NAAR DE
IN

Hallokes tweedejaarder!
Als alles goed gaat, start je in september in het 3e jaar in
een splinternieuwe richting.
Maar welke weg zou je best opgaan? Dat is niet zo’n
gemakkelijke beslissing.
In deze brochure maken de leerkrachten van SJIB
bovenbouw je wegwijs in hun aanbod van de 2e graad.
Ze staan alvast te springen om aan jou les te geven! 

SJIB naar de 2e graad - 3

… % SJIBBER!

Matrix van de
studierichtingen
Alle studierichtingen van de
2e graad behoren tot een bepaald
studiedomein én een abstractieniveau.
DOORSTROOM

Huh?!

DOMEINOVERSCHRIJDEND

Economie
& organisatie

DUBBELE
FINALITEIT

DOMEINGEBONDEN

ARBEIDSMARKT
DUAAL

Economische
wetenschappen
p. 10-11
Maatschappij- en
welzijnswetenschappen p. 14-15

Maatschappij
& welzijn
STEM

Natuurwetenschappen
p. 8-9

Taal & cultuur

Moderne talen
p. 12-13

Maatschappij &
welzijn
p. 16-17

Kunst & creatie

Voeding & horeca
SJIB naar de 2e graad - 5

Welke SJIB-richting
past bij jou?

NATUURWETENSCHAPPEN

ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN

MODERNE TALEN

MAATSCHAPPIJ &
WELZIJNSWETENSCHAPPEN

MAATSCHAPPIJ &
WELZIJN

Kijk snel op p. 8-9!

Kijk snel op p. 10-11!

Kijk snel op p. 12-13!

Kijk snel op p. 14-15!

Kijk snel op p. 16-17!

* DISCLAIMER: deze test is verzonnen door een bende jolige leerkrachten en dus op geen enkele wijze wetenschappelijk
onderbouwd. Om een goede keuze te maken, volg je ook best het studieproces zoals dat beschreven staat op p. 23!
SJIB naar de 2e graad - 7

NATUURWETENSCHAPPEN
3e
jaar

In de richting

Natuurwetenschappen krijg je een

sterke, algemene vorming met
extra verdieping voor talen en
geschiedenis. Zo ben je voorbereid
om door te stromen naar een
brede waaier van richtingen in de
3e graad en in het hoger onderwijs.

Een uitgebreid pakket van 5 uur
WISKUNDE per week bepaalt de
eigenheid van de richting en
maakt ze pittig en uitdagend.

Elke week word je 7 uur
ondergedompeld in de verschillende
wetenschappen. In het extra uur LAB
ontdek je hoe wetenschappelijk werk en
technologische processen verlopen.

4e
jaar

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2*

2*

Aardrijkskunde

1

1

Nederlands

4*

4*

Frans

4*

4*

Engels

3*

2*

Duits

1

Wiskunde

5

5

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

LAB

1

1

Samen met alle derdejaars
volg je het unieke projectvak
MIX. Meer informatie op p. 18.

Een extra uur DUITS in het
4e jaar bereidt je voor op een
internationale carrière en op
de studierichtingen van de
3e graad.

LEGENDE
Basisleerplan
Richtingspecifieke vakken
Complementaire vakken
1*

Vak met verdiepte leerstof

NATUURWETENSCHAPPEN IS …
een sterk theoretische studierichting. Ze
bereidt je voor om verder te studeren.

In deze richting verdiep je je niet alleen in de
wetenschappelijke theorieën, er is ook ruimte
voor experimenteren. Je oefent je in de
beoordeling, verwerking en presentatie van
wetenschappelijke onderzoeksresultaten en
traint zo je wetenschappelijke denken.

JIJ …
 bent gebeten door wiskunde
en wetenschappen.

 houdt ervan om verbanden te

Deze richting vereist inzicht. Het volstaat niet
alleen om formules en definities uit het hoofd
te kennen, je moet ook kunnen inzien welke
eigenschap je in welke oefening moet
gebruiken om tot een oplossing te komen of
welke formules je moet combineren.

leggen en logisch te redeneren.

 wil wiskundige inzichten leren
toepassen in wetenschappen.

 kan vlot theorie verwerken.
 kan een hoog les- en leertempo
aan.

 hebt ook interesse en aanleg
voor talen.

EN IN DE 3e GRAAD? Je kan na een geslaagde 2e graad doorstromen naar zo goed als elke richting in de 3e graad, maar sommige
richtingen liggen in het logische verlengde van de richting Natuurwetenschappen.

NATUURWETENSCHAPPEN (2e GRAAD)
Wetenschappen – Wiskunde*

(doorstroom-domeinoverschrijdend)

Moderne talen – Wetenschappen*

(doorstroom-domeinoverschrijdend)

Biotechnologische en chemische wetenschappen*

(doorstroom-domeingebonden)

* Het is nog niet zeker welke studierichtingen in de 3 graad zullen worden aangeboden, omdat de modernisering van
de 3e graad pas van toepassing is in het schooljaar 2023-2024.
e
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ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
LEGENDE
Basisleerplan
Richtingspecifieke vakken

3e
jaar

4e
jaar

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2*

2*

Aardrijkskunde

1

1

Nederlands

4*

4*

Frans

4*

4*

Engels

3*

2*

Complementaire vakken
1*

Vak met verdiepte leerstof

In de richting Economische
Wetenschappen krijg je een sterke,
algemene vorming met extra verdieping
voor talen en geschiedenis. Zo ben je
voorbereid om door te stromen naar een
brede waaier van richtingen in de
3e graad en in het hoger onderwijs.

Een uitgebreid pakket van 5 uur
WISKUNDE per week bepaalt de
eigenheid van de richting en
maakt ze pittig en uitdagend.

Hoewel je een basispakket
wetenschappen volgt, ben je door
het verdiepte pakket leerstof ook
klaar voor wetenschapsrichtingen
in de 3e graad.

Duits

1

Wiskunde

5

5

Economie

4

4

Biologie

1

1

Chemie

1*

1*

Fysica

1*

1*

Samen met alle derdejaars
volg je het unieke projectvak
MIX. Meer informatie op p. 18.

Een extra uur DUITS in het
4e jaar bereidt je voor op je
latere internationale
contacten en op de
studierichtingen van
de 3e graad.

Voor dit vak doe je het uiteraard
allemaal. Vier uur per week leer je
alles over geld, bedrijven, werk,
prijzen, handel drijven …

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN IS …

een sterk theoretische studierichting. Ze bereidt je voor om
verder te studeren.
In deze richting leer je alles over de wereld van het
bedrijfsleven. Je zoekt antwoorden op vragen als: Hoe zit een

onderneming in elkaar? Welke spelregels worden
gehanteerd? Wie bepaalt het loon? Wat zijn de verschillen
tussen grote en kleine ondernemingen? Wat zijn de
verschillen tussen nationale en internationale handel?

Deze richting vereist inzicht. Het volstaat niet alleen om
formules en definities uit het hoofd te kennen, je moet ook
kunnen inzien welke eigenschap je in welke oefening moet
gebruiken om tot een oplossing te komen of welke formules
je moet combineren.

JIJ …
 bent gebeten door economie
en het bedrijfsleven.

 wil leren hoe economische en





wiskundige concepten met
elkaar verbonden zijn.
houdt ervan om verbanden te
leggen en logisch te redeneren.
kan vlot theorie verwerken.
kan een hoog les- en leertempo
aan.
hebt ook interesse en aanleg
voor talen.

EN IN DE 3e GRAAD? Je kan na een geslaagde 2e graad doorstromen naar zo goed als elke richting in de 3e graad, maar sommige
richtingen liggen in het logische verlengde van de richting Economische Wetenschappen.

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (2e GRAAD)
Economie – Wiskunde*

(doorstroom-domeinoverschrijdend)

Economie – Moderne talen*

(doorstroom-domeinoverschrijdend)

Bedrijfswetenschappen*

(doorstroom-domeingebonden)

* Het is nog niet zeker welke studierichtingen in de 3e graad zullen worden aangeboden, omdat de modernisering van
3e graad pas van toepassing is in het schooljaar 2023-2024.
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MODERNE TALEN
Samen met alle derdejaars
volg je het unieke projectvak
MIX. Meer informatie op p. 18.

Dankzij de extra uren voor
de taalvakken en het
specifieke vak
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN word je
helemaal
ondergedompeld in de
wereld van taal, literatuur
en communicatie.

In het uur ECONOMIE maak je kennis met
de wereld van het bedrijfsleven.
Zo ben je meteen ook voorbereid op
economische richtingen in de 3e graad.
LEGENDE
Basisleerplan
Richtingspecifieke vakken
Complementaire vakken
1*

Vak met verdiepte leerstof

3e
jaar

4e
jaar

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2*

2*

Aardrijkskunde

1

1

Nederlands

5

4

Frans

5

4

Engels

3

3

Duits

2

Communicatiewetenschappen

2

1

Wiskunde

4*

4*

Economie

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1*

1*

Fysica

1*

1*

LAB

1

In de richting Moderne Talen krijg je een
brede, algemene vorming met extra
verdieping in GESCHIEDENIS.

Een beperkter pakket WISKUNDE
geeft ruimte voor de talen, maar door
de verdiepte leerstof blijf je
voorbereid om door te stromen naar
heel wat richtingen.

Hoewel je een basispakket wetenschappen
volgt, ben je door het verdiepte pakket
leerstof ook klaar voor wetenschapsrichtingen in de 3e graad. In het uur LAB in
het 4e jaar ontdek je hoe wetenschappelijk
werk en technologische processen
verlopen.

MODERNE TALEN IS …

een gevarieerde, maar uitdagende richting.
Deze theoretische richting bereidt je voor om
verder te studeren.

JIJ …
 bent geïnteresseerd in taal en
literatuur.

Je leert er niet alleen talen, maar ook een
verdiepte vorming voor wiskunde,
wetenschappen en een vleugje economie.
Zo ben je goed voorbereid op de 3e graad en
verdere studies.

 hebt een sterk taalgevoel.
 bent nieuwsgierig naar


Door het uitgebreide pakket talen leg je een
uitstekende basis voor zowel Nederlands als
voor de moderne vreemde talen Frans, Engels
en Duits. Je leert er niet alleen de talen lezen,
spreken en schrijven, je bestudeert ook de
achterliggende taalsystematiek, de impact van
communicatie en cultuur op de samenleving en
je gaat aan de slag met literaire teksten.





verschillende culturen en hun
taalgebruikers.
wil vlot en gepast kunnen
communiceren met anderen.
kan vlot theorie verwerken.
kan een hoog les- en leertempo
aan.
hebt ook interesse in andere
vakken zoals wetenschappen en
economie.

EN IN DE 3e GRAAD? Je kan na een geslaagde 2e graad doorstromen naar zo goed als elke richting in de 3e graad, maar sommige
richtingen liggen in het logische verlengde van de richting Moderne Talen.

MODERNE TALEN (2e GRAAD)
Moderne talen – Wetenschappen*

(doorstroom-domeinoverschrijdend)

Economie – Moderne talen*

(doorstroom-domeinoverschrijdend)
(doorstroom-domeingebonden)

Taal- en communicatiewetenschappen*

* Het is nog niet zeker welke studierichtingen in de 3 graad zullen worden aangeboden, omdat de modernisering
van de 3e graad pas van toepassing is in het schooljaar 2023-2024.
e
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MAATSCHAPPIJ- &WELZIJNSWETENSCHAPPEN
3e
jaar

4e
jaar

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

3

3

Filosofie

1

2

Sociologie & psychologie

6

6

Artistieke vorming

1

Samen met alle derdejaars volg je
het unieke projectvak MIX. Meer
informatie op p. 18.

In de richting Maatschappij- en
Welzijnswetenschappen krijg je een
brede, algemene vorming met een
doorstroompakket wiskunde.
Het vak NATUURWETENSCHAPPEN
bundelt thema’s uit biologie,
chemie en fysica.

Een van de kernvakken van deze
richting is SOCIOLOGIE EN
PSYCHOLOGIE. In dat vak zal
je onderzoeken hoe onze
samenleving in elkaar zit, wat
sociaal gedrag en persoonlijkheid
betekenen en hoe mensen zich
ontwikkelen.

LEGENDE
Basisleerplan
Richtingspecifieke vakken
Complementaire vakken

In INLEIDING TOT DE
FILOSOFIE leer je nadenken
over wie we zijn, over goed
en kwaad, de zin van het
leven.
Je maakt kennis met
filosofische begrippen,
stromingen en visies.

Het vak ARTISTIEKE VORMING biedt
je de mogelijkheid om kunst en
cultuur te verkennen en je artistiek
te uiten. Op die manier ontwikkel je
je creatief denken en doen.

MAATSCHAPPIJ- &
WELZIJNSWETENSCHAPPEN IS …

JIJ …

een theoretische studierichting die je
voorbereidt op verder studeren.

Deze richting biedt een brede, algemene
vorming, maar met een duidelijke nadruk op de
menswetenschappen.
Kies je voor deze richting, dan bestudeer je de
mens en zijn ontwikkeling. Dan krijg je inzicht in
wat mensen drijft, in hun gedrag en hoe een
samenleving voortdurend evolueert op allerlei
vlakken.

 bent sociaal-voelend en hebt






inzicht in het menselijke gedrag
in concrete situaties.
hebt aanleg om analytisch en
wetenschappelijk naar mensen
en de samenleving te kijken.
gaat graag aan de slag met
inhouden die te maken hebben
met psychologie, pedagogie,
sociologie, filosofie en
natuurwetenschappen.
ziet jezelf filosoferen over de
mens, de wereld rondom je en
de zin van het leven.
kan vlot theorie en
leerstofinhouden verwerken.

EN IN DE 3e GRAAD? Je kan na een geslaagde 2e graad doorstromen naar heel wat richtingen in de 3e graad, maar sommige
richtingen liggen in het logische verlengde van de richting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen.

MAATSCHAPPIJ- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN (2e GRAAD)
Welzijnswetenschappen*

(doorstroom-domeinoverschrijdend)

* Het is nog niet zeker welke studierichtingen in de 3e graad zullen worden aangeboden, omdat de modernisering
van de 3e graad pas van toepassing is in het schooljaar 2023-2024.
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MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
3e
jaar

4e
jaar

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

2

1

MaWe – Theorie

3

5

MaWe – Anatomie & fysiologie

1

1

MaWe – Project

6

6

Artistieke vorming

1

Samen met alle derdejaars
volg je het unieke projectvak
MIX. Meer informatie op p. 18.

De richting Maatschappij &
Welzijn biedt een algemene
vorming zodat je
voorbereid bent om
eventueel verder te
studeren in de sociale
sector.
Binnen die algemene
vorming is er naast het
aanreiken van theorieën,
ook ruimte voor oefeningen
en toepassingen.

Het vak ARTISTIEKE VORMING
biedt je de mogelijkheid om
kunst en cultuur te verkennen
en je artistiek te uiten.
Op die manier ontwikkel je je
creatief denken en doen.

Binnen deze richting is veel tijd
voorzien voor een
voorbereidende vorming op een
carrière in de sociale sector.
Het vakkenpakket
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
omvat drie onderdelen. In het
THEORIEVAK doe je kennis op
over zorgverlening en
begeleiding.
In het vak ANATOMIE EN
FYSIOLOGIE verken je de bouw en
de werking van het menselijke
lichaam met de focus op
gezondheidsbevordering.

LEGENDE
Basisleerplan
Richtingspecifieke vakken
Complementaire vakken

In het PROJECTVAK oefen je de
vaardigheden die je nodig hebt
om op de werkvloer mee te
draaien.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN IS …

een theoretisch-praktische richting. Je wordt
zowel op de arbeidsmarkt als op
bacheloropleidingen voorbereid.
Je leert onder andere over de verschillende
ontwikkelingsdomeinen van de mens. De
verschillende levensfasen en alles wat
daarmee samenhangt, lopen als een rode
draad doorheen de lessen. Je gaat ook dieper
in op een aantal maatschappelijke thema’s.
Je leert (indirecte) zorg en
begeleidingsactiviteiten uitvoeren bij jong en
oud waarbij je voortdurend het belang van de
anderen voor ogen houdt. Je maakt ook
kennis met hoe het er op de werkvloer aan
toegaat.

JIJ …
 leert het beste door theorie te






combineren met de praktische
uitvoering ervan.
bent geïnteresseerd in het
begeleiden van en het zorgen
voor anderen.
wil bijleren over het menselijke
gedrag en het menselijke
lichaam.
hebt zin om op een creatieve,
sociale en communicatieve
manier aan de slag te gaan met
verschillende doelgroepen.
durft jezelf en je handelen in
vraag te stellen en werkt ook
graag samen met anderen.

EN IN DE 3e GRAAD? Je kan na een geslaagde 2e graad doorstromen naar heel wat richtingen in de 3e graad, maar sommige richtingen
liggen in het logische verlengde van de richting Maatschappij & Welzijn.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN (2e GRAAD)
Opvoeding en begeleiding*

(dubbele finaliteit)

Gezondheidszorg*

(dubbele finaliteit)

* Het is nog niet zeker welke studierichtingen in de 3e graad zullen worden aangeboden, omdat de modernisering van
de 3e graad pas van toepassing is in het schooljaar 2023-2024.
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ICT
Aan elk project zit ook een ICT-luik.
Op die manier verfijn je je
computerskills uit de eerste graad.

Studierichtingen in andere ARCADIA-scholen
Wil je een studierichting volgen die we niet aanbieden in de 2e graad van SJIB? Dan verwijzen we je graag door naar het
aanbod van de andere Arcadiascholen in Aarschot. Onze scholengroep biedt studierichtingen in allerlei domeinen en
abstractieniveaus aan, dat zie je op dit schema. Je kan hun aanbod ontdekken in de Arcadiabrochure, op de websites
van de verschillende scholen, tijdens de Open Dag op 24 april of tijdens de infoavonden specifiek over de 2e graad. Alle
Arcadiascholen organiseren deze infoavond op dinsdag 19 april om 19.30 u.
Sint-Jozefscollege Aarschot
www.sjca.be

Damiaaninstituut Aarschot
www.damiaaninstituut.be

Sancta Maria-instituut
Aarschot
www.sanctamaria-aarschot.be

DOORSTROOM
DOMEINOVERSCHRIJDEND

DOMEINGEBONDEN

DUBBELE
FINALITEIT

ARBEIDSMARKT
DUAAL

Economie
& organisatie
Maatschappij
& welzijn
STEM

Taal & cultuur

Kunst & creatie

Voeding & horeca
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Algemeen overzicht van de
lessentabellen in 2e graad SJIB
NW

EW

MT

WELWE
3e
4e
jaar
jaar

M&W
3e
4e
jaar
jaar

3e
jaar

4e
jaar

3e
jaar

4e
jaar

3e
jaar

4e
jaar

MIX

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Geschiedenis

2*

2*

2*

2*

2*

2*

1

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nederlands

4*

4*

4*

4*

5

4

4

4

4

4

Frans

4*

4*

4*

4*

5

4

3

3

2

2

Engels

3*

2*

3*

2*

3

3

2

2

2

2

4

4

3

3

Duits

1

1

Communicatiewetenschappen
Wiskunde
Economie

5

5

2
2

1

5

5

4*

4*

4

4

1

1

Natuurwetenschappen

3

3

2

1

Filosofie

1

2

Sociologie & psychologie

6

6

MaWe – Theorie

3

5

MaWe – Anatomie & fysiologie

1

1

MaWe – Project

6

6

Biologie

2

2

1

1

1

1

Chemie

2

2

1*

1*

1*

1*

Fysica

2

2

1*

1*

1*

1*

LAB

1

1

Artistieke vorming

1

1

1

LEGENDE
EW

Economische Wetenschappen

NW

Natuurwetenschappen

MT

Moderne Talen

WELWE

Maatschappij en Welzijnswetenschappen

M&W

Maatschappij en Welzijn
Basisleerplan
Richtingspecifieke vakken
Complementaire vakken

1*

Vak met verdiepte leerstof
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Je ouders
 Uiteraard praat je in de eerste plaats met
je ouders over je eigen verwachtingen en
studiewensen.
 Zij hebben het beste beeld van je
mogelijkheden en interesses.

Beste ouders
 Samen met deze brochure ontvang je de

Arcadiabrochure over het volledige
aanbod van de tweede graad in de
Arcadiascholen.
 Op dinsdag 19 april om 19.30 u.
organiseren wij, net als alle andere
Arcadiascholen, onze infoavond voor
ouders. Je hebt dan reeds de kans gehad
om beide informatiebrochures te lezen en
er met je kind over te praten.
 Natuurlijk kan je ook tijdens de Open Dag
op 24 april bij ons en de andere
Arcadiascholen terecht voor meer
informatie.
 Tot slot kan je ook met al je vragen terecht
bij de directie van SJIB bovenbouw via
directie.bovenbouw@sjib.be of
016 56 96 44.
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