EERSTE GRAAD

2020-2021

ART & DESIGN
BUSINESS
ENGINEERING
PEOPLE
SPORTS

Kwalitatief onderwijs
binnen een zorgend kader
waarin elke leerling centraal staat
Rijselstaat 7 | 8200 Sint-Michiels | 050 38 82 88 | www.ktabrugge.be

2de graad Sportwetenschappen / sportwetenschappen optie sportspecialisatie* (ASO)

De studierichting sportwetenschappen ASO is gericht op leerlingen die hun sportbegaafdheid en hun
bewegingsnood wensen te combineren met hun wetenschappelijke interesses. Ze beschikken zowel
over intellectuele als over motorische vaardigheden. Ze hebben een positieve bewegingsingesteldheid,
doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking.
Leerlingen sportwetenschappen ASO zijn overtuigd dat een brede motorische ontwikkeling
gecombineerd met een wetenschappelijke vorming, een toegevoegde waarde betekent voor hun latere
studie- of beroepskeuze. Er is aandacht voor de specifieke cognitieve ontwikkeling door behandeling
van leerstof over de basiselementen van het menselijk bewegen in de wetenschappelijke vakken:
fysica, chemie, biologie en wiskunde. In de tweede graad wordt er voornamelijk aandacht geschonken
aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheidsvorming en aan de attitudes die nodig zijn om met
succes de derde graad te kunnen volgen. De sportvakken vormen een reëel toepassingsgebied voor
de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Inzet, doorzettingsvermogen en teamgeest leiden tot een
juiste inschatting van eigen mogelijkheden en beperkingen en geven zelfvertrouwen voor het latere
beroepsleven en voor verder studies.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

1

Biologie

2

Chemie

2

Engels

3

Frans

3

Fysica

2

Geschiedenis

2

Nederlands

4

Wiskunde

5

KEUZEGEDEELTE: SPORT ALGEMEEN
Sport

6

KEUZEGEDEELTE: SPORTSPECIALISATIE
Sportspecialisatie* + sport

6* + 3

TOTAAL

32 / 35

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit hockey, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden,
tennis, voetbal, wielrennen en zwemmen.
Vooropleiding: 2A moderne wetenschappen optie sport is een meerwaarde, maar geen
voorwaarde. Instromen kan vanuit elke 2A-opleiding.
Wat na?: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad sportwetenschappen. Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is ook mogelijk.

3de graad Sportwetenschappen / sportwetenschappen optie sportspecialisatie* (ASO)
De studierichting sportwetenschappen ASO is gericht op leerlingen die hun sportbegaafdheid en hun
bewegingsnood wensen te combineren met hun wetenschappelijke interesses. Ze beschikken zowel
over intellectuele als over motorische vaardigheden. Ze hebben een positieve bewegingsingesteldheid,
doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking.
Er is aandacht voor de specifieke cognitieve ontwikkeling door behandeling van leerstof over de basiselementen
van het menselijk bewegen in de wetenschappelijke vakken. De sportvakken vormen een reëel
toepassingsgebied voor de ontwikkeling van eigen persoonlijkheid. Inzet, doorzettingsvermogen en
teamgeest leiden tot een juiste inschatting van eigen mogelijkheden en beperkingen en geven zelfvertrouwen
voor het latere beroepsleven en voor verder studies.

BASIS

Lesuren
5de / 6de

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

1

Chemie

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

KEUZEGEDEELTE: SPORT ALGEMEEN
Sport
Toegepaste biologie

8
1/2

Toegepaste fysica

2

Toegepaste natuurwetenschappen

1

Extra Wiskunde

1

KEUZEGEDEELTE: SPORTSPECIALISATIE
Sport
Toegepaste biologie

6
1/2

Toegepaste fysica

2

Toegepaste natuurwetenschappen

1

Sportspecialisatie*

6

TOTAAL

32 / 33 - 35 / 36
*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit hockey, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden, tennis, voetbal, wielrennen en zwemmen.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 2de graad Sportwetenschappen (ASO), toch kan je ook instromen
uit elke ASO-richting. Instromen vanuit een TSO- of KSO-richting is een stuk moeilijker omdat er een grote
achterstand is voor wiskunde, wetenschappen en talen.
Wat na?: Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma
secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. Ook een 7de jaar Se-n-Se integrale veiligheid behoort tot de
mogelijkheden.

2de graad Business economics (economie) (ASO)

Denk je graag volledig out of the box! Heb je oog voor het gat in de markt?! En zit je bovendien
boordevol creatieve ideeën?! Ben je mondig en kun je met een computer overweg?
Dan is de richting economie iets voor jou. Je bouwt heel wat theoretische achtergrondkennis op
met het oog op verder studeren.
Naast een basisvorming met aandacht voor economie, wetenschappen en een algemene
vorming, kan je deze richting bovendien combineren met sport of je favoriete
sportspecialisatie*.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

1

Engels

3

Frans

3

Fysica

1

Geschiedenis

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Lichamelijke opvoeding

2

Economie

4

KEUZEGEDEELTE: SPORT ALGEMEEN
Sport

3

IT

2

Natuurwetenschappen

2

KEUZEGEDEELTE: SPORT SPECIALISATIE
Sportspecialisatie*
Natuurwetenschappen

TOTAAL

6*
2
35 / 36

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit hockey, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden, tennis,
voetbal, wielrennen en zwemmen.
Vooropleiding: 2A moderne wetenschappen optie economie is een meerwaarde, maar geen
voorwaarde. Men kan instromen vanuit elke 2A-opleiding.
Wat na?: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad ASO economie-wetenschappen, economie-wiskunde of economie-moderne talen. Een overgang naar andere richtin-

gen en/of onderwijsvormen is ook mogelijk.

3de graad Business economics (Economie-wetenschappen) (ASO)

Wil jij weten hoe de grote wereld echt werkt? Hoe een succesvol bedrijf gerund wordt? Waarom
ondernemers zoals Elon Musk in de krant staan terwijl anderen stilletjes verdwijnen? Wil je weten hoe
jij later succesvol wordt?
Of wil je weten waarom sommige landen meer welvaart kennen dan andere? Welke spelregels er gelden
in de wereld van de internationale handel? Of ben je eerder geïnteresseerd in hoe we onze rijkdom beter
kunnen verdelen?
Dan ben je bij economie derde graad aan het juiste adres! Je komt er in aanraking met bedrijfseconomie
waarbij je zult leren hoe de businesswereld echt werkt . Je krijgt er ook een pakket algemene economie
met als doel inzicht te verwerven in het economisch beleid en in de actualiteit. Samen zorgt dit voor
ruim voldoende bagage voor verdere studies. Dit kan in economische richtingen maar dankzij je sterke
basisvorming en je economische skills blijft er geen enkele deur voor jou gesloten.
Ondernemerschap blijft altijd prikkelen. Denk maar aan alle jonge ondernemers die ervoor durven
gaan: Fresh in Brugge, Cherry Picker Store Crownboard, …
Ook in de derde graad kan je deze richting combineren met sport of je favoriete sportspecialisatie.

BASIS
Levensbeschouwelijke vakken

Lesuren
5de / 6de
2

Aardrijkskunde

2/1

Biologie

1/2

Chemie

2

Engels

2

Frans

3

Fysica

2

Geschiedenis

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Lichamelijke opvoeding

2

Economie

4

KEUZEGEDEELTE: SPORT ALGEMEEN
Extra wiskunde

1

Sport algemeen

2

KEUZEGEDEELTE: SPORTSPECIALISATIE
Sportspecialisatie

TOTAAL

6
33 / 36

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit hockey, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden, tennis,
voetbal, wielrennen en zwemmen.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 2de graad Business economics (economie), toch kan
je ook instromen uit elke ASO-richting met minimum 4u wiskunde. Instromen vanuit een TSOof KSO-richting is een stuk moeilijker.
Wat na?: Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin
je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding,
professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding.

NIEUW

2de graad Humane wetenschappen (ASO)

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving
in het algemeen.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief
en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar
individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen,
verwerken en rapporteren.
In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen,
die in de derde graad verder worden uitgediept.
Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Lichamelijke opvoeding

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Frans

3

Engels

3

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

Cultuurwetenschappen

2

Gedragswetenschappen

2

KEUZEGEDEELTE: SPORT ALGEMEEN
Sport

3

IT

2

KEUZEGEDEELTE: SPORTSPECIALISATIE
Sportspecialisatie*

TOTAAL

6
33 / 34

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit hockey, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden, tennis,
voetbal, wielrennen en zwemmen.

Vooropleiding: Men kan instromen vanuit elke 2A-opleiding.

Wat na?: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad humane wetenschappen (ASO). Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is ook mogelijk.

NIEUW

3de graad Humane wetenschappen (ASO)

Het 5de jaar start in september 2020, het 6de jaar in september 2021.
Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in
het algemeen. Net zoals in de tweede graad maak je kennis met de wetenschappelijke benadering van
mens en maatschappij.
Belangrijke vakken binnen Humane wetenschappen zijn cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.
Binnen het vak cultuurwetenschappen worden bepaalde facetten van de cultuur bestudeerd. Hiertoe
rekent men de geschiedschrijving, kunstgeschiedenis, de studie van literatuur en filosofie. Binnen het vak
gedragswetenschappen bestudeer je uitgebreid het menselijk gedrag. Dit doe je middels psychologische,
sociologische, biologische en filosofische inzichten.
Deze richting is boeiend van begin tot eind.

BASIS

Lesuren
5de / 6de

Levensbeschouwelijke vakken

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

Lichamelijke opvoeding

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Frans

3

Engels

2

Natuurwetenschappen

2

Cultuurwetenschappen

3/4

Gedragswetenschappen

4/3

KEUZEGEDEELTE: SPORT ALGEMEEN
Sport algemeen

2

KEUZEGEDEELTE: SPORTSPECIALISATIE
Sportspecialisatie

TOTAAL

6
30 / 34

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit hockey, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden, tennis,
voetbal, wielrennen en zwemmen.

Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 2de graad humane wetenschappen (ASO),
toch kan je ook instromen uit elke ASO-richting. Instromen vanuit een TSO- of KSO-richting is een stuk moeilijker.
Wat na?: Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se opleidingen van hetzelfde studiegebied
waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. De
meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen
van het hoger onderwijs.

2de graad Sport / sportspecialisatie* (TSO)
De studierichting lichamelijke opvoeding en sport TSO is enerzijds gericht op sportbegaafde
leerlingen die een sport beoefenen in clubverband, anderzijds op sportgeïnteresseerde jongeren die
een grote bewegingsnood vertonen. Beiden beschikken over voldoende motorische vaardigheden, een
positieve bewegingsingesteldheid, doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking.
Deze studierichting bereidt leerlingen voor op een job waar fysieke paraatheid en kunnen omgaan
met mensen belangrijke vaardigheden zijn. Het is een uitstekende keuze voor jongeren die
sportminded zijn. Een intense sportbeleving ontwikkelt hun persoonlijkheid en betekent een motivatie
voor hun studieloopbaan. Zowel de wetenschappelijke vakken als wiskunde zijn meer op de praktijk
gericht dan op theoretische diepgang. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar raakpunten met de sport.
Vanzelfsprekend gaat er ook aandacht uit naar fair play, leren aanvaarden van regels, waarden en normen,
verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid en samenwerking.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Nederlands

4

Wiskunde

3

Biologie

1

Chemie

1

Fysica

1

KEUZEGEDEELTE: SPORT ALGEMEEN
Sport

14

KEUZEGEDEELTE: SPORTSPECIALISATIE
Sportspecialisatie* + sport

TOTAAL

6* + 8
32

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit hockey, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden,
tennis, voetbal, wielrennen en zwemmen.
Vooropleiding: Ideale vooropleiding is 2A moderne wetenschappen (met optie sport),
ook instromen vanuit een andere 2A-opleiding is mogelijk.
Wat na?: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad Sport / sportspecialisatie (TSO).

3de graad Sport / sportspecialisatie* (TSO)
De studierichting lichamelijke opvoeding en sport TSO is enerzijds gericht op sportbegaafde
leerlingen die sport beoefenen in clubverband, anderzijds op sportgeïnteresseerde jongeren die een
grote bewegingsnood vertonen. Beiden beschikken over voldoende motorische vaardigheden, een
positieve bewegingsingesteldheid, doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking.
Deze studierichting bereidt leerlingen voor op een job waar fysieke paraatheid en kunnen omgaan
met mensen belangrijke vaardigheden zijn. Het is een uitstekende keuze voor jongeren die
sportminded zijn. Een intense sportbeleving ontwikkelt hun persoonlijkheid en betekent een motivatie
voor hun studieloopbaan. Zowel de wetenschappelijke vakken als wiskunde zijn meer op de praktijk
gericht dan op theoretische diepgang. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar raakpunten met de sport.
Vanzelfsprekend gaat er ook aandacht uit naar fair play, leren aanvaarden van regels, waarden en normen,
verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid en samenwerking.

BASIS

Lesuren
5de / 6de

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Nederlands

3

Wiskunde

2

Toegepaste biologie

1

KEUZEGEDEELTE: SPORT ALGEMEEN
Sport

17 / 16

KEUZEGEDEELTE: SPORTSPECIALISATIE
Sportspecialisatie* + sport

6* + 11 / 10**

TOTAAL

31 / 30

*Als sportspecialisatie kan je kiezen uit hockey, basketbal, dans, gymnastiek, paardrijden,
tennis, voetbal, wielrennen en zwemmen.
**6 TSO: blokstage van 1 week, net voor de paasvakantie.
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 2de graad Sport (TSO).
Wat na?: Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied
waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. Ook

een 7de jaar Se-n-Se integrale veiligheid behoort tot de mogelijkheden.
Verder kan je ook aan de slag in verschillende beroepssectoren.

SPORTS overzicht richtingen en doorstroom

Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

1A Sport
2A Sport

1B
2B

Tweede graad

Derde graad

Sportwetenschappen
Sportwetenschappen
Business Economics optie sport
Business Economics optie sport
Humane wetenschappen optie sport Humane wetenschappen optie sport

Finaliteit

Doorstroom

Sport

Sport

Dubbel

Business Support
optie voetbal
optie sport algemeen

Business Support
optie voetbal
optie sport algemeen

Arbeidsmarkt

Topsport » zie SPARTAC

Vanuit 2A en 2B kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.

SPORTS

nenruT
snaD
gnippikS epoR
gninnureerF

nee raan keoz pO

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
- Elke werkdag tot en met vrijdag 3 juli
en vanaf maandag 17 augustus:
9.00 tot 12.00 u
13.30 tot 17.00 u
- Op zaterdagen 4 juli, 22 en 29 augustus:
9.00 tot 12.00 u
Meebrengen:
- identiteitskaart
- attest vorig schooljaar
Uitsluitend op volgend adres:
Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels, Brugge
T 050 38 82 88
SPECIFIEKE INLICHTINGEN
Wenst u inlichtingen over de school
of over een specifieke STUDIERICHTING?
Kom tijdens de schooluren even langs
of contacteer ons: 050 38 82 88
Ontdek onze nieuwe website als permanente bron
van informatie over studierichtingen of binnen- en
buitenschoolse activiteiten:
www.ktabrugge.be
info@ktabrugge.be

Onze lesuren
Voormiddag
		
		
		
Namiddag
		
		

08.25 u. - 10.05 u.
pauze
10.20 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 14.40 u.
pauze
14.55 u. - 16.35 u.

OF

Voormiddag 08.25 u. - 10.05 u.
		Onze
pauze lesuren
		
10.20 u. - 12.50 u.
		
Namiddag
13.50 u. - 14.40 u.
		 pauze
		
14.55 u. - 16.35 u.

