
Naar welke school ga jij volgend jaar?

Elias en Sara helpen je kiezen!



> 3000 leerlingen
> A-stroom en B-stroom (ASO, TSO, BSO)
> 6 scholen met duidelijk studieprofiel

www.ksn.be

Scholen met een gezicht



www.ksn.be

Scholen met een gezicht

> College van het Eucharistisch Hart (Essen) 
> Don Bosco-Mariaberginstituut (Essen) 
> Sint-Jozefinstituut (Essen)  
> Instituut Heilig Hart (Kalmthout) 
> Mater Salvatoris (Kapellen)
> Stella Matutina (Wuustwezel)

> 6 scholen met duidelijk studieprofiel



Weet je niet wat kiezen? 

Volg Sara en Elias in hun zoektocht!



Met mijn getuigschrift
basisonderwijs op zak moet ik 

sowieso naar 1A.  
Waar kan dat allemaal en  
wat is het verschil tussen  

de scholen?

Onze 6 scholen bieden 1A aan. Elias kan dus 
eender waar starten maar bekijkt best ook het 
aanbod van de school in de hogere jaren.

Geen nood, Sara! Jij kan starten op Don Bosco  
Mariaberginstituut of op Stella Matutina.

Ik heb nog geen getuigschrift
basisonderwijs, dus wordt het 

1B. Waar kan ik dan naartoe en 
wat ga ik leren?



Keuzegedeelte

1A
1B

Basisvorming
(27 lesuren)

Differentiatie
(5 lesuren)

2A Basisvorming
(25 lesuren)

Differentiatie 
 (2 lesuren)

Basisoptie 
(5 lesuren)

2B Basisvorming
(20 lesuren)

Differentiatie 
 (2 lesuren)

Basisoptie
(10 lesuren)



1A
1B

Basisvorming
(27 lesuren)

Differentiatie
(5 lesuren)

extra in 1A: 
> Geschiedenis
> Mens & samenleving
> Natuurwetenschappen
> Aardrijkskunde

extra in 1B:
> Maatschappelijke vorming
> Natuur en ruimte

1A en 1B Godsdienst
Nederlands
Frans en Engels
Wiskunde

Muziek
Beeld
Techniek
Lichamelijke opvoeding

Gemeenschappelijk funderend leerplan en gemeenschappelijk leerplan ICT



1A
1B

Basisvorming
(27 lesuren)

Differentiatie
(5 lesuren)

> Klassieke talen of keuzeprojecten!
> Kom te weten waar je sterk in bent!

> Ondersteuning waar het moet!
> Extra uitdaging waar het kan!Elke school doet dit op haar  eigen creatieve manier. Via www.ksn.be kan je doorklikken naar de verschillende scholen. 



2A Basisvorming
(25 lesuren)

Differentiatie 
 (2 lesuren)

Basisoptie 
(5 lesuren)

2B Basisvorming
(20 lesuren)

Differentiatie 
 (2 lesuren)

Basisoptie
(10 lesuren)

Keuzegedeelte

In het 2de jaar is er wat 
meer verschil tussen 

ons, Sara!
Ja, mijn keuzegedeelte  

wordt groter!



>  De BASISOPTIES laten je kennis maken met de  
latere studiedomeinen in de 2de en 3de graad!

Klassieke talen (Grieks en Latijn) > vanaf 1A
Economie en organisatie > 2A en 2B
Maatschappij en welzijn > 2A en 2B
Moderne talen en wetenschappen > 2A
STEM-technieken > 2A en 2B
STEM-wetenschappen > 2A

2A Basisvorming
(25 lesuren)

Differentiatie 
 (2 lesuren)

Basisoptie 
(5 lesuren)

2B Basisvorming
(20 lesuren)

Differentiatie 
 (2 lesuren)

Basisoptie 
(10 lesuren)



En wat kan je kiezen na de 1ste graad?

STUDIERICHTINGEN  
met 3 finaliteiten

ASO en TSO  
doorstroomgericht 

(D)

TSO  
dubbele finaliteit 

(D/A)

BSO
arbeidsmarktgericht 

(A)

in de 4 belangrijkste
STUDIEDOMEINEN

Je studeert  
daarna nog verder.

Je studeert nog
verder of kan meteen  

gaan werken.
Je kan na 6 jaar

gaan werken.

ECONOMIE en ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ en WELZIJN

STEM

TAAL en CULTUUR



Welke beroepen kan je leren op onze scholen?

STUDIERICHTINGEN  
arbeidsmarktgericht (A)

BSO
Je kan na 6 jaar gaan werken.

in 3 belangrijke
STUDIEDOMEINEN 2de graad BSO 3de graad BSO

ECONOMIE en ORGANISATIE Organisatie en logistiek (STM) Onthaal, organisatie en sales (STM)

MAATSCHAPPIJ en WELZIJN Zorg en welzijn (DBM) Basiszorg en ondersteuning (DBM)

COL ~ College van het Eucharistisch Hart / DBM ~ Don Bosco-Mariaberginstituut / STJ ~ Sint-Jozefinstituut / IHH ~ Instituut Heilig Hart / MSI ~ Mater Salvatoris / STM ~ Stella Matutina / P ~ programmatie voorzien binnen de scholengemeenschap



Welke studierichtingen leiden enkel naar hoger onderwijs?

STUDIERICHTINGEN  
ASO (domeinoverschrijdend)

TSO (domeingebonden)
ASO

2de graad
TSO

2de graad

in de 4 belangrijkste
STUDIEDOMEINEN

DOMEINOVERSCHRIJDEND:
Je krijgt een brede, algemene vorming.

DOMEINGEBONDEN:
Je studeert wellicht in dat domein verder.

ECONOMIE en ORGANISATIE Grieks-Latijn (COL)
Latijn (COL)

Moderne Talen (IHH-STJ en MSI)
Natuurwetenschappen 

(COL-IHH-STJ en MSI)
Economische 

wetenschappen (STJ en MSI)
Humane wetenschappen 

(IHH)

Bedrijfswetenschappen
(STM)

MAATSCHAPPIJ
en WELZIJN

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen (STM)

STEM
Technologische wetenschappen  

(DBM-STJ)
Biotechnologische  

STEM-wetenschappen (MSI-STM)

TAAL en CULTUUR

COL ~ College van het Eucharistisch Hart / DBM ~ Don Bosco-Mariaberginstituut / STJ ~ Sint-Jozefinstituut / IHH ~ Instituut Heilig Hart / MSI ~ Mater Salvatoris / STM ~ Stella Matutina / P ~ programmatie voorzien binnen de scholengemeenschap



Welke studierichtingen leiden enkel naar hoger onderwijs?

STUDIERICHTINGEN  
ASO (domeinoverschrijdend)

TSO (domeingebonden)
ASO

3de graad
TSO

3de graad

in de 4 belangrijkste
STUDIEDOMEINEN

DOMEINOVERSCHRIJDEND:
Je krijgt een brede, algemene vorming.

DOMEINGEBONDEN:
Je studeert wellicht in dat domein verder.

ECONOMIE en ORGANISATIE
Grieks-Latijn (COL)

Grieks-wiskunde (COL)
Latijn-moderne talen (COL)
Latijn-wetenschappen (COL)

Latijn-wiskunde (COL)
Moderne talen-wetenschappen 

(IHH-STJ) en COL (P)
Wetenschappen-wiskunde 

(IHH-STJ-MSI) en COL (P)
Economie-moderne talen 

(STJ en MSI)
Economie-wiskunde (STJ en MSI)

Humane wetenschappen (IHH)
Moderne talen (P) (IHH-STJ-MSI)

Bedrijfswetenschappen
(STM)

MAATSCHAPPIJ
en WELZIJN Welzijnswetenschappen (STM)

STEM Technologische wetenschappen en
engineering (DBM-STJ) (P)

Biotechnologische en chemische 
STEM-wetenschappen (MSI en STM) 

TAAL en CULTUUR

COL ~ College van het Eucharistisch Hart / DBM ~ Don Bosco-Mariaberginstituut / STJ ~ Sint-Jozefinstituut / IHH ~ Instituut Heilig Hart / MSI ~ Mater Salvatoris / STM ~ Stella Matutina / P ~ programmatie voorzien binnen de scholengemeenschap



Na welke studierichtingen kan ik zowel verder studeren als gaan werken?

STUDIERICHTINGEN  
TSO met dubbele finaliteit (D/A)

TSO
Je studeert later nog verder of kan meteen gaan werken.

in de 4 belangrijkste
STUDIEDOMEINEN

TSO
2de graad

TSO
3de graad

ECONOMIE en ORGANISATIE Bedrijf en organisatie
(STM en MSI)

Bedrijfsorganisatie (MSI)
Commerciële organisatie (MSI en STM)

MAATSCHAPPIJ
en WELZIJN

Maatschappij en welzijn
(DBM en STM)

Gezondheidszorg (DBM)
Opvoeding en begeleiding (STM) (P)

STEM Biotechnieken (DBM) Biotechnologische en chemische
technieken (DBM)

TAAL en CULTUUR Taal en communicatie (MSI) Taal en communicatie (MSI)
COL ~ College van het Eucharistisch Hart / DBM ~ Don Bosco-Mariaberginstituut / STJ ~ Sint-Jozefinstituut / IHH ~ Instituut Heilig Hart / MSI ~ Mater Salvatoris / STM ~ Stella Matutina / P ~ programmatie voorzien binnen de scholengemeenschap



Vele overgangen zijn mogelijk: gaandeweg ontdek 
je immers welke richting best bij je past.  
We helpen je bij die overgangen en gaan mee  
op zoek naar de beste keuze!

Als je slaagt voor 1B krijg je meteen je getuigschrift 
basisonderwijs. Je kan dan eventueel herstarten in 
1A of later na je 3de jaar BSO met goedkeuring van 
de klassenraad herstarten in 3 TSO.

Kan ik onderweg
nog gemakkelijk van

richting en school
veranderen?

Kan ik onderweg 
nog in de A-stroom 

geraken?



www.ksn.be

Nu weten jullie al heel wat meer… Volgende stap? 
De websites van de scholen bekijken  
via www.ksn.be en verder verkennen.

> Veel succes met je keuze! 
www.ksn.be


