
 

Sociale en technische wetenschappen 

3de graad TSO 

 

In deze studierichting is, naast een sterk algemene vorming, vooral een 

menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk. De 

wisselwerking tussen mens, milieu en voeding staat centraal. 

Binnen de studierichting situeren zich drie grote vakken: 

natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten. 

− In natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via 
experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie. De 
basiskennis vertrekt vanuit 3 pijlers: mens (biologie en chemie), milieu (fysica, 
biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie). 

− In sociale wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal. Je 
verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie, verschillende vormen 
van expressie… 
Je leert over sociale contexten en diversiteit binnen de samenleving, 
leerprocessen (waarneming, geheugen, intelligentie…). 

− De integrale opdrachten streven, net zoals in de tweede graad, vier 
competenties na:  

− Onderzoeken 
− Reflecteren 
− Organiseren 
− Presenteren 

Deze competenties bereiken leerlingen aan de hand van projecten, zoals 

‘leerkracht voor één dag’, ‘kleuterparty’ of ‘voorbereiding Amsterdam’.  

In het vijfde jaar maken we met onze leerlingen een meerdaagse uitstap naar 

Amsterdam. De leerlingen maken op een actieve wijze kennis met de cultuur, 

wetenschap en geschiedenis van deze stad. Aan de hand van verschillende 

opdrachten gaan onze leerlingen op onderzoek uit in de binnenstad en verschillende 

musea. Opnieuw worden leerdoelen gekoppeld aan de activiteiten. 

In het zesde jaar dient elke leerling een Geïntegreerde Proef (GIP) af te leggen. 

Deze proef wordt onderbouwd door de drie grote vakken die boven reeds 

beschreven werden (SW – NW – IO), gecombineerd met andere vakken uit de 

basisvorming of het complementair gedeelte. De exacte opbouw van een GIP sluit 

steeds aan bij het studierichtingsprofiel. De leerlingen werken ook hier aan vier 

competenties (onderzoeken, organiseren, presenteren en reflecteren). 

  



 

Lessentabel 

Vakken 5STW + 6STW 

Godsdienst 2 

Aardrijkskunde* 1 

Engels 2 

Frans 3 

Geschiedenis 1 

Nederlands 4 

LO 2 

Wiskunde 3 

Sociale wetenschappen 4 

Natuurwetenschappen 5 

Integrale opdrachten 6 

TOTAAL per week 33 

* Indien er voldoende geïnteresseerden zijn, zal het mogelijk zijn om dit vak in een andere taal te volgen (CLIL – Content 

Language Integrated Learning). 

 

Verder studeren na het 6e jaar 

Leerlingen kunnen kiezen voor een Se-n-Se-opleiding van hetzelfde studiegebied waarin 

je je diploma hebt behaald. Se-n-Se-opleidingen worden georganiseerd door secundaire 

scholen. Binnen personenzorg kan het gaan om animatie in de ouderenzorg, 

internaatswerking, leefgroepenwerking of tandartsassistentie. 

Leerlingen kunnen ook kiezen voor graduaatsopleidingen (wat vroeger HBO 

genoemd werd). Deze opleidingen zijn meestal modulair opgebouwd, met veel stage 

en werkplekleren. Graduaatsopleidingen worden georganiseerd door hogescholen. 

Enkele voorbeelden van graduaatsopleidingen zijn verpleegkunde, orthopedagogie 

(orthopedagogische begeleiding), … 

Ook bachelor-opleidingen die inhoudelijk verwant zijn, zijn meestal haalbaar. STW 

biedt een goede voorbereiding op professionele bacheloropleidingen binnen 

onderwijs, gezondheidszorg, … Concreet vallen hieronder lerarenopleidingen, 

logopedie en audiologie, verpleegkunde, sociaal werk, toegepaste psychologie, … 


