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DE WEG NAAR EEN
TWEEDE EN DERDE GRAAD ASO

GERICHTE EN BEWUSTE
STUDIEKEUZE

ASO, TSO en BSO?

Het secundair onderwijs wordt opgedeeld in drie graden van telkens 
twee leerjaren. Vanaf de tweede graad kan je in onze school kiezen voor 
drie onderwijsvormen: doorstoomfinaliteit (ASO), doorstroom- en 
arbeidsmarktfinaliteit (TSO), arbeidsmarktfinaliteit (BSO). Elk met 
hun eigen invalshoek en specifieke studierichtingen. 

 
Doorstroomfinaliteit (ASO)

Deze onderwijsvorm biedt een brede algemene vorming die na zes jaar 
een goede basis biedt om daarna te kiezen uit een brede waaier van 
hogere studies (bachelor of master). In deze brochure laten we je kennis 
maken met de studierichtingen in onze school.

TWEEDE EN DERDE GRAAD
Heb je talent voor taal of heb je een bijzondere wiskundeknobbel? 
Wil je uitblinken in wetenschappen of schitteren in economie? WIl je 
jezelf en de maatschappij beter begrjipen?

In onze school is er ruimte voor jou! Dankzij het grote aanbod aan 
studierichtingen in de tweede en derde graad ASO zijn we ervan  
overtuigd dat veel leerlingen hun toekomst verder kunnen  
uitbouwen in Nieuwen Bosch.



DOORSTROOMFINALITEIT (ASO)

TWEEDE GRAAD

3 en 4 ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
3 en 4 HUMANE WETENSCHAPPEN 
3 en 4 NATUURWETENSCHAPPEN

DERDE GRAAD

5 en 6 ECONOMIE-MODERNE TALEN
5 en 6 ECONOMIE-WISKUNDE
5 en 6 MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN
5 en 6 WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

Beste leerling

De overgang naar de tweede graad houdt een aantal belang-
rijke keuzes in. In welke onderwijsvorm wil je verder? Welke 

studierichting past het beste bij je interesses en talenten? 
Kiezen is niet altijd even gemakkelijk. Bij het zetten van de stap 
naar de tweede graad helpen wij je graag en maken wij je met 
deze infobrochure wegwijs in de studierichtingen die Nieuwen 

Bosch aanbiedt in de doorstroomfinaliteit (ASO).

Eigenheid tweede graad secundair onderwijs
In de tweede graad kies je gerichter en bewuster een studie-
richting. Met het advies van je leerkrachten in je achterhoofd 

kies je een richting op basis van de interesses en  
talenten die je ontdekte in de eerste graad. 

Je houdt er best ook rekening mee of je het niet erg vindt  
om langere tijd achter je boeken te zitten. Als dat wel het  

geval is, kies je misschien beter een richting in de  
doorstroom-arbeidsfinaliteit (TSO in het 3de en 4de jaar). Meer  

info hierover vind je in een aparte brochure op onze website.

KIEZEN IN DE
TWEEDE GRAAD

Het studieaanbod van de tweede en derde graad ASO ziet er 
op onze school als volgt uit:

STUDIEAANBOD



DERDE JAAR
DOORSTROOMFINALITEIT (ASO)
Sinds het schooljaar 2021-2022 kies je in het 3de jaar voor 
een studierichting binnen een studiedomein (interessege-
bied). Elke studierichting heeft ook een welbepaalde finaliteit 
die samenhangt met het abstractieniveau (theorie versus 
praktijk) en het einddoel van de richting (gericht op verder 
studeren en/of gericht op de arbeidsmarkt). 

Er zijn in het Vlaamse onderwijs in totaal 8 studiedomeinen en 
3 finaliteiten.  
 
In Nieuwen Bosch bieden we 4 studiedomeinen aan:

- Economie en Organisatie 
- Maatschappij & Welzijn 
- Taal en Cultuur  
- STEM

gekoppeld aan 3 finaliteiten:

- de doorstroomfinaliteit – ASO  
- de doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit - TSO 
- de arbeidsmarktfinaliteit - BSO. 

Elk met hun eigen invalshoek en specifieke studierichtingen. 

Het schema hieronder vat de onderwijsvernieuwing samen en 
toont wat wij op onze school aanbieden.



ECONOMISCHE  

Heb jij interesse voor geld en goederen en hoe die de wereld doen 
draaien? Wil jij het spel tussen vraag en aanbod helemaal  
doorgronden?  
 
Met de studierichting Economische Wetenschappen ligt de wereld 
aan je voeten.

derde jaar

vierde jaar

Economie 4 4

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Mens en samenleving 1 -

Duits - 1

Informatica - 1

Artistieke Vorming 1 1

TOTAAL 32 32

Waarom deze richting bij jou past?

Je hebt de eerste graad in de A-stroom zonder veel problemen 
afgewerkt. Je hebt interesse in geldzaken en (internationale) 
handel en je wil begrijpen waarom het veel goedkoper is om 
Noordzeegarnalen in Marokko te laten pellen en terug over te 
laten vliegen, dan ze hier zelf te verwerken.

Je stelt je vragen over de ethiek van handel drijven en winst 
maken. Daarom wil je het reilen en zeilen van een bedrijf goed 
leren kennen. Je hebt aanleg voor cijfers en formules en hebt al 
een stevige basis van wiskundige inzichten en vaardigheden? Je 
gaat graag de uitdaging aan om jezelf extra te trainen in rede-
neervaardigheden, probleemoplossend en logisch denken? Dan 
zal je je goed voelen in Economische wetenschappen.

Dat je in deze studierichting ook je communicatieve vaardighe-
den en talenkennis traint, vind je een groot pluspunt. Wie weet 
waar jij straks je economische analyses mag gaan verkopen. 

En nadien?

De opleiding Economische Wetenschappen bereidt je recht-
streeks voor op de studierichting Economie-Wiskunde of Eco-
nomie-Moderne talen in de derde graad.  
Ook de TSO-richtingen op onze school behoren tot de mogelijk-
heden.

WETENSCHAPPEN

LESSENTABEL ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN  2DE GRAAD



HUMANE  

Ben je communicatief en sociaal vaardig en wil je je eigen ge-
drag en dat van anderen beter begrijpen? Geniet je van kunst en 
cultuur en heb je een brede interesse in mens, maatschappij en 
actualiteit?  
 
In de richting Humane Wetenschappen kan je je kritische geest en 
creativiteit zeker kwijt!

WETENSCHAPPEN

Waarom deze richting bij jou past?

Humane wetenschappen combineert een brede algemene 
vorming met de menswetenschappelijke vakken sociologie en 
psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

In het vak sociologie en psychologie focus je op de mens en zijn 
ontwikkeling. Je maakt kennis met verschillende sociologische en 
psychologische theorieën en begrippen. Je leert over persoon-
lijkheidsvorming, over hoe mensen zich gedragen en hoe ze 
communiceren en relaties aangaan met anderen.

In de lessen filosofie denk je na over de mens, de wereld rond-
om ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het 
leven. Ook maak je kennis met een aantal belangrijke filosofi-
sche visies en stromingen.

In het vak kunstbeschouwing leer je alles over kunst: je leert 
kunst begrijpen en situeren in tijd en ruimte. Je verruimt je 
horizon door echt te leren kijken en luisteren naar kunst. Je leert 
ook verwoorden hoe je kunst ervaart.

En nadien?

De logische vervolgopleiding na de 2de graad Humane 
Wetenschappen is Humane Wetenschappen of Welzijns-
wetenschappen. Een overgang naar andere richtingen is 
mogelijk, maar wordt individueel bekeken.

LESSENTABEL HUMANE WETENSCHAPPEN  2DE GRAAD

derde jaar

vierde jaar

Sociologie & Psychologie 3 3

Filosofie 1 2

Kunstbeschouwing 1 2

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Mens en samenleving 1 -

Artistieke Vorming 1 1

TOTAAL 32 32



NATUUR  

Je wil de wereld rondom jou begrijpen en doorgronden. Na het 
tweede jaar in de A-stroom voel je dat je de antwoorden op je  
vragen in de exacte wetenschappen wil zoeken.

WETENSCHAPPEN

Waarom deze richting bij jou past?

Al generaties lang proberen mensen de natuurverschijnselen om ons 
heen te verklaren. Met heel veel succes, want de wetenschap staat 
vandaag ontzettend ver. Dat inspireert jongeren zoals jij om mee te 
denken met de grote denkers. Welke wetmatigheden in de natuur stel 
je vast? Hoe giet je die in wiskundige formules? En welke vernieuwende 
producten kan je hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter 
te maken?

In de studierichting Natuurwetenschappen vergroot je je vermogen 
om logisch en abstract te denken. Dat vraagt een leergierige houding, 
één die problemen opspoort en oplost. Als kritische leerling leer je ook 
om de wetenschappelijke ontwikkelingen af te toetsen. Kan dit, mag 
dit, en waarom dan wel (of niet)?

Je hebt aanleg voor cijfers en formules? Je hebt een stevige basis van 
wiskundige inzichten en vaardigheden gelegd? Ga de uitdaging aan om 
jezelf te trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend en lo-
gisch denken. En zet je tanden in fysica, chemie, biologie en wiskunde.

En nadien?

De opleiding Natuurwetenschappen bereidt je rechtstreeks 
voor op de studierichtingen Wetenschappen-Wiskunde en  
Moderne talen-Wetenschappen in de derde graad. 

Er zijn uiteraard ook nog veel andere uitwegen mogelijk.

LESSENTABEL NATUURWETENSCHAPPEN  2DE GRAAD

derde jaar

vierde jaar

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Mens en samenleving 1 -

Duits - 1

Informatica - 1

Artistieke Vorming 1 1

Science LAB 
(In projecten ga je zelf actief op wetenschappelijk 
onderzoek)

1 1

TOTAAL 32 32



KIEZEN IN DE
DERDE GRAAD
Beste leerling

De overgang naar de derde graad is opnieuw een belangrijke keuzemo-
ment. In welke onderwijsvorm wil je verder? Welke studierichting past 
het beste bij je interesses en talenten? Kiezen is niet altijd even gemak-
kelijk. Bij het zetten van de stap naar de derde graad helpen wij je graag 
en maken wij je met deze infobrochure wegwijs in de studierichtingen die 
Nieuwen Bosch Humaniora aanbiedt.

Eigenheid derde graad secundair onderwijs

De derde graad bestaat uit het vijfde en zesde jaar. Je maakt een  
definitieve studiekeuze voor de laatste twee jaar van het secundair  
onderwijs.  
In het ASO kies je een richting die uit een combinatie van twee componen-
ten bestaat en die je voorbereidt op het hoger onderwijs. In het TSO kan 
je op onze school kiezen uit de richtingen Toerisme of Communicatie &  
Media. Ook deze richtingen bereiden je voor op hogere studies, maar  
je kan ook rechtstreeks het beroepsleven instappen. 



ECONOMIE- 
MODERNE TALEN

Waarom deze richting bij jou past?

Na de tweede graad weet je het zeker: de dynamische, boeien-
de wereld van de economie is jouw ding. Je gaat in het vijfde en 
zesde jaar nog dieper in op sociaal-economische problemen. 

Werd in de tweede graad duidelijk dat talen your cup of tea zijn? 
Dan biedt deze richting je de mogelijkheid om nog beter Duits, 
Engels en Frans te leren als je deze optie met 3 uur wiskunde 
kiest. Als internationaal denkende ondernemer draai jij daar je 
hand niet voor om. Een toprichting voor wie het groots ziet!

Je hebt interesse voor geld en goederen. Je bent nieuwsgierig 
naar het samenspel tussen vraag en aanbod. En als je dat ook 
nog eens in een internationaal en meertalig sausje aangeboden 
krijgt, teken je meteen voor deze moderne richting.

Mijn toekomst in het hoger onderwijs?

Leerlingen Economie - Moderne talen kunnen zonder problemen een professionele 
bachelor starten. Denk aan bedrijfsmanagement (marketing, financie- en verzeke-
ringswezen, rechtspraktijk, eventmanagement, internationaal ondernemen en KMO), 
communicatiebeheer, lerarenopleiding, toegepaste informatica, journalistiek, toeris-
me, enzovoort.

Ook een academische bachelor en master is mogelijk: (toegepaste) economische 
wetenschappen, handelswetenschappen, rechten, criminologie, politieke en sociale 
wetenschappen, toegepaste taalkunde, taal- en letterkunde …

ECONOMIE- 
MODERNE 

TALEN

vijfde jaar

zesde jaar

Economie 4 4

Engels 3 3

Frans 4 4

Nederlands 4 4

Duits 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Seminaries 2 2

TOTAAL 32 32



ECONOMIE- 
WISKUNDE

Waarom deze richting bij jou past?

Na de tweede graad weet je het zeker: de dynamische, boeiende 
wereld van de economie is jouw biotoop. Je gaat in het vijfde en 
zesde jaar nog dieper in op sociaal-economische problemen. 
En je wil nog meer uitblinken in logisch, analytisch en kritisch 
denken.

Een stevig wiskundig pakket helpt je daarbij. Je hebt interesse in 
en aanleg voor wiskunde met de nadruk op het abstract-analyti-
sche en het probleemoplossend denken. Je kiest met Economie 
– wiskunde voor een brede doorstromingsrichting die je voorbe-
reidt op een academische en professionele bachelor. Alles kan 
nog, en jij hebt de touwtjes in handen!

Je bent nieuwsgierig naar het spel tussen vraag en aanbod. Je 
hebt interesse voor geld en goederen en hoe de wereld van de 
economie in elkaar zit. Als je dit aan de hand van economische 
vraagstukken en wiskundige formules leert begrijpen, ben je de 
koning te rijk.

Mijn toekomst in het hoger onderwijs?

Leerlingen Economie - Wiskunde kunnen zonder problemen een  
professionele bachelor starten. Denk aan bedrijfsmanagement (marke-
ting, financie- en verzekeringswezen, rechtspraktijk, eventmanagement, 
internationaal ondernemen en KMO), communicatiebeheer, lerarenop-
leiding, toegepaste informatica, journalistiek, toerisme, enzovoort.

Ook voor een academische bachelor en master draai jij je hand niet om: 
(toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, 
rechten, criminologie, politieke en sociale wetenschappen, toegepaste 
taalkunde, taal- en letterkunde …

ECONOMIE- 
WISKUNDE

vijfde jaar

zesde jaar

Economie 4 4

Wiskunde 6 6

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Engels 2 2

Esthetica 1 1

Fysica 1 1

Frans 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Seminaries 2 2

TOTAAL 32 32



MODERNE TALEN- 
WETENSCHAPPEN

Waarom deze richting bij jou past?

Werd in de tweede graad duidelijk dat talen jouw ding zijn? Dan 
biedt deze richting je de mogelijkheid om nog beter Duits, Engels 
en Frans te leren. Je bent een man / vrouw van de wereld, dus 
die meertaligheid komt je ook in je latere studiecarrière van pas. 
Ben je bovendien geboeid door fenomenen en processen in de 
natuur? Wil je deze complexe verschijnselen kunnen verklaren? 
Welke wetmatigheden in de natuur stel je vast? Hoe giet je die in 
wiskundige formules? En welke vernieuwende producten kan je 
hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter te maken? 
Kom het ontdekken!

Je wil niet alleen de taal van de wetenschap doorgronden? 
Maar ook de wetenschap achter taal begrijpen? Kies dan voor 
een richting die het beste van beide werelden combineert.

Mijn toekomst in het hoger onderwijs?

Deze richting geeft je alle troeven in handen om een professionele bachelor suc-
cesvol af te ronden. Denk aan: bedrijfsmanagement, marketing, financie- en verze-
keringswezen, rechtspraktijk, eventmanagement, internationaal ondernemen en 
KMO, communicatiebeheer, lerarenopleiding, toegepaste informatica, journalistiek, 
toerisme, enzovoort.

Ook voor een academische bachelor en master draai jij je hand niet om: handelswe-
tenschappen, rechten, criminologie, politieke en sociale wetenschappen, toegepaste 
taalkunde, taal- en letterkunde …

MODERNE 
TALEN -  
WETEN-

SCHAPPEN

vijfde jaar

zesde jaar

Engels 3 3

Frans 4 4

Nederlands 4 4

Duits 2 2

Aardrijkskunde 2 1

Biologie 1 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Wetenschappelijke Vorming 1 -

Esthetica 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Wiskunde 4 4

TOTAAL 32 31



WETENSCHAPPEN- 
WISKUNDE

Waarom deze richting bij jou past?

Na de 2de graad voel je dat er een echte wiskundige weten-
schapper of wetenschappelijke wiskundige in jou schuilt. Je bent 
niet alleen verwonderd door fenomenen en processen in de 
natuur. Je wil deze complexe verschijnselen ook kunnen verkla-
ren en becijferen. Je kan je vastbijten in de wiskunde en je hebt 
interesse en aanleg voor het abstract-analytische en het pro-
bleemoplossend denken.

“De perfecte samenvloeiing van wiskunde en wetenschapsvakken, 
en dit op een hoog niveau. De wetenschapsleekrachten zijn echt tof 
omdat ze achter de leerlingen staan en graag hun les geven: ze zijn 
echt enthousiast!” 
- Camille en Floor

Je bent iemand die graag doordenkt op de dingen. Van het 
oplossen van wiskundige vraagstukken tot het opstellen van 
wetenschappelijke experimenten.

Mijn toekomst in het hoger onderwijs?

Je kan zonder problemen een professionele bachelor aan. Als 
laborant, leerkracht wetenschapper, diëtist, enzovoort.

De uitdaging schuilt voor jou in een academische bachelor en 
master: ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, 
farmacie, chemie, fysica, biomedische wetenschappen, biologie, 
geneeskunde, dierengeneeskunde, wiskunde, bio-ingenieur, 
enzovoort.

6 UUR
WISKUNDE

vijfde jaar

zesde jaar

Wiskunde 6 6

Aardrijkskunde 2 1

Biologie 1 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Wetenschappelijke Vorming 1 -

Engels 2 2

Esthetica 1 1

Frans 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Seminaries 2 2

TOTAAL 32 31



“Een toprichting: evenveel  
wetenschappen als in een  
wetenschapsrichting en evenveel 
talen als in een talenrichting. Een 
perfecte combinatie op onze 
school voor iemand die een  
beetje van alles wil proeven! “

Daria - 5 MTWE

“Ik zit hier heel graag op school 
omdat ik vind dat deze school 
goed kan omgaan met verschil-
lende achtergronden. Er wordt 
veel aandacht besteed aan ons 
welzijn en door leuke educatieve 
uitstappen en tentoonstellingen 
te organiseren worden we voor-
bereid om later goede wereld-
burgers te zijn! Alle leerkrachten 
zijn hier zeer tof en steeds 
bereid om te helpen.”

Yulvie - 6 ECMT

“De richting Wetenschappen 
in het 5e en 6e jaar is super 
boeiend omdat we veel proeven 
doen op een hoog wetenschap-
pelijk niveau. De wetenschaps-
leerkrachten zijn echt de max 
omdat ze achter de leerlingen 
staan en graag hun les geven: ze 
zijn echt enthousiast!”

Camille - 6 WEWI



JE
TOEKOMST

BEGINT
HIER

WARM + KLEINSCHALIG
Onze kleinschaligheid en hartelijkheid zorgen voor een vlotte 
overgang van de lagere naar de middelbare school. Iedereen kent 
iedereen. Samen waken we elke dag opnieuw over het  
welbevinden van onze leerlingen.

TRADITIE + INNOVATIE
Met een open en positieve blik op de toekomst maar ook met oog 
voor het verleden: zó bereiden we onze leerlingen al sinds 1810 
voor op hoger onderwijs en op de samenleving van vandaag en 
morgen.

GEZOND + GROEN
Niet alleen een grote tuin, aandacht voor gezonde voeding en 
veel kans om te bewegen maar ook de ruimte om als leerling zelf 
initiatieven te nemen. Met een open, respectvolle kijk  
op de wereld in al zijn facetten.

UITDAGING + ZORG
Met behulp van ICT stimuleren we actief en zelfstandig leren. 
Door er regelmatig op uit te trekken doen al onze leerlingen 
nieuwe ervaringen op en verruimen ze hun blik. 
Voor leerlingen met specifieke leerproblemen maken we 
concrete afspraken en tijdens de examens is er een zorgklas.

WAAR STAAN WIJ VOOR?
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NIEUWEN BOSCH 
HUMANIORA
internaat voor meisjes

Lange Violettestraat 65,9000 Gent

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be

www.nieuwenboschhumaniora.be

www.facebook.com/nieuwenboschhumaniora

Meer informatie over onze school, 
de basisschool en het internaat?

www.nieuwenboschhumaniora.be

www.instagram.com/nieuwenboschhumaniora


