
GO! ATHENEUM NINOVE

Welkom 

infoavond rond de nieuwe 

richtingen in het 3de jaar 



IN DE STRUCTUUR ZIJN ER 3 FINALITEITEN

Finaliteit = het doel van de studierichting waarop wordt voorbereid:

Doorstroomfinaliteit Dubbele finaliteit Arbeidsfinaliteit

Voorbereiding op verder studeren Voorbereiding op verder studeren

en voorbereiding op werken

Voorbereiding op werken



2A vanuit de basisoptie: Doorstroom finaliteit NIET 

domeingebonden in het 3de jaar  ~  ASO

Economie en organisatie Economische wetenschappen

STEM- wetenschappen

STEM – technieken

Moderne Talen en wetenschappen

Natuurwetenschappen

Maatschappij en welzijn Humane wetenschappen

Moderne Talen en wetenschappen Moderne Talen

Klassieke Talen Latijn

WAT NA 2A MIDDENSCHOOL?



2A vanuit de basisoptie:

Zelfde domeinen in de 

tweede graad                        

Domeingebonden

Doorstroom ~ ASO

Dubbele finaliteit ~ 

TSO/KSO

Arbeidsfinaliteit  ~ 

BSO

Economie en organisatie Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

Kunst en creatie Architecturale en 

Beeldende kunsten

Maatschappij en welzijn Maatschappij – en 

welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

WAT NA 2A MIDDENSCHOOL?



2B vanuit de basisoptie:

Zelfde domeinen in de 

tweede graad                        

Arbeidsfinaliteit  ~ BSO Mits bepaalde voorwaarden:

Dubbele finaliteit ~ TSO/KSO

Economie en organisatie Organisatie en logistiek Bedrijf en organisatie

Kunst en creatie Architecturale en Beeldende kunsten

Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn Maatschappij en welzijn

WAT NA 2B MIDDENSCHOOL?



ALGEMEEN: OPBOUW LESSENTABEL 

Finaliteit Basisvorming Specifiek deel Totaal

Doorstroom 

domeinoverschrijdend ~ ASO

27u 5u 32u

Doorstroom domeingebonden ~ 

ASO

28u 4u 32u

Dubbele finaliteit ~ TSO/KSO 22u 12u 34u

Arbeidsfinaliteit ~ BSO 17u 17u 34u

INFO OP DE WEBSITE: 
WWW.ATHENEUMNINOVE.BE -> JOUW STUDIEKEUZE

https://www.atheneumninove.be/


GETRAPTE STUDIEKEUZE:

Diploma secundair onderwijs

3de graad = studiekeuze verfijnen

2de graad = eerste studiekeuze maken

1ste graad = verkennen



Domeinoverschrijdend

Doorstroom ~ ASO

Domeingebonden

Doorstroom ~ ASO  

economie en organisatie 

maatschappij en welzijn

Dubbele finaliteit ~ 

TSO/KSO

economie en organisatie 

maatschappij en welzijn

Kunst en creatie

Arbeidsfinaliteit  ~ 

BSO 

economie en 

organisatie 

maatschappij en 

welzijn

Brede waaier binnen de:

- academische bachelor (ABA)

- professionele bachelor (PBA)

Hier kan je verschillende 

studierichtingen bekijken

Specifieke academische 

bachelor ( ABA)

Specifieke professionele 

bachelor (PBA)

Hier kan je verschillende 

studierichtingen bekijken

Specifieke professionele bachelor 

(PBA)

Hier kan je verschillende 

studierichtingen bekijken

Arbeidsmarkt

Hier kan je verschillende 

studierichtingen bekijken

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/beschrijving-studierichtingen
https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/beschrijving-studierichtingen
https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/beschrijving-studierichtingen
https://pro.g-o.be/beleidsthemas/modernisering-secundair-onderwijs/beschrijving-studierichtingen


INFO VERVOLG

• Vanavond:  eerste infomoment over de nieuwe structuur en het aanbod van de studierichtingen

• Donderdag 29/4: leerlingen MS krijgen gerichte info + korte proeflesjes van onze leerkrachten

• -> op het einde van deze infosessie krijgen de leerlingen een keuzeformulier mee

• -> terug te bezorgen aan dhr. Verscheure op vrijdagmorgen 30/4

• Inschrijvingen mogelijk via onze website www.atheneumninove.be

• Voor alle informatie over de studierichtingen: algemeen nummer 054/332693 of website

http://www.atheneumninove.be/


GO! ATHENEUM NINOVE

Bedankt  

infoavond gaat verder in 

andere ‘rooms’


