineert een brede algemene vorming met proefondervindelijk en probleemoplossend leren vanuit de 
kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je legt vlot verbanden tussen verschillende leerinhouden en je kan 

logisch redeneren.  
 

Om deze richting met succes te kunnen volgen, heb je een sterke wiskundige basis en wiskundig inzicht nodig. 
   

Je bent leergierig en je beschikt over doorzettingsvermogen in het zoeken naar oplossingen en het je eigen maken van de 
leerstof.  
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