Modernisering samengevat
Op 1 september 2019 ging de modernisering van start. Om elke leerling het beste onderwijs te
bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, werd het secundair onderwijs
hertekend met nieuwe eindtermen die door de overheid ontwikkeld werden. Leerjaar na leerjaar
wordt de modernisering nu verder uitgerold. Volgend schooljaar is het derde leerjaar aan de
beurt.
De leerlingen krijgen in de eerste graad uitgebreid de kans om te ontdekken waar hun interesses
en talenten liggen en om ze verder te ontplooien. Het belangrijkste doel is hen voor te bereiden
op een gerichte studiekeuze in de tweede graad.

Begrip finaliteiten
De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling
wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn 3 mogelijkheden:
•

arbeidsmarktfinaliteit: doorstromen naar de arbeidsmarkt

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling
om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of voor te bereiden op
gaan werken.
•

dubbele finaliteit: doorstromen naar
mogelijk

de arbeidsmarkt of

het hoger

onderwijs zijn

Studierichtingen met dubbele finaliteit behoren tot een studiedomein. Zij hebben de bedoeling
om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het
hoger onderwijs (hogeschool) en de graduaatsopleidingen.
•

doorstroomfinaliteit: doorstromen naar het hoger onderwijs

Dit zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen
succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen. Met
andere woorden vervolgonderwijs aan de hogeschool of universiteit. Hier horen onder andere
alle “ASO-studierichtingen” thuis.

Wat betekent dit alles voor onze school?
Op onze school blijven we ons traditiegetrouw focussen op richtingen met
een doorstroomfinaliteit. De richtingen die we in het verleden aanboden, blijven we organiseren.
De invulling wordt wel aangepast aan de nieuwe eindtermen en sommige krijgen een nieuwe
naam:
economie
wordt economische
wetenschappen en
wetenschappen
(wewi)

wordt natuurwetenschappen.
De
richtingen sportwetenschappen,
wetenschappen blijven hun naam behouden.

Latijn en humane

Naast de bestaande richtingen bieden we vanaf volgend schooljaar ook de nieuwe richting
moderne talen aan.
Al deze richtingen zijn domeinoverschrijdende richtingen (de vroegere ASO-richtingen).
Hoewel de benamingen van een aantal richtingen wijzigen, zullen we net als in het verleden een
aantal keuzemogelijkheden inbouwen. Praktisch betekent dit dat je op onze school in de tweede
graad kan kiezen uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Latijn met optiepakket wetenschappen
Latijn met optiepakket humane wetenschappen
Latijn met optiepakket talen
Moderne talen met optiepakket economie
Moderne talen met optiepakket humane wetenschappen
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen

In onze brochure leest u meer over de invulling van onze studierichtingen. Wenst u meer
inlichtingen, aarzel dan niet de school te contacteren.
De leerlingen en ouders uit onze Middenschool GO!MAD ontvangen begin mei meer informatie.

