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2de graad 

Wat?

Als IW-leerling en dus STEM-leerling ben je geboeid door het oplossen van zowel technische, wetenschappelijke en wiskundige problemen. 
De stemprojecten zijn vooral toegespitst op het aanwakkeren van het probleemoplossend denken, engineering. Jongeren met interesse in 
techniek en wetenschap halen hun hart op aan een stevig pakket algemene vakken en vakken zoals mechanica, elektriciteit, elektronica, infor-
matica en (computerondersteund) technisch tekenen.

Voor wie?

Leerlingen die het 2de jaar IW volgden, kiezen vaak voor deze richting. Na elk geslaagd 2de jaar kan een leerling met technische interesse en 
een goede aanleg voor wiskunde in 3IW starten. De wil om te studeren is minstens zo belangrijk, want de theoretische vakken worden op een 
behoorlijk niveau gegeven. Zo is het niveau van de taalvakken hoger dan in onze andere TSO-richtingen

Toekomstmogelijkheden?

Dit is de ideale voorbereiding op een master-opleiding tot industrieel ingenieur. Maar ook andere richtingen behoren tot de mogelijkheden 
zoals sociale, paramedische, pedagogische en wetenschappelijke opleidingen.

Lessenrooster:

LEERJAAR: I II

AV

Aardrijkskunde 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Toegepaste biologie - -

Toegepaste chemie - -

Toegepaste fysica - -

Wiskunde 5 5

TV

Elektrische wetenschappen 3 3

Mechanische wetenschappen 3 3

Engineering 4 4

TOTAAL 32 32
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Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die instromen in een jaar hoger dan het eerste jaar 
van de eerste graad vallen automatisch onder het studieaanbod 
van het oude aanbod.


