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MODERNE  

WETENSCHAPPEN/S.T.E.M. 
 

De basisoptie Moderne wetenschappen/S.T.E.M. bereidt je voor op verder studeren in 
het ASO. 

Kenmerkend voor alle studierichtingen in het ASO is dat er uitsluitend theoretische 
vakken gegeven worden.  
In het 2de jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde.  

Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk 
werk (3 uur) als socio-economische initiatie (2 uur). Bovendien staan er 2 u. S.T.E.M.-

activiteiten op het programma. 
 
• Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap 

ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven 
worden.  

Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en 
experimenten in een daarvoor aangepast labo. 
 

Lessen en opgaven kunnen uitgebouwd worden rond: 
o metingen: lengtemeting, oppervlaktemeting, massameting en tijdmeting 

o elektriciteit: stroomkringen, meting van stroomsterkte, warmte-effect van de 
stroom, meting van de spanning, schakelingen, geleiding in vloeistoffen en 
geleiding in gassen 

o energie, vermogen, arbeid, kracht enz. 
o zinken, zweven, drijven, dichtheid van lichamen. 

o Voor jou kan deze cursus leiden tot een oriëntering naar een meer 
wetenschappelijke studierichting. 

 

• In socio-economische initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-
economische gegevens. 

Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden.  
De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod:  

o het gezin (hoe vormt het gezin een inkomen? wat doet het gezin met dat 

inkomen? ...); 
o de bedrijven (welke soorten van bedrijven bestaan er? hoe zit zo’n bedrijf in 

mekaar? ...); 
o de overheid (hoe zit de hele overheid in mekaar? wat doet de overheid? ...); 

o het buitenland (in- en uitvoer? Europa? ...) 
Rond die thema’s wordt de leerstof zo reëel en actueel mogelijk opgebouwd. 
 

Onder S.T.E.M.-activiteiten wordt er gewerkt aan projecten die vanuit verschillende 
invalshoeken worden bekeken: SCIENCE (wetenschappen), TECHNOLOGIE, 

ENGINEERING en MATHEMATICS (wiskunde). Je leert probleemoplossend denken en 
handelen. De ondersteuning van de informatica gebeurt vanuit de S.T.E.M.-activiteiten. 
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Wat na "Moderne wetenschappen/S.T.E.M." ? 
 
Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden 

met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het 
einde van het 2de leerjaar. 

 
Na deze basisoptie is elke overgang nog mogelijk; alleen bij een 
keuze voor Latijn of Grieks-Latijn zal je achterstand normalerwijze 

te groot zijn om met kans op succes deze stap te wagen, hoewel het wettelijk mag.  
 

Bij een overschakeling naar het TSO, BSO of KSO moet je uiteraard rekening houden 
met de vereiste interesse en talenten op vlak van handvaardigheid en/of artistieke 
uitdrukking.  

 
In onderstaand overzicht van studiemogelijkheden in de 2de graad ASO zijn ook 2 

richtingen vermeld van het studiegebied SPORT, omdat deze zich ook op niveau van 
het ASO situeren.  
 

Bij een keuze voor een richting met topsport, moet je wel over een topsportstatuut 
beschikken. 

 
Dit zijn de mogelijkheden in de 2de graad ASO: 

o Economie 

o Humane wetenschappen 
o Sportwetenschappen 

o Wetenschappen 
o Wetenschappen-topsport 


