
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  door de overheid ontwikkelde eindtermen. In juni 2023 vernietigde het Grondwettelijk Hof de 

nieuwe eindtermen. Dit heeft als gevolg dat vanaf het schooljaar 2023-2024 de tweede graad opnieuw 

vernieuwd wordt. Momenteel loopt het ontwikkelingsproces met als gevolg dat het moeilijk is definitieve 

lessentabellen op te stellen. We wensen echter onze leerlingen en ouders te informeren over de stand 

van zaken. 

Het derde jaar: 

Vanaf september 2023 gelden nieuwe lessentabellen voor de tweede graad. De derdes zullen vanaf dan 

in vernieuwde lessentabellen instappen. 

Het vierde jaar 

In het schooljaar 2023-2024 volgen de vierdes nog voor één jaar de lessentabellen die werden opgesteld 

naar aanleiding van de originele onderwijshervorming. Deze wijken dus af van de tabellen waarin de 

derdes instappen. 

Het vijfde jaar 

Ook het vijfde jaar wordt vernieuwd. Nieuwe lessentabellen geldig vanaf 1 september vinden hun 

ingang. 

Het zesde jaar 

Voor onze leerlingen van het laatste jaar, blijft alles nog bij het oude.   

 

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 de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk  

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. 

Dit zijn hoofdzakelijk ASO-studierichtingen. De richtingen die we in het verleden aanboden, blijven we 

organiseren. De invulling wordt wel aangepast aan de nieuwe eindtermen en sommige richtingen kregen 

een nieuwe naam: economie werd economische wetenschappen en wetenschappen (wewi) 

werd natuurwetenschappen. De richtingen sportwetenschappen, Latijn en humane 

wetenschappen blijven hun naam behouden. 

Naast de bestaande richtingen werd ons onderwijsaanbod uitgebreid met de nieuwe richtingen 

moderne talen, maatschappij en welzijnswetenschappen en welzijnswetenschappen. 

In de tweede graad kan je op onze school kiezen uit: 

• Economische wetenschappen 

• Humane wetenschappen 

• Latijn met optiepakket wetenschappen of optiepakket talen 

• Moderne talen  

• Natuurwetenschappen 

• Sportwetenschappen 

• Daarnaast biedt de school de domeingebonden doorstroomrichting maatschappij- en 

welzijnswetenschappen (TSO) aan. 

In de derde graad werd ons studieaanbod ook beperkt aangepast. De studierichting economie- 

wetenschappen houdt op te bestaan. We vervangen deze in ons aanbod door economie-wiskunde. 

Daarnaast breiden we het aanbod uit met de domeingebonden doorstroomrichting 

welzijnswetenschappen (TSO). Een logische vervolgstudie op maatschappij- en welzijnswetenschappen. 

In de loop van de volgende weken actualiseren we onze brochure en plaatsen we de nieuwe 

lessentabellen online. 

De leerlingen van onze Middenschool GO!MAD ontvangen in de loop van de maand mei meer 

informatie. 
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https://erasmusdepinte.be/economische-wetenschappen
https://erasmusdepinte.be/natuurwetenschappen
https://erasmusdepinte.be/latijn-1
https://erasmusdepinte.be/humane-wetenschappen-1
https://erasmusdepinte.be/humane-wetenschappen-1

