
 

College 
Hagelstein

Jouw Warm College
Welkom in de 2de graad! 



Beste leerling van het 2de jaar

Jij staat voor een belangrijke keuze. In welke studierichting ga jij starten in het 3de jaar? 
Jouw interesses en talenten vormen de basis van een bewuste studiekeuze. Zo stomen 
we je klaar voor het hoger onderwijs. In deze brochure geven we je graag een overzicht 

van de verschillende studierichtingen die College Hagelstein aanbiedt in de 2de graad. Alle 
studierichtingen behoren tot de doorstroomfinaliteit en bereiden dus voor op het hoger 

onderwijs. 

Veel succes en kies wijs!

Overzicht studieaanbod 2de en 3de graad

Hier vind je de studierichtingen die je in de 2de 
en 3de graad kan volgen op onze school. 

Inhoudstafel Kiezen voor... je toekomst!

Latijn

Op zoek naar een brede algemene vorming met 
Latijn en een stevig pakket wiskunde? Dan is 
Latijn iets voor jou!

Natuurwetenschappen

Op zoek naar een brede algemene vorming met 
een stevig pakket wiskunde in combinatie met 
probleemoplossend leren? Dan is Natuurweten-
schappen iets voor jou!

Economische wetenschappen

Op zoek naar een brede algemene vorming met 
een stevig pakket wiskunde en economie? Dan 
is Economische wetenschappen iets voor jou! 

Bedrijfswetenschappen

Op zoek naar een brede algemene vorming met 
een specialisatie in economie? Dan is Bedrijfs-
wetenschappen iets voor jou! 

Moderne talen

Op zoek naar een brede algemene vorming met 
een uitgebreid pakket talen? Dan is Moderne 
talen iets voor jou! 
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1ste graad 2de graad 3de graad

Moderne talen-Wetenschappen
Wetenschappen-Wiskunde

Informatica- en 
communicatiewetenschappen

Economie-Moderne talen
Economie-Wiskunde

Bedrijfswetenschappen*

Bedrijfswetenschappen*

Moderne talen
Taal- en communicatie- 

wetenschappen*
Moderne talen-Wetenschappen

Economie-Moderne talen
Bedrijfswetenschappen*

Latijn-Moderne talen
Latijn-Wetenschappen

Latijn-Wiskunde
Latijn-Wetenschappen-Wiskunde

Natuurwetenschappen

Economische 
wetenschappen

Bedrijfswetenschappen

Moderne talen

Latijn

Talentmodule LATIJN
(basisoptie 

Klassieke talen)

Talentmodule 
TAAL & MEDIA

(basisoptie 
Moderne talen en 
wetenschappen)

Talentmodule STEM
(basisoptie STEM-
wetenschappen)

Overzicht studierichtingen
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Wat in de 3de graad?

In de 3de graad kan je kiezen voor Weten-
schappen-wiskunde, Moderne talen-weten-
schappen (als je het keuzevak Duits volgde in 
het 4de jaar) of Informatica-en communicatie-
wetenschappen.

Indien je kiest voor Economie-moderne talen, 
Economie-wiskunde, Bedrijfswetenschappen, 
Moderne talen of Taal- en communicatie-
wetenschappen is dit geen logische vervolg-
keuze en zal je specifieke leerstofpakketten 
moeten bijwerken.

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk 
theoretische studierichting in de door-
stroomfinaliteit. Ze combineert een brede 
algemene vorming met een stevig pakket 
wiskunde, in combinatie met probleemop-
lossend leren vanuit de wetenschaps-
vakken.

Een richting voor jou?

 ◦ Je bent mateloos gefascineerd door de 
omgeving waarin je leeft.

 ◦ Je wil de werkelijkheid via vakken als 
biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde 
helemaal doorgronden.

 ◦ Je hebt talent voor wiskunde: je bijt je 
graag vast in het zoeken naar oplossin-
gen van vraagstukken en oefeningen.

 ◦ Je hebt aanleg voor probleemoplossend 
redeneren en analytisch denken.

Wat mag je verwachten?

 ◦ Je leert onderzoeksmateriaal kritisch ana-
lyseren en evalueren: je ziet en herkent een 
probleem en kan snel verbanden leggen.

 ◦ Je leert de wetenschappelijke onderzoeks-
methode toepassen.

 ◦ Je voert proefjes en experimenten uit in een 
wetenschappelijk labo.

 ◦ Er staat voor jou een stevig pakket van 5 
uur wiskunde op het programma.

 ◦ In het 3de en het 4de jaar kan je kiezen voor 
een CLIL-traject in het Engels.

 ◦ In het 3de jaar kan je kiezen voor een pakket 
STEM of sport.

 ◦ In het 4de jaar volg je het keuzevak Duits, 
STEM, sport of Mensana.

 ◦ In het 4de jaar volg je het vak informatica- 
wetenschappen.

Lessentabel

3de jaar 4de jaar

Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Aardrijkskunde*
Biologie
Chemie
Fysica
Keuzevak sport of STEM
Lichamelijke opvoeding
Godsdienst
Geschiedenis
Mens en samenleving 
Artistieke vorming
Informatica*
Informaticawetenschappen
Keuzevak

4
4
2
5
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1 

 1*

4
4
3
5
 1* 
2
2
2

2
2
2

1
2

*CLIL-traject mogelijk
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* De Vlaamse overheid beslist over de aangevraagde studierichtingen. 



Wat in de 3de graad?

In de 3de graad kan je kiezen voor een 
richting met Latijn zoals Latijn-moderne 
talen (als je het keuzevak Duits volgde in 
het 4de jaar), Latijn-wiskunde of Latijn- 
wetenschappen. Je kan op onze school zelfs 
kiezen voor Latijn-wetenschappen- 
wiskunde, een combinatie van Latijn én 
genoeg wetenschappen én genoeg wiskunde 
als excellente voorbereiding op universitaire 
studies.

In de 3de graad kan je ook doorstromen naar 
een studierichting zonder Latijn zoals 
Wetenschappen-wiskunde. Indien je in het 
4de jaar het keuzevak Duits volgt, behoren 
ook Moderne talen-wetenschappen of Taal- 
en communicatiewetenschappen tot de 
mogelijkheden.

Indien je kiest voor Moderne talen, Econo-
mie-moderne talen, Economie-wiskunde, 
Bedrijfswetenschappen of Informatica- en 
communicatiewetenschappen is dit geen 
logische vervolgkeuze en zal je specifieke 
leerstofpakketten moeten bijwerken.

Latijn

3de jaar 4de jaar

Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Aardrijkskunde*
Biologie
Chemie
Fysica
Project wetenschappen
Lichamelijke opvoeding
Godsdienst
Geschiedenis
Mens en samenleving
Artistieke vorming
Latijn
Informatica*
Keuzevak

4
3
2
5
1
1
1
1

2
2
2
1
1
5
 1*

4
3
2
5
1*
1
1
1
1
2
2
2

5

2
*CLIL-traject mogelijk

Latijn is een sterk theoretische studie-
richting in de doorstroomfinaliteit. Ze 
combineert een brede algemene vorming 
met een uitgebreid aanbod Latijn en 
wiskunde.

Een richting voor jou?

 ◦ Je staat te popelen om de cultuur van  
het oude Rome en Griekenland verder te 
verkennen.

 ◦ Je wil verhalen lezen over Romeinen, 
Grieken, goden, mythes en oorlogen.

 ◦ Je bent benieuwd hoe Latijn doorwerkt in 
moderne talen en je eigen moedertaal.

 ◦ Je  hebt talent voor wiskunde: je bijt je 
graag vast in het zoeken naar oplossin-
gen van vraagstukken en oefeningen.

 ◦ Je hebt een sterk taalgevoel. 
 ◦ Je hebt aanleg voor probleemoplossend 

redeneren en analytisch denken.

Wat mag je verwachten?

 ◦ Je beleeft de Romeinse cultuur in de klas 
en daarbuiten: excursies naar Leiden en 
Trier, Latijnse gedichten ontdekken via 
rapmuziek, de militaire campagne van 
Caesar doorgronden via stop motion…

 ◦ Je leest boeiende, authentieke teksten uit 
de oudheid die je zeker niet onberoerd 
zullen laten.

 ◦ Je verdiept jezelf in wetenschappelijke, 
mythologische en natuurhistorische kennis 
uit de oudheid.

 ◦ Je ontwikkelt een sterke studiediscipline.
 ◦ Er staat voor jou een stevig pakket van 5 

uur wiskunde op het programma.
 ◦ In het 3de en het 4de jaar kan je kiezen voor 

een CLIL-traject in het Engels.
 ◦ In het 4de jaar volg je het keuzevak Duits, 

STEM, sport of Mensana.

Lessentabel
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Wat in de 3de graad?

In de 3de graad kan je kiezen voor 
Moderne talen, Taal- en communicatie-
wetenschappen, Moderne talen-weten-
schappen, Economie-moderne talen of 
Bedrijfswetenschappen.

Indien je kiest voor Wetenschappen-wis-
kunde of Informatica- en communica-
tiewetenschappen is dit geen logische 
vervolgkeuze en zal je specifieke leerstof-
pakketten moeten bijwerken.

Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische 
studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze 
combineert een brede algemene vorming 
met een uitgebreid pakket talen.

Een richting voor jou?

 ◦ Je hebt een sterk taalgevoel en drukt je 
graag uit in je eigen of een vreemde taal.

 ◦ Je wil je talenkennis actief uitbreiden.
 ◦ Je bent geboeid door literatuur en leest 

graag.
 ◦ Je hebt een grote interesse in andere 

culturen.
 ◦ Je bent nieuwsgierig naar de impact 

van taal en communicatie op cultuur en 
samenleving.

Wat mag je verwachten?

 ◦ Je krijgt een stevig pakket moderne vreem-
de talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.

 ◦ Je volgt het vak communicatiewetenschap-
pen.

 ◦ Je volgt een pakket van 4 uur wiskunde.
 ◦ Je krijgt het vak economische vorming om 

een keuze voor Economie-moderne talen in 
de 3de graad mogelijk te maken.

 ◦ In het 3de en het 4de jaar kan je kiezen voor 
een CLIL-traject in het Engels.

 ◦ In het 4de jaar volg je het keuzevak STEM, 
sport of Mensana.

Lessentabel

3de jaar 4de jaar

Nederlands
Frans
Engels
Duits
Communicatiewetenschappen
Wiskunde
Aardrijkskunde*
Biologie
Chemie
Fysica
Lichamelijke opvoeding
Godsdienst
Geschiedenis
Mens en samenleving
Artistieke vorming
Economische vorming
Informatica*
Keuzevak

5
5
3

1
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

 1*

4
4
3
2
2
4
 1*
1
1
1
2
2
2

1

2
*CLIL-traject mogelijk
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Wat in de 3de graad?

In de 3de graad kan je kiezen voor 
Bedrijfswetenschappen. 

Indien je kiest voor Economie-moderne 
talen, Economie-wiskunde of Taal- en 
communicatiewetenschappen is dit geen 
logische vervolgkeuze en zal je specifieke 
leerstofpakketten moeten bijwerken.

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een sterk 
theoretische studierichting in de door-
stroomfinaliteit. Ze combineert een brede 
algemene vorming met een uitgebreid 
pakket economie. 

Een richting voor jou?

 ◦ Je hebt een uitgesproken interesse voor 
het bedrijfsleven.

 ◦ Je bent geboeid door economische 
thema’s in de actualiteit.

 ◦ Je wil nauwkeurig en zorgvuldig aan de 
slag met economische data.

 ◦ Je hebt aanleg voor probleemoplossend 
redeneren en analytisch denken.

 ◦ Je kan logisch en kritisch redeneren en 
snel verbanden leggen. Zo jongleer jij met 
de economische leerstof.

 ◦ Je kiest voor een studierichting die voor-
bereidt op een specifieke economische 
bacheloropleiding.

Wat mag je verwachten?

 ◦ Je leert over het bedrijfsleven en hoe een 
onderneming werkt.

 ◦ Je verdiept je in de economische groei, 
export, winst en omzet, arbeidsmarkt en 
boekhouden.

 ◦ Je brengt de leerstof in de praktijk tijdens 
bedrijfsbezoeken.

 ◦ Je volgt een pakket van 6 uur economie en 
4 uur wiskunde.

 ◦ Je krijgt een extra pakket Ondernemen & IT 
aangeboden.

 ◦ In het 3de en het 4de jaar kan je kiezen voor 
een CLIL-traject in het Engels.

 ◦ In het 4de jaar volg je het keuzevak Duits, 
STEM, sport of Mensana.

Lessentabel

3de jaar 4de jaar

Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Aardrijkskunde*
Natuurwetenschappen
Lichamelijke opvoeding
Godsdienst
Geschiedenis
Mens en samenleving
Artistieke vorming
Economie
Ondernemen & IT
Informatica*
Keuzevak

4
3
2
4
1
3
2
2
1
1
1
6
1

 1*

4
3
2
4
 1*
3
2
2
1

6
2

2
*CLIL-traject mogelijk
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Wat in de 3de graad?

In de 3de graad kan je kiezen voor 
Economie-wiskunde of Bedrijfsweten-
schappen. Als je het keuzevak Duits volgde 
in het 4de jaar behoren Economie-moderne 
talen of Taal- en communicatieweten-
schappen ook tot de mogelijkheden.

Indien je kiest voor Moderne talen, Weten-
schappen-wiskunde, Moderne talen-
wetenschappen, Informatica- en 
communicatiewetenschappen is dit geen 
logische vervolgkeuze en zal je specifieke 
leerstofpakketten moeten bijwerken.

Economische 
wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk 
theoretische studierichting in de door-
stroomfinaliteit. Ze combineert een brede 
algemene vorming met een uitgebreid 
pakket economie en wiskunde. 

Een richting voor jou?

 ◦ Je wil je verdiepen in de wereld van de 
ondernemer.

 ◦ Je bent geboeid door economische 
thema’s in de actualiteit.

 ◦ Je wil nauwkeurig en zorgvuldig aan de 
slag met economische data.

 ◦ Je  hebt talent voor wiskunde: je bijt je 
graag vast in het zoeken naar oplossin-
gen van vraagstukken en oefeningen.

 ◦ Je hebt aanleg voor probleemoplossend 
redeneren en analytisch denken.

 ◦ Je kan logisch en kritisch redeneren en 
snel verbanden leggen. 

Wat mag je verwachten?

 ◦ Je leert over het bedrijfsleven en hoe een 
onderneming werkt.

 ◦ Je verdiept je in de economische groei, 
export, winst en omzet, arbeidsmarkt en 
boekhouden.

 ◦ Je brengt de leerstof in de praktijk tijdens 
bedrijfsbezoeken.

 ◦ Er staat voor jou een stevig pakket van 5 
uur wiskunde en 4 uur economie op het 
programma.

 ◦ In het 3de en het 4de jaar kan je kiezen voor 
een CLIL-traject in het Engels.

 ◦ In het 4de jaar volg je het keuzevak Duits, 
STEM, sport of Mensana.

Lessentabel

3de jaar 4de jaar

Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Aardrijkskunde*
Biologie
Chemie
Fysica
Lichamelijke opvoeding
Godsdienst
Geschiedenis
Mens en samenleving
Artistieke vorming
Economie
Informatica*
Keuzevak

4
4
2
5
1
1
1
1
2
2
2
1
1
4
 1*

4
4
3
5
 1*
1
1
1
2
2
2

4

2

*CLIL-traject mogelijk
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Overzicht lessentabellen

1110

Natuurwetenschappen Latijn Moderne talen Economische wetenschappen Bedrijfswetenschappen
3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar

Nederlands 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3
Engels 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2
Duits 2
Communicatiewetenschappen 1 2

Wiskunde 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4

Aardrijkskunde* 1  1* 1  1* 1  1* 1  1* 1  1*
Biologie 2 2 1 1 1 1 1 1
Chemie 2 2 1 1 1 1 1 1
Fysica 2 2 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 3 3
Project wetenschappen 1
Keuzevak sport of STEM 1

Lichamelijke opvoeding 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 2 2 1 1
Mens en samenleving 1 1 1 1 1
Artistieke vorming 1 1 1 1 1

Latijn 5 5

Economie 4 4 6 6
Economische vorming 1 1
Ondernemen & IT 1 2
Informatica*  1*  1*  1*  1*  1*
Informaticawetenschappen 1

Keuzevak
(Duits, STEM, sport, Mensana)

2 2 2 2 2

*CLIL-traject mogelijk



 

Berlaarbaan 229
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

T 015 55 19 79

www.collegehagelstein.be
info@collegehagelstein.be

www.facebook.com/collegehagelstein
www.instagram.com/college_hagelstein
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