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Wat verstaan we onder het begrip finaliteit? 

Vanaf de 2de graad spreken we van finaliteit.  Je herkent hierin het woord finale.  Denk maar aan de 

finale van een sportwedstrijd: het eindspel. 

Hier gaat het om het uiteindelijke doel van een studierichting. 

Er zijn 3 finaliteiten: 

 finaliteit doorstroom = Een studierichting met finaliteit doorstroom wil je voorbereiden op verdere 

studies aan een universiteit (academische bachelor + master) of aan een hogeschool 

(professionele bachelor). 

 

 finaliteit arbeidsmarkt = Een studierichting met finaliteit arbeidsmarkt wil je voorbereiden op een 

job zodat je onmiddellijk kunt gaan werken.  Je kan je ook eerst specialiseren aan een hogeschool 

(graduaatsopleiding in dagonderwijs of avondonderwijs).  Wil je toch verder studeren aan een 

bachelor, dan moet je eerst een voorbereidend 7de jaar volgen. 

 

 dubbele finaliteit doorstroom/arbeidsmarkt = Na een studierichting met een dubbele finaliteit 

ben je voorbereid op een job of voor een professionele bachelor die inhoudelijk aansluit bij de 

studierichting in het secundair. 
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Economie en organisatie  

theoretisch denken 2de jaar A-stroom 

 

profiel van de leerling 

 Je bent ondernemend en sociaal.  

 Je hebt interesse hoe winkels en 
bedrijven werken. 

 Je bent graag mee met de actualiteit. 

 Je werkt graag met de computer. 

 Je kunt nauwkeurig en ordelijk werken. 

 

profiel van de studierichting 

 Je leert welke rol de consument, 
ondernemingen en de overheid in onze 
samenleving hebben. 

 Je krijgt ondernemerszin in een pop-
upfirma. 

 Je leert hoe bedrijven en overheden 
informatie verzamelen. 

 Je leert vlot werken met de computer en 
gebruikt een rekenblad functioneel. 

 Je leert de kansen en bedreigingen van 
technologische vernieuwingen. 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
doorstroom 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

economie en organisatie 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

  

Waarom deze richting? 

Je hebt interesse voor de 
bedrijfswereld. 

Je bent rekenvaardig. 

Je werkt graag met computers. 
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klassieke talen: Grieks-Latijn  

theoretisch denken 2de jaar A-stroom

profiel van de leerling 

 Je volgde in het eerste jaar Latijn en je 
resultaten waren zeer goed. 

 Je hebt een goede studiemethode. 

 Je leert graag woordjes. 

 Je bent een doorzetter, creatief en 
geboeid door talen en verhalen, 
geschiedenis en cultuur. 

 Je bent bereid na de lessen nog voor 
school te werken. 

 

profiel van de studierichting 

 Je krijgt een goede basiskennis van 
Latijn en Grieks. 

 Je leert meer woorden, verbuigingen en 
vervoegingen zodat je Latijnse en 
Griekse teksten kan lezen, ontleden en 
samenvatten. 

 Je leert begrijpen hoe een taal in elkaar 
zit. 

 Je leert logisch denken. 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
doorstroom 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

Grieks + klassenleraaruur 3 

Latijn 4 

totaal lesuren per week 32 

 

 

 

 

  

Waarom deze richting? 

De klassieke cultuur interesseert 
je. 

Je hebt interesse voor taal, 
woordenschat en spraakkunst. 

Je wil je vlot kunnen uitdrukken in 
vele talen. 

about:blank
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klassieke talen: Latijn  

theoretisch denken 2de jaar A-stroom

profiel van de leerling 

 Je volgde in het eerste jaar Latijn en je 
resultaten waren zeer goed. 

 Je hebt een goede studiemethode. 

 Je leert graag woordjes. 

 Je bent een doorzetter, creatief en 
geboeid door talen en verhalen, 
geschiedenis en cultuur. 

 Je bent bereid na de lessen nog voor 
school te werken. 

 

profiel van de studierichting 

 Je breidt je kennis van het Latijn verder 
uit. 

 Je leert meer woorden, verbuigingen en 
vervoegingen zodat je Latijnse teksten 
kan lezen, ontleden en samenvatten. 

 Je leert begrijpen hoe een taal in elkaar 
zit. 

 Je leert logisch denken. 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
doorstroom 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

Latijn 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

 

 

 

 

  

Waarom deze richting? 

De klassieke cultuur interesseert 
je. 

Je hebt interesse voor taal, 
woordenschat en spraakkunst. 

Je wil je vlot kunnen uitdrukken in 
vele talen. 
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Maatschappij en welzijn  

theoretisch denken 2de jaar A-stroom

profiel van de leerling 

 Je bent sociaalvoelend en geïnteres-
seerd in het gedrag van de mens. 

 Je hebt interesse voor een gezonde 
levensstijl, duurzaamheid en diversiteit. 

 Je wil graag via ontdek- en onderzoeks-
vragen maatschappelijke fenomenen 
onderzoeken. 

 Je wil graag je communicatieve en 
sociale vaardigheden verder 
ontwikkelen. 

 

profiel van de studierichting 

 Je vertrekt vanuit je eigen dagelijks 
leven en maakt kennis met 4 interesse-
gebieden: lifestyle, lichaamszorg, 
voeding, maatschappij en welzijn. 

 Je onderzoekt enkele maatschappelijke 
vragen en ontdekt hoe je goed kan 
samenleven en werken met anderen in 
een omgeving die gekenmerkt wordt 
door diversiteit. 

 Je gaat dingen leren door theoretische 
en praktische doe-activiteiten uit te 
voeren. 

 Je wordt gevormd tot een sociaal en 
communicatief persoon.  

 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
doorstroom 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

maatschappij en welzijn 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

  

Waarom deze richting? 

Je werkt graag in groep. 

Je bent graag creatief bezig. 

Je leert de dingen graag door zelf 
te experimenteren in de praktijk. 
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Moderne talen en wetenschappen  

theoretisch denken 2de jaar A-stroom

profiel van de leerling 

 Je behaalde in het eerste jaar goede 
resultaten. 

 Je bent verwonderd over alledaagse 
dingen (het drijven van een badeendje, 
de werking van een rietje, het groeien 
van een plant ...). 

 Je bent nieuwsgierig naar 
wetenschappelijke verschijnselen. 

 Je leert graag onderzoekend. 

 Je wil uitgedaagd worden om vanuit je 
verbeelding diverse vormen van fictie 
(teksten, gedichten, films, liedjes …) te 
verkennen en zelf creatief met taal aan 
de slag te gaan. 

 

profiel van de studierichting 

 Je proeft van de verschillende 
disciplines van natuurwetenschappen 
(biologie, chemie en fysica). 

 Je wordt vaardig in het onderzoekend 
leren. 

 Je ontdekt dat heel wat verschijnselen 
uit het dagelijks leven verband houden 
met wetenschap. 

 Je wordt communicatief vaardiger in 
Nederlands en Frans. 

 Je vergelijkt aspecten van het dagelijks 
leven in verschillende culturen en komt 
rechtstreeks in contact met 
anderstaligen via skype, e-mail, chat … 

 Je gaat creatief aan de slag met de 
verschillende vormen van fictie (toneel, 
podcast, graphic poem, affiches …). 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
doorstroom 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

basisoptie: 

- moderne talen 

- wetenschappen 

 

2 

3 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

Waarom deze richting? 

Je hebt interesse voor talen en 
wetenschappen. 

Je bent geboeid door de invloed 
van de wetenschap op het 
dagelijks leven en wil aspecten van 
het dagelijks leven vergelijken in 
verschillende culturen. 

Wat er in de wereld omgaat, 
interesseert je. 

about:blank
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STEM-wetenschappen  

theoretisch denken 2de jaar A-stroom

profiel van de leerling 

 Je bent graag bezig met het ontwerpen, 
bouwen en/of verbeteren van prototypes 
en het zoeken naar oplossingen. 

 Je doet graag onderzoek of maakt 
technische systemen op basis van een 
ontwerp. 

 Je bent handig en wil in contact komen 
met machines, nieuwe technologieën, 
gereedschappen en materialen. 

 Je bent graag bezig met wiskunde en 
kan het vak toepassen tijdens de 
praktijk. 

 

profiel van de studierichting 

 De nadruk ligt op het onderzoeken van 
een behoefte/probleem en het 
ontwerpen van een mogelijke oplossing. 

 Je gaat jouw ideeën omzetten tot een 
zelfgemaakt model of prototype. 

 Je ontwikkelt inzicht in onderzoeks- en 
ontwerpmethoden van systemen en 
materialen. 

 De nadruk ligt vooral op het begrijpen en 
omzetten van de theorie. 

 Je maakt kennis met de nieuwste 
technologieën (3D-printer, lasercutter …) 
via uitdagende projecten.  

 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
doorstroom 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

STEM-wetenschappen 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

 

 

  

Waarom deze richting? 

Je studeert graag. 

Je bent in veel geïnteresseerd, 
maar vooral wiskunde, 
wetenschappen en technologie 
boeien je. 

Je kan wiskundig en abstract 
denken. 

about:blank
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Deze richting is een plus-richting (+). Binnen een plus-richting krijgen leerlingen meer ondersteuning 
en hulpmiddelen aangeboden zoals dit nu ook gebeurt in de richting 1A aanvulling hoofdvakken en 
maxi-oriënteringstrajecten. Heb je meer tijd, uitleg en oefenmomenten nodig, kies dan voor een 
studierichting met een plus in de naam.  

Economie en organisatie + 

praktisch denken 2de jaar A-stroom 

 

profiel van de leerling 

 Je bent ondernemend en sociaal.  

 Je hebt interesse hoe winkels en 
bedrijven werken. 

 Je bent graag mee met de actualiteit. 

 Je werkt graag met de computer. 

 Je kunt nauwkeurig en ordelijk werken. 

 

profiel van de studierichting 

 Je leert welke rol de consument, 
ondernemingen en de overheid in onze 
samenleving hebben. 

 Je krijgt ondernemerszin in een pop-
upfirma. 

 Je leert hoe bedrijven en overheden 
informatie verzamelen. 

 Je leert vlot werken met de computer en 
gebruikt een rekenblad functioneel. 

 Je leert de kansen en bedreigingen van 
technologische vernieuwingen. 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

Wij denken dat je jouw talenten beter kan 
ontwikkelen in een studierichting binnen de 
dubbele finaliteit doorstroom en 
arbeidsmarkt. 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

economie en organisatie 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

 

 

  

Waarom deze richting? 

Je hebt interesse voor de 
bedrijfswereld. 

Je bent rekenvaardig. 

Je werkt graag met computers. 
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Deze richting is een plus-richting (+). Binnen een plus-richting krijgen leerlingen meer ondersteuning 
en hulpmiddelen aangeboden zoals dit nu ook gebeurt in de richting 1A aanvulling hoofdvakken en 
maxi-oriënteringstrajecten. Heb je meer tijd, uitleg en oefenmomenten nodig, kies dan voor een 
studierichting met een plus in de naam.  

Maatschappij en welzijn +  

praktisch denken 2de jaar A-stroom

profiel van de leerling 

 Je bent sociaalvoelend en 
geïnteresseerd in het gedrag van de 
mens. 

 Je hebt interesse voor een gezonde 
levensstijl, duurzaamheid en diversiteit. 

 Je wil graag via ontdek- en onderzoeks-
vragen graag maatschappelijke 
fenomenen onderzoeken. 

 Je wil graag je communicatieve en 
sociale vaardigheden verder 
ontwikkelen. 

 

profiel van de studierichting 

 Je vertrekt vanuit je eigen dagelijks 
leven en maakt kennis met 4 interesse-
gebieden: lifestyle, lichaamszorg, 
voeding, maatschappij en welzijn. 

 Je onderzoekt enkele maatschappelijke 
vragen en ontdekt hoe je goed kan 
samenleven en werken met anderen in 
een omgeving die gekenmerkt wordt 
door diversiteit. 

 Je gaat dingen leren door theoretische 
en praktische doe-activiteiten uit te 
voeren. 

 Je wordt gevormd tot een sociaal en 
communicatief persoon.  

 

mogelijkheden in de tweede graad 

Wij denken dat je jouw talenten beter kan 
ontwikkelen in een studierichting binnen de 
dubbele finaliteit doorstroom en 
arbeidsmarkt. 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

maatschappij en welzijn 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

  

Waarom deze richting? 

Je werkt graag in groep. 

Je bent graag creatief bezig. 

Je leert de dingen graag door zelf 
te experimenteren in de praktijk. 
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Deze richting is een plus-richting (+). Binnen een plus-richting krijgen leerlingen meer ondersteuning 
en hulpmiddelen aangeboden zoals dit nu ook gebeurt in de richting 1A aanvulling hoofdvakken en 
maxi-oriënteringstrajecten. Heb je meer tijd, uitleg en oefenmomenten nodig, kies dan voor een 
studierichting met een plus in de naam.  

STEM-technieken +  

praktisch denken 2de jaar A-stroom

profiel van de leerling 

 Je bent graag bezig met het ontwerpen, 
bouwen en/of verbeteren van realisaties. 

 Je bent handig en wil in contact komen 
met machines, nieuwe technologieën, 
gereedschappen en materialen. 

 Je doet graag onderzoek of maakt 
technische systemen op basis van een 
ontwerp. 

 Je bent graag bezig met wiskunde en 
kan het vak toepassen tijdens de 
praktijk. 

 

profiel van de studierichting 

 Je leert realisaties aanpassen en/of 
verbeteren in functie van behoefte en 
rekening houdend met verschillende 
criteria. 

 Je leert tijdens onderzoek hulpmiddelen 
te gebruiken om een technisch systeem 
te realiseren. 

 Je ontwikkelt inzicht in ontwerp-
methoden en realisatietechnieken. 

 Je leert je eigen mogelijkheden 
ontdekken door de uitdagende STEM-
projecten. 

 Je leert werken met moderne gereed-
schappen en machines en gaat 
realisaties monteren en demonteren. 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

Wij denken dat je jouw talenten beter kan 
ontwikkelen in een studierichting binnen de 
dubbele finaliteit doorstroom en 
arbeidsmarkt. 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

STEM-technieken 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

 

 

 

Waarom deze richting? 

Je hebt belangstelling voor de 
wereld van techniek. 

Je werkt graag aan projecten. 

Je lost graag problemen op. 
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Deze richting is een plus-richting (+). Binnen een plus-richting krijgen leerlingen meer ondersteuning 
en hulpmiddelen aangeboden zoals dit nu ook gebeurt in de richting 1A aanvulling hoofdvakken en 
maxi-oriënteringstrajecten. Heb je meer tijd, uitleg en oefenmomenten nodig, kies dan voor een 
studierichting met een plus in de naam.  

Voeding en horeca +  

praktisch denken 2de jaar A-stroom

profiel van de leerling 

 Je wil graag ontdekken of een job in de 
hotel- en restaurantsector, brood- en 
bankbakkerij, spek- en fijnkostslagerij 
iets voor jou is. 

 Je wil graag weten wat voedsel-
bereidingen, plannen en organiseren 
met inzicht op evenwichtige, eerlijke en 
duurzame voeding inhoudt. 

 Je wil graag sociale en communicatieve 
vaardigheden leren. 

 

profiel van de studierichting 

 Je maakt kennis met activiteiten uit de 
sector hotel.  Ook de basisbegrippen in 
verband met restaurant-keuken, bakkerij 
en slagerij komen aan bod. 

 Je leert actief en creatief handelen en 
probleemoplossend denken. 

 Je leert klantgericht communiceren. 

 Je leert aandacht hebben voor 
kwaliteitszorg en leert hygiënisch, milieu-
bewust en duurzaam omgaan met 
grondstoffen. 

 Je leert ergonomisch en veilig werken. 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

Wij denken dat je jouw talenten beter kan 
ontwikkelen in een studierichting binnen de 
dubbele finaliteit doorstroom en 
arbeidsmarkt. 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

 

 

 

 

 

lessentabel 

 

aardrijkskunde 1 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 3 

geschiedenis 2 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

muziek 1 

natuurwetenschappen 1 

Nederlands 4 

techniek 2 

wiskunde 4 

voeding en horeca 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

 

 

 

Waarom deze richting? 

Je bent handig. 

Je bent graag bezig met grond–
stoffen uit de voedingssector. 

Je bent graag praktisch bezig. 
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Economie en organisatie / Maatschappij en welzijn 

praktisch doen 2de jaar B-stroom 

profiel van de leerling 

 Je studeert graag en kan de opgedane 
kennis toepassen. 

 Je kan nauwkeurig en ordelijk werken. 

 Je hebt interesse in de bedrijfswereld 
en algemene economie. 

 Stiptheid en orde vind je belangrijk. 

 Je leert graag al doende. 

 Je bent geboeid door mensen en wil je 
inzetten voor je medemensen. 

 Je hebt interesse en aandacht voor 
een persoonlijke en gezonde 
levensstijl. 

 Je kan respectvol samenwerken met 
anderen. 

 

profiel van de studierichting 

 Je leert welke rol de consument, 
ondernemingen en overheid in onze 
samenleving hebben. 

 Je krijgt ondernemerszin in een 
oefenonderneming en je leert hoe 
bedrijven en overheden data uit 
gegevens halen. 

 Je leert vlot met de computer werken. 

 Je leert op verantwoorde wijze een 
persoonlijke en gezonde levensstijl 
ontwikkelen. 

 Je leert hoe actuele verschijnselen de 
maatschappij beïnvloeden. 

 Je leert sociale en communicatieve 
vaardigheden in verschillende situaties 
toepassen. 

 Je maakt via toepassingsgerichte 
opdrachten kennis met volgende 
interessegebieden: lifestyle, 
lichaamszorg en voeding. 

 Je leert aandacht hebben voor 
hygiënisch, milieubewust, 
ergonomisch en veilig werken. 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
arbeidsmarkt 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

Waarom deze richting? 

Je bent graag creatief bezig. 

Je wil kennismaken met meerdere 
beroepenvelden waaruit je kan 
kiezen.  

Je wil aan de computer kunnen 
werken. 

 

lessentabel 

 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 1 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

maatschappelijke vorming 2 

muziek 1 

natuur en ruimte 1 

Nederlands 3 

techniek 2 

wiskunde 3 

economie en organisatie 5 

maatschappij en welzijn 5 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden)

about:blank
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STEM-technieken 

praktisch doen 2de jaar B-stroom 

profiel van de leerling 

 Je wil graag leren werken met 
verschillende machines en 
gereedschappen. 

 Je wil je praktische talenten verder 
ontwikkelen. 

 Je wil graag de werking van machines 
en gereedschappen leren kennen door 
het op te zoeken en de nodige 
onderzoeken te doen. 

 Je wil graag digitale vaardigheden leren 
toepassen. 

 

profiel van de studierichting 

 Je leert aan de hand van een 
stappenplan een werkstuk realiseren. 

 Je leert meten, aftekenen en het juiste 
gereedschap veilig gebruiken en je 
maakt enkele eenvoudige en nuttige 
gebruiksvoorwerpen. 

 Je leert met behulp van het technisch 
proces verschillende problemen 
oplossen. 

 Je leert ook eenvoudige technische 
systemen onderzoeken. 

 Je leert digitale hulpmiddelen efficiënt in 
te schakelen in het technologisch proces 
van een product. 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
arbeidsmarkt 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

 

lessentabel 

 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 1 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

maatschappelijke vorming 2 

muziek 1 

natuur en ruimte 1 

Nederlands 3 

techniek 2 

wiskunde 3 

STEM-technieken 10 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week 32 
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom deze richting? 

Je hebt belangstelling voor de 
wereld van de techniek. 

Je werkt graag aan projecten. 

Je lost graag problemen op. 

about:blank
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Voeding en horeca 

praktisch doen 2de jaar B-stroom 

profiel van de leerling 

 Je wil graag ontdekken of een job in de 
hotel- en restaurantsector, brood- en 
banketbakkerij, spek- en fijnkostslagerij 
iets voor jou is. 

 Je wil graag voedsel bereiden. 

 Je wil graag sociale en communicatieve 
vaardigheden verder ontwikkelen. 

 Je wil graag basistechnieken kunnen 
toepassen in restaurant-keuken, bakkerij 
en slagerij. 

 

profiel van de studierichting 

 Je leert plannen en organiseren met 
inzicht op evenwichtige, eerlijke en 
duurzame voeding. 

 Je leert eenvoudig, actief en creatief 
handelen en probleemoplossend 
denken. 

 Je leert aandacht hebben voor 
kwaliteitszorg, ergonomisch en veilig 
werken.   

 Je leert hygiënisch, milieubewust en 
duurzaam omgaan met grondstoffen. 

 Je leert klantgericht communiceren. 

 

mogelijkheden in de tweede graad 

 alle studierichtingen binnen de finaliteit 
arbeidsmarkt 

voor verdere info: www.st-martinus.be 

 

lessentabel 

 

beeld 1 

Engels 2 

Frans 1 

godsdienst 2 

lichamelijke opvoeding 2 

maatschappelijke vorming 2 

muziek 1 

natuur en ruimte 1 

Nederlands 3 

techniek 2 

wiskunde 32 

voeding en horeca 10 

klassenleraaruur 1 

mini-oriënteringstraject ° 1 

totaal lesuren per week  
 

° mini-oriënteringstraject: tijdens deze lessen kan 
je proeven van verschillende trajecten (=interesse-
gebieden) 

 

 

 

 

  

 

 

Waarom deze richting? 

Je wil een beroep leren. 

Je wil kennismaken met meerdere 
beroepen waaruit je kan kiezen. 

De voedingssector interesseert 
jou. 

about:blank

