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Onze derde graad 

richtingen, profielen en 
lessentabellen

ASO Spĳker 

www.asospĳker.be

Dit boekje bevat een beschrijving van het leerlingenprofiel voor elke 

richting in de derde graad. Je vindt ook telkens de lessentabel erbij.
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INLEIDING

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een 
uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze je voorbereiden op 
verder studeren in het hoger onderwijs. Het ASO bereidt je niet voor om direct te 
gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.


Elke richting (behalve humane wetenschappen) bestaat in de 3de graad uit twee 
polen, deze vakken geven de klemtonen in de richting aan. In alle ASO-
studierichtingen neemt de studie van de moderne talen, naast vakken zoals 
wiskunde en wetenschappen een belangrijke plaats in. Het aandeel van deze 
vakken varieert, samen met de specifieke richtingsvakken naargelang de 
richting je kiest. Ook vakken zoals geschiedenis, esthetica, godsdienst en 
lichamelijke opvoeding vervolledigen in elke ASO-richting de brede, algemene 
vorming.


In het 6de jaar krijg je de kans om twee lesuren vrije ruimte per week zelf in te 
vullen. We bieden je een ruime keuze aan, om binnen een bepaald vak je studie 
te verdiepen of je vakkenpakket als geheel te verbreden. 

We geven verderop voor elke richting die in onze school wordt ingericht een 
beschrijving van het profiel en de lessentabel.


Meer informatie, ook over andere studierichtingen van de derde graad, vind je 
op de website Onderwijskiezer 3e graad.

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad.php
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Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 1 1

Duits 3 2

Economie 5 4

Engels 3 3

Esthetica 1 1

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

L.O. 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Vrĳe ruimte - 2

economie - moderne talen

De pool economie bestaat uit twee onderdelen: algemene economie en bedrijfswetenschappen. 
Het onderdeel “algemene economie” is in sterke mate geënt op de economisch-politieke realiteit. 
Economische verschijnselen (inflatie, groei, conjunctuur,… ) worden geobserveerd in de praktijk 
en vervolgens via een  meer abstracte en theoretische benadering geanalyseerd en beschreven. 
De mechanismen die de economische werkelijkheid drijven zijn echter niet waardenvrij en kunnen 
een uiting zijn van bepaalde politiek-economische visies. De leerlingen leren hiertegenover een 
kritische houding hanteren. 

Het deelvak bedrijfswetenschappen bundelt verschillende aspecten die te vatten zijn onder de 
noemer “het managen van een bedrijf”. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: personeelsbeleid, 
kostenbeheersing, budgettering, analyse van de boekhouding...  


In deze richting met als één van de polen moderne talen, neemt de studie van de moderne talen 
een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve 
vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met 
anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

- Communicatieve en creatieve competenties in 
het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. 
leesstrategieën toepassen, literaire smaak 
ontwikkelen,…)

- Competentie op vlak van taalbeschouwing 
(analyseren van en reflectie over taalstructuren, 
communicatie, taalfenomenen, …)

- Interculturele competenties (literair, filosofisch 
en historisch bestuderen van culturele achter-
gronden, culturele diversiteit onderkennen en 
respecteren)
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Economie - wiskunde

Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Duits 2 -

Economie 5 4

Engels 2 2

Esthetica - 1

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

L.O. 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 6 6

Vrĳe ruimte - 2

De pool economie bestaat uit twee onderdelen: algemene economie en bedrijfswetenschappen. 
Het onderdeel “algemene economie” is in sterke mate geënt op de economisch-politieke realiteit. 
Economische verschijnselen (inflatie, groei, conjunctuur,… ) worden geobserveerd in de praktijk 
en vervolgens via een  meer abstracte en theoretische benadering geanalyseerd en beschreven. 
De mechanismen die de economische werkelijkheid drijven zijn echter niet waardenvrij en kunnen 
een uiting zijn van bepaalde politiek-economische visies. De leerlingen leren hiertegenover een 
kritische houding hanteren. 

Het deelvak bedrijfswetenschappen bundelt verschillende aspecten die te vatten zijn onder de 
noemer “het managen van een bedrijf”. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: personeelsbeleid, 
kostenbeheersing, budgettering, analyse van de boekhouding...  

In een studierichting met de pool wiskunde 
klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij 
hoog niveau van algemeenheid en abstractie. 
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, 
meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. 
Zowel het bestuderen van de theoretische 
opbouw van een wiskundige redenering als het 
zelfstandig kunnen  toepassen van wiskundige 
kennis in een nieuwe context zijn belangrijk.



 

5

Grieks-latijn

Bij Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht 
in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak en 
maatschappijkennis. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een 
beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.


De pool Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de 
boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de 
ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres, filosofische 
ideeën, sociologische aspecten die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.

Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 1 1

Duits 1 -

Engels 2 2

Esthetica - 1

Frans 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Grieks 5 4

Latĳn 5 4

L.O. 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Vrĳe ruimte - 2

Beide polen geven je een brede inkijk in het 
verleden van onze maatschappij en wapenen je 
zo voor de toekomst. Door de studie van 
parallellen en verschillen verbreed je je wereld-
beeld en creëer je historische én actuele 
inzichten. Je verplaatst je je in andere culturen 
en ideeën en verdiept je eveneens in je eigen 
wereldbeeld.
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humane wetenschappen

Binnen het vak cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in 
de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; 
opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende 
mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; 
kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, 
kenmerken en principes van waarden en normen.

Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 1 1

Cultuurwetenschappen 4 3

Duits 1 1

Engels 3 2

Esthetica 1 1

Frans 3 4

Gedragswetenschappen 4 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

L.O. 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Vrĳe ruimte - 2

Binnen het vak gedragswetenschappen 
bestudeer je verschillende organisatievormen 
waartoe de mens als individu behoort; de 
factoren die de communicatie tussen mensen 
mogelijk maken en beïnvloeden; de ont-
wikkeling van het individu en de dynamiek van 
sociale groepen en cultuursystemen; de 
samenhang tussen en de onderlinge beïn-
vloeding van individu, groepen en samenleving; 
het ontstaan, de aard, de functies en de 
expressie van emoties en het omgaan met 
lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en 
normen in sociale gemeenschappen worden 
overgedragen.
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De pool Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit 
geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. 
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de 
pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken 
van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en 
algemeen historisch inzicht.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De 
aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken 
en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen 
op het ontwikkelen van:

latijn - moderne talen

- Communicatieve en creatieve competenties in 
het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. 
leesstrategieën toepassen, literaire smaak 
ontwikkelen,…)

- Competentie op vlak van taalbeschouwing 
(analyseren van en reflectie over taalstructuren, 
communicatie, taalfenomenen, …)

- Interculturele competenties (literair, filosofisch 
en historisch bestuderen van culturele achter-
gronden, culturele diversiteit onderkennen en 
respecteren)

Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 1 1

Duits 3 2

Engels 3 3

Esthetica 1 1

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Latĳn 5 4

L.O. 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Vrĳe ruimte - 2
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De pool Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit 
geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. 
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de 
pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken 
van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en 
algemeen historisch inzicht.


De pool wetenschappen omvat de vakken 
biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier 
wordt tijd en aandacht besteed aan het 
verzamelen van empirisch feitenmateriaal en 
aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het 
verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder 
diverse vormen: experimentele waarneming in 
het schoollabo, veldwerk, audiovisueel mate-
riaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en 
andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het 
kritisch analyseren en evalueren van dit 
feitenmateriaal.

latijn - wetenschappen

Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 2 1

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 2 2

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Latĳn 5 4

L.O. 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Vrĳe ruimte - 2
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De pool Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit 
geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. 
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de 
pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken 
van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en 
algemeen historisch inzicht.

In deze studierichting met de pool wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog 
niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, 
analyse, statistiek en kansrekening. Zowel het bestuderen van de theoretische opbouw van een 
wiskundige redenering als het zelfstandig kunnen toepassen van wiskundige kennis in een nieuwe 
context zijn belangrijk.

Je kan ervoor kiezen om de cursus wiskunde 
uit te breiden tot acht uur per week, om zo de 
verschillende deelcomponenten van de wis-
kunde op een nog hoger niveau te bestuderen 
en tegelijk andere boeiende facetten van de 
wiskunde te verkennen. Deze optie is bij uitstek 
geschikt voor leerlingen die overwegen in het 
hoger onderwijs een wiskundige of weten-
schappelijke richting uit te gaan. Leerlingen die 
kiezen voor 6 uur wiskunde breiden hun 
vakkenpakket uit met 2 uur Duits in het 5de jaar 
en maken een persoonlijke keuze voor 2 uur 
vrije ruimte in het 6de jaar.

latijn - wiskunde

Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Duits 2 / 0 -

Engels 2 2

Esthetica - 1

Frans 3 3

Fysica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Latĳn 5 4

L.O. 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 6 / 8 6 / 8

Vrĳe ruimte - 2 / 0
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De pool wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt 
tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke 
verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: 
experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens 
opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren 
en evalueren van dit feitenmateriaal.


Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De 
aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken 
en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen 
op het ontwikkelen van:

Moderne talen - wetenschappen

Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 2 1

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Duits 3 2

Engels 3 3

Frans 4 4

Fysica 2 2

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

L.O. 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Vrĳe ruimte - 2

- Communicatieve en creatieve competenties in 
het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. 
leesstrategieën toepassen, literaire smaak 
ontwikkelen,…)

- Competentie op vlak van taalbeschouwing 
(analyseren van en reflectie over taalstructuren, 
communicatie, taalfenomenen, …)

- Interculturele competenties (literair, filosofisch 
en historisch bestuderen van culturele achter-
gronden, culturele diversiteit onderkennen en 
respecteren)
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De pool wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt 
tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke 
verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: 
experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens 
opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren 
en evalueren van dit feitenmateriaal.

In een studierichting met de pool wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog 
niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, 
analyse, statistiek en kansrekening. Zowel het bestuderen van de theoretische opbouw van een 
wiskundige redenering als het zelfstandig kunnen  toepassen van wiskundige kennis in een nieuwe 
context zijn belangrijk.

wetenschappen - wiskunde

Vak 5e 6e

Aardrĳkskunde 2 2

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Duits 1 / 0 -

Engels 2 2

Esthetica 1 1

Frans 3 3

Fysica 2 2

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

L.O. 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 6 / 8 6 / 8

Vrĳe ruimte - 2 / 0

Project wetenschappen 1 / 0 -

Je kan ervoor kiezen om de cursus wiskunde 
uit te breiden tot acht uur per week, om zo de 
verschillende deelcomponenten van de wis-
kunde op een nog hoger niveau te bestuderen 
en tegelijk andere boeiende facetten van de 
wiskunde te verkennen. Deze optie is bij uitstek 
geschikt voor leerlingen die overwegen in het 
hoger onderwijs een wiskundige of weten-
schappelijke richting uit te gaan. Leerlingen die 
kiezen voor 6 uur wiskunde breiden hun 
vakkenpakket uit met 1 uur Duits en 1 uur 
wetenschappen in het 5de jaar en maken een 
persoonlijke keuze voor 2 uur vrije ruimte in het 
6de jaar.


