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TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD TSO
DE WEG NAAR EEN
GERICHTE EN BEWUSTE
BEROEPS- OF STUDIEKEUZE

Ga je met je talenten en interesses liever iets praktischer aan de slag? Ben
je geboeid door mensen en de maatschappij in het algemeen en door
reizen in het bijzonder?
In onze school is er ruimte voor jou! In de tweede graad bieden we naast
Toerisme ook de nieuwe richting Maatschappij en welzijn aan, in de derde
graad Toerisme en Communicatie & Media. We zijn ervan overtuigd dat
veel leerlingen via deze boeiende richtingen een mooie toekomst zullen
kunnen uitbouwen.
ASO, TSO of 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: doorstroomfinaliteit (ASO), doorstroom- en
arbeidsmarktfinaliteit (TSO), arbeidsmarktfinaliteit (BSO). Elk met hun
eigen invalshoek en specifieke studierichtingen.
Technisch secundair onderwijs (TSO)
In deze onderwijsvorm heb je een aantal theoretische vakken die een algemene vorming geven. Daarnaast krijg je ook praktische vakken, afhankelijk
van de richting die je kiest. In onze school is dat Maatschappij en welzijn,
Toerisme of Communicatie & Media. Kies je voor TSO dan kan je na het
middelbaar onderwijs twee richtingen uit: ofwel kies je voor een opleiding tot
professionele bachelor ofwel stap je goed voorbereid in het beroepsleven.

STUDIEAANBOD

DOORSTROOM- EN
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (TSO)
Het studieaanbod van de tweede en derde graad TSO ziet
er op onze school als volgt uit:

TWEEDE GRAAD
3 en 4 MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
3 en 4 TOERISME
DERDE GRAAD
5 en 6 TOERISME
5 en 6 COMMUNIATIE & MEDIA

In deze brochure vind je meer informatie terug over deze
richtingen en ook de bijhorende lesentabellen.

KIEZEN IN DE

TWEEDE GRAAD
Beste leerling
De overgang naar de tweede graad houdt een aantal belangrijke 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 doorstroom-arbeidsfinaliteit (TSO).
Eigenheid tweede graad secundair onderwijs
In de tweede graad kies je gerichter en bewuster een
studierichting. 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 dat je in een richting in de
doorstroom-arbeidsmarktfinaliteit naast praktijk
ook nog veel theorie krijgt. Als je liever nog meer praktijkgericht aan de slag gaat, kies je misschien beter een richting
uit de arbeidsmarktfinaliteit (BSO). Op onze school bieden we
de richting Onthaal en recreatie (BSO) aan.

DERDE JAAR

DOORSTROOM-ARBEIDSFINALITEIT
(TSO)
Sinds het schooljaar 2021-2022 kies je in het 3de jaar voor
een studierichting binnen een studiedomein (interessegebied). 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.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Maar je leert ook daadwerkelijk kinderen, jongeren en
volwassenen met of zonder beperking zorg bieden en
begeleiden en je versterkt je communicatieve en sociale
vaardigheden.
En nadien?
Na de 2de graad Maatschappij en Welzijn kan je doorstromen naar de derde graad Gezondheidszorg of
Opvoeding en begeleiding. Een overgang naar andere
richtingen is mogelijk, maar wordt individueel bekeken.
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Maatschappij & Welzijn
Maatschappij & Welzijn
Taalvakken

Algemene vakken

TOTAAL

LESSENTABEL MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 2DE GRAAD

In deze richting leer je over gezondheidsbevordering,
ontwikkelingspsychologie, pedagogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving,
toegepaste fysiologie en anatomie … Je leert hoe een
baby evolueert tot een volwassene, je bespreekt concrete opvoedingssituaties en maatschappelijke thema’s.

vierde jaar

Dan is de richting Maatschappij en welzijn iets voor jou!

Maatschappij en welzijn combineert een brede algemene
vorming met aspecten van gedragswetenschappen, huishoudkunde, opvoedkunde en wetenschappen. Inhoudelijk focust de richting op de mens in al zijn aspecten: zijn
lichaam, zijn gezondheid, zijn mogelijkheden en beperkingen. Theorie over zorg verlenen en begeleiden wordt
afgewisseld met praktijk.

derde jaar

Heb je veel belangstelling voor het menselijk gedrag en het menselijk
lichaam?
Kan je goed omgaan met mensen?
Zorg je graag voor anderen en wil je leren hoe je dat het best doet?

Waarom deze richting bij jou past?

We hebben Maatschappij en welzijn gekozen omdat het interessant is om veel
te leren over het lichaam en gedrag van
de mens. Ook het vele samenwerken
sprak ons onmiddellijk aan!
- Esther en Isha
(3 M&W)

NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT - MAATSCAPPIJ EN WELZIJN 2DE GRAAD

“

Waarom deze richting bij jou past?

En nadien?
Op onze school kan je doorstromen naar de 3de graad
TSO toerisme of de 3de graad TSO communicatie &
media.
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Toerisme
Toerisme
Taalvakken

Algemene vakken

TOTAAL

LESSENTABEL TOERISME 2DE GRAAD

Zeg dan Ja! Oui! Yes! tegen deze toprichting in de tweede graad.

Maar je leert ook daadwerkelijk kinderen, jongeren en
volwassenen met of zonder beperking zorg bieden en
begeleiden en je versterkt je communicatieve en sociale
vaardigheden.

vierde jaar

De wereld van reizen en vrije tijd fascineert je? Andere werelden en culturen trekken je aandacht? En dus ook andere talen?
Je bent avontuurlijk aangelegd en vlot in de omgang? Je wil je
interesse in reizen & communicatie verdiepen via een mix van
theorie en praktijk?

In deze richting leer je over gezondheidsbevordering,
ontwikkelingspsychologie, pedagogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving,
toegepaste fysiologie en anatomie … Je leert hoe een
baby evolueert tot een volwassene, je bespreekt concrete opvoedingssituaties en maatschappelijke thema’s.

derde jaar

TOERISME

Maatschappij en welzijn combineert een brede algemene
vorming met aspecten van gedragswetenschappen, huishoudkunde, opvoedkunde en wetenschappen. Inhoudelijk focust de richting op de mens in al zijn aspecten: zijn
lichaam, zijn gezondheid, zijn mogelijkheden en beperkingen. Theorie over zorg verlenen en begeleiden wordt
afgewisseld met praktijk.

We hebben Toerisme gekozen omdat we sociaal
zijn, maar ook omdat deze interessante richting een
mooie start is voor de latere jaren. Het begin van
een mooi diploma.
De lessen zijn heel boeiend en leerrijk, we komen
heel wat te weten over andere landen en culturen.
- Selina en Sule (3 Toerisme)

NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT - TOERISME 2DE GRAAD

“

KIEZEN IN DE

DERDE GRAAD
Beste leerling
De overgang naar de derde graad houdt opnieuw een aantal belangrijke keuzes in.
Welke studierichting past het beste bij je interesses en talenten? Kiezen is niet
altijd even gemakkelijk. Bij het zetten van de stap naar de derde graad helpen wij je graag
en maken wij je deze infobrochure wegwijs in de twee studierichtingen in het Technisch
Secundair Onderwijs 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 TSO kan je op onze school kiezen uit de richtingen Toerisme of Communicatie &
Media. Deze richtingen bereiden je voor op hogere studies, maar je kan ook rechtstreeks
en goed voorbereid het beroepsleven instappen.
In beide richtingen maak je een geïntegreerde proef (GIP): je werkt een concreet project uit waarin verschillende vakken geïntegreerd zijn en waarin zowel individuele als
groepsopdrachten vervat zitten.
Je gaat ook op stage. Zo realiseer je leerplandoelstellingen in een omgeving die de reële
arbeidssituatie zo dicht mogelijk benadert.

Profiel leerling
•

Je kan instromen vanuit de 2de graad Handel, Handel-Talen
of Toerisme of vanuit een andere richting als je sterk gemotiveerd bent

•

Je hebt aanleg voor talen en ICT

•

Je bent geïnteresseerd in aardrijkskunde, kunst en cultuur
maar kijkt ook niet op tegen boekhoudkunde en administratie
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In de derde graad trek je er langer en verder op uit. Je bezoekt
samen met je medeleerlingen steden en regio’s in Europa om de
toeristische mogelijkheden ervan te verkennen.

Toegepaste Economie
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-

4 weken

In het 6de jaar maak je een geïntegreerde proef en loop je ook
vier weken stage bv. in een reisbureau, in een hotel of in een
toeristische organisatie. Theorie en praktijk vloeien samen. De
ideale manier om vast te stellen of een job in de reiswereld echt
iets voor jou is.
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Nu ben je zeker: de toeristische sector is je ding. Je bent inventief
en ondernemend en je vindt het een uitdaging om op professionele wijze mensen te helpen om hun reis en verblijf tot in de
puntjes voor te bereiden. De computer heeft geen geheimen
voor jou en je ziet niet op tegen het nauwkeurig opzoeken en
verwerken van informatie rond toeristische bestemmingen en
producten. Voor het omgaan met reisdocumenten, contracten en
betaalmiddelen draai je je hand niet om. Je meertaligheid is een
troef.

Toerisme

Richtingsgebonden vakken

Taalvakken

Algemene vakken

En nadien?
Je kan aan de slag als toeristisch medewerker in zowel inkomend
als uitgaand toerisme.
Je kan een bacheloropleiding volgen die betrekking heeft op de
toeristische- en vrijetijdssector of bepaalde lerarenopleidingen.
Door een beroepsgericht specialisatiejaar ‘Toerisme en organisatie’ of ‘Toerisme en recreatie’ te volgen, vergroot je je kansen op
tewerkstelling.

Deze lessentabel kan onderhevig zijn aan kleine
wijzigingen

LESSENTABEL TOERISME 3DE GRAAD

Zeg dan volmondig Ja! Oui! Yes! tegen deze toprichting in de derde
graad!

zesde jaar

De wereld van reizen en vrije tijd spreekt je meer en meer aan? Je
vindt andere culturen en talen super boeiend? Je bent avontuurlijk aangelegd en vlot in de omgang? Je wil je interesse in reizen &
communicatie verdiepen via een mix van theorie en praktijk?

vijfde jaar

TOERISME

Waarom deze richting bij jou past?

Ik geef de toeristische vakken in 5 en 6
Toerisme. Het fijnste aan mijn opdracht,
vind ik, is dat ik tijdens die 2 jaar de leerlingen zie evolueren tot zelfstandige en
zelfredzame jongvolwassenen. De stage
en de GIP dragen hiertoe bij en leveren
hiervan tevens het bewijs. De meerdaagse, buitenlandse studiereis is de kers op
de taart van een intensief werkjaar!
- T. Sturtewagen (leerkracht Toerisme)

NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT - TOERISME 3DE GRAAD

“

Profiel leerling
•

Je kan instromen vanuit diverse studierichtingen in de 2de
graad ASO/TSO

•

Je hebt aanleg voor talen, ICT en moderne communicatiemiddelen en bent sterk gemotiveerd om je hier verder in te
bekwamen

•

Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke trends en
actualiteit
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3 weken

Toegepaste Economie
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Public Relations
Media en actualiteit, groepscommunicatie, organisatiecommunicatie en interpersoonlijke
communicate
Richtingsgebonden vakken

Taalvakken

In het 6de jaar maak je een geïntegreerde proef en loop je ook
een aantal weken stage bv. in de eventsector, in de communicatiedienst van een bedrijf, instelling, vereniging of openbare
dienst…
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Via deze leerzame ervaring, ontdek je in de praktijk hoe je droomjob er zou kunnen uitzien of krijg je inspiratie voor verdere studies.
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En nadien?
De 3de graad Communicatie & Media bereidt je voor op een professionele bacheloropleiding Communicatiemanagement, Journalistiek, Eventmanagement, Marketing of Office management. Ook
Hotelmanagement en menswetenschappelijke en pedagogische
richtingen liggen in het verlengde van deze opleiding.

Deze lessentabel kan onderhevig zijn aan kleine
wijzigingen

LESSENTABEL COMMUNICATIE & MEDIA 3DE GRAAD

Dan is deze toprichting zeker iets voor jou!

Het imago van een profit of social profit organisatie helpen opbouwen, copywriting, social media opvolgen, een huisstijl ontwikkelen, klantgericht werken … je ziet het allemaal als een boeiende
uitdaging voor je creativiteit. We leren je kritisch en bewust omgaan met informatie en op een doeltreffende manier communiceren vanuit verschillende invalshoeken

zesde jaar

Ben je sterk geïnteresseerd in de digitale wereld en volg je de
actualiteit op de voet? Presenteren voor een publiek is echt iets
voor jou? Je bent vlot in de omgang en je hebt geen schrik van
nieuwe uitdagingen?

Je bent geïnteresseerd in allerlei maatschappelijke thema’s en in
de actualiteit. De digitale wereld prikkelt jou en je staat open voor
de economische realiteit. Je bent flexibel en taalvaardig, ook in
moderne vreemde talen. Je kan je eigen mening op een respectvolle manier uiten. Je presenteert graag jouw projecten voor een
publiek.

vijfde jaar

COMMUNICATIE
& MEDIA

Waarom deze richting bij jou past?

Communicatie & Media is echt een
toprichting. We leren heel wat bij
over de PR-sector, maar ook op
vlak van ICT, economie en talen ligt
de lat hoog!
- Borjana en Emile (6 C&M)

NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT - COMMUNICATIE & MEDIA 3DE GRAAD

“

WARM + KLEINSCHALIG

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.

JE
TOEKOMST
BEGINT
HIER

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?

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.
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Twee

www.nieuwenboschhumaniora.be
www.facebook.com/nieuwenboschhumaniora

www.instagram.com/nieuwenboschhumaniora
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