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Starten in het tweede jaar betekent dat we voor jou inzetten 
op heel wat ondersteuning en een stevige basis. Je krijgt alle 
kansen om je talenten te benutten en je basiskennis uit te 
bouwen. Zo heb je een goede voorbereiding op je studies in de 
tweede graad. 

2 SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING (STV)

2 STEM/TECHNIEK-WETENSCHAPPEN (STEM/TW)

HET TWEEDE JAAR IN CAMPUS POLENPLEIN (tso)

In 2 STV ontwikkel je sociale vaardigheden. Je leert milieu-
bewust, veilig en probleemoplossend werken, bijvoorbeeld rond 
gezonde voeding of in creatieve en praktische opdrachten. Ook 
de algemene vorming blijft sterk aanwezig.

Zo krijg je een grondige en boeiende voorbereiding op de 
tweede graad. Vaak kies je hierna voor Sociale en technische 
wetenschappen, maar ook andere keuzes zoals onder meer 
Bio-esthetiek of een bso-afdeling zijn mogelijk. 

In 2 STEM/TW krijg je een stevige wetenschappelijke basis. 
Onderzoekend leren, levensechte projecten en nieuwe uitdagingen 
stimuleren je om natuurwetenschappen, techniek en wiskunde te 
combineren. In het labo leer je omgaan met microscopen, glaswerk 
en meetapparatuur. Ben jij een jonge onderzoeker en liefhebber 
van natuurwetenschappen?

Na het tweede jaar ben je perfect voorbereid voor de tweede 
graad Techniek-wetenschappen. De stap naar een andere tso- 
richting zoals Sociale en technische wetenschappen of Bio- 
esthetiek is zeker ook mogelijk.

VAKKEN 2 STV 2 STEM/TW

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

ICT 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Muzikale opvoeding 1 1

Natuurwetenschappen 1 1

Nederlands 4 4

Plastische opvoeding 1 -

Techniek 2 -

Wiskunde 4 5

Sociale en technische vorming 7 -

STEM-project
 - Techniek
 - Techniek-wetenschappen

 
- 
-
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5

Klasuur 1 1

TOTAAL 34 32
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BEROEPSVOORBEREIDEND JAAR (BVL)

HET TWEEDE JAAR IN CAMPUS DELBEKESTRAAT (bso)

Zowel na 1B als na 1A kan je in het tweede jaar BVL volgen. Hier 
combineer je 16 uur algemene vorming en 14 uur praktijkgerichte 
opleiding. Kies twee van de drie beroepenvelden en maak zelf de 
combinatie die je het meest ligt:

 » Verzorging-voeding  
Leer zorgen voor mensen en voor jezelf. Er gaat veel aandacht 
naar gezonde voeding en huishoudelijke taken zoals koken en 
decoratieve werkstukjes.

 » Haarzorg 
Maak kennis met het kappersberoep. Je stimuleert je 
creativiteit en handigheid, belangrijk voor je werk in een 
kapsalon later.

 » Mode 
Je hebt interesse voor mode en verkoop in de modesector.  
Je creatieve ideeën en vaardige vingers komen hier optimaal 
tot hun recht.

Welke beroepenvelden je ook kiest, BVL is een prima voorbe-
reiding voor één van deze studierichtingen in de tweede graad bso: 
Haarzorg; Moderealisatie en –presentatie of Verzorging-voeding.

VAKKEN BVL

Frans 2

Godsdienst 2

ICT 1

Lichamelijke opvoeding 2

Leefsleutels 1

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 3

Plastische opvoeding 1

Wiskunde 3

Inhaalles wiskunde (1)

KEUZE UIT 2 VAN DE 3 BEROEPSVELDEN

Haarzorg
 - Plastische opvoeding
 - Haarzorg 

  
1 
6

Mode
 - Mode

  
7

Verzorging-voeding
 - Personenzorg
 - Zorg voor leef- en woonsituatie
 - Zorg voor voeding

  
2 
2 
3

TOTAAL 34 (35)

* Tussen haakjes staat het extra lesuur dat we je als school  
vrijwillig aanbieden.


