
OUD AANBOD Hasp-O

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.

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

3de graad 

Wat?

Binnen de studierichting STW ligt de nadruk op de vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en centraal staat het vak integrale 
opdrachten (IO). In dit vak wordt er vakoverschrijdend gewerkt en moeten de leerlingen volgende vier competenties bereiken: een weten-
schappelijk onderwerp onderzoeken, een maaltijd of activiteit organiseren, voor een doelgroep presenteren en eigen studieloopbaan in handen 
nemen. Al deze vakken leggen de basis voor verdere studies. In het eerste leerjaar van de derde graad ga je op inleefdagen in een school of 
bedrijf naar keuze. In het tweede leerjaar van de derde graad wordt de geïntegreerde proef (GIP) georganiseerd.  

Voor wie?

Ben je sociaal voelend en ben je geboeid door natuurwetenschappen, met als specifiek domein ‘voeding’? Ben je creatief? Werk je graag met 
mensen en kan je je goed inleven in de leefwereld van anderen? Dan is de richting sociale en technische wetenschappen iets voor jou. 

Toekomstmogelijkheden?

Een grote groep leerlingen studeert na het zesde jaar STW verder in het hoger onderwijs. Een professionele bachelor opleiding verwant aan 
de opleiding, zoals sociaal-agogisch werk, kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs, verpleegkunde,  voedings-en dieetkunde, ergothe-
rapie en orthopedagogie, behoort tot de mogelijkheden. Een Se-n-Se-opleiding (o.a. leefgroepenwerking, animator in de ouderzorg, tandart-
sassistent en internaatwerking) behoort ook tot de mogelijkheden. 

Lessenrooster:
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LEERJAAR: I II

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Integrale opdrachten
Vier competenties: onderzoeken, organiseren, 
presenteren en studieloopbaan

6 6

Natuurwetenschappen 5 5

Sociale wetenschappen 5 5

TOTAAL 34 34


