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WELKOM

Durf, nieuwsgierigheid, ambitie is het credo van Atheneum Voskenslaan. Deze slagzin is nog jong, maar ze is 
geworteld in een ijzersterke traditie. Al meer dan 150 jaar bereidt Atheneum Voskenslaan jongeren voor om 
met een open vizier hun vleugels uit te slaan in het hoger onderwijs en de maatschappij.  

De zorg voor een degelijke vooropleiding staat centraal in het onderwijs van onze school. Als toekomstgerichte 
school betekent dit dat we niet alleen inzetten op voldoende specialisatie, maar ook op interdisciplinariteit en 
breed inzetbare competenties.  

In deze brochure leggen we je uit waar we voor staan en stellen we onze studierichtingen voor. Ben je op zoek 
naar informatie over onze topsportafdeling, dan kan je terecht in een aparte brochure. 

We hopen dat het menu je prikkelt en kijken uit naar je komst. Je bent van harte welkom.  

Lincy Van Twembeke 
Directeur  

Beste leerling 
Beste ouder



HET ZIT IN ONZE GENEN 

DURF 

In Atheneum Voskenlaan 
durven we onszelf te zijn. We 

durven onze eigen en elkaars sterktes 
te erkennen, durven vertrouwen te 
geven en verantwoordelijkheid op te 
nemen. Je krijgt bij ons de ruimte en 
de kansen om te worden wie je wil zijn 
en om te ontdekken wie dat is. 
Verwacht geen pasklare antwoorden, 
wel tools om die antwoorden te 
vinden. Want als zelfbewuste jongere 
ontwerp je graag zelf je toekomst. 

NIEUWSGIERIGHEID 

In Atheneum Voskenslaan 
wakkeren we je nieuwsgierigheid 
aan. We dagen je uit om jezelf, elkaar 
en de wereld met een open en 
kritische blik tegemoet te treden. Want 
door vragen uit te wisselen, 
mogelijkheden af te wegen en samen 
ideeën te ontwikkelen komen we méér 
te weten. 

AMBITIE 

Iedereen heeft dromen. In 
Atheneum Voskenslaan prikkelen we 
je om die dromen te realiseren – voor 
jezelf, voor elkaar en voor de wereld. 
Want in Atheneum Voskenslaan 
hebben we niet alleen de ambitie om 
onszelf diep en breed te vormen, maar 
ook om elkaar hierin te versterken en 
om onze rol op te nemen in de 
maatschappij. 

SAMEN 

Dat alles doen we vooral samen. Omdat we elkaar samen kunnen inspireren, omdat we elkaar samen 
kunnen helpen, omdat we samen kunnen relativeren en samen veerkracht leren opbouwen. Omdat we 

elkaar complimentjes kunnen geven. Omdat de ander begrijpen de sleutel is om jezelf te leren kennen.



TOPTEAM 

Je zal het wel merken: er 
lopen veel ervaren en 
interessante leraren, 
opvoeders en begeleiders 
rond in Atheneum 
Voskenslaan. Stuk voor 
stuk toppers, die met veel 
passie hun kennis en 
kunde op jou overdragen. 
Ze begeleiden je ook bij het 
ontwikkelen van je 
studiemethode en coachen 
je bij je onderwijsloopbaan. 
Bijzondere aandacht gaat 
uit naar de overgang van 
de 2de naar de 3de graad 
en de doorstroom naar het 
hoger onderwijs.

CURRICULUM  

In elke studierichting zorgt 
een uitdagend vakken-
pakket ervoor dat je 
uitstekend voorbereid aan 
de meet komt in het hoger 
onderwijs. Maar er is meer. 
Je ontwikkelt ook 
vaardigheden zoals 
zelfstandigheid, creativiteit, 
doorzettingsvermogen en 
teamwork. Want deze 
skills maken het verschil, 
niet alleen in het hoger 
onderwijs, maar in het 
leven tout court. 

GOOD VIBES 

Onze leerlingen – én oud-
leerlingen – komen met 
veel goesting (terug) naar 
school. Dat komt door de 
open en warme sfeer, 
waarin iedereen zichzelf 
kan zijn en zorg draagt 
voor elkaar. Je krijgt bij ons 
de nodige autonomie om 
zelf op ontdekking te gaan, 
maar we helpen en 
ondersteunen je onderweg 
natuurlijk graag.

OVER ONS

PARTICIPATIE 

Bij ons telt je mening écht. 
Omdat het op school altijd 
beter kan, laten onze 
leerlingen al meer dan 
twintig jaar hun stem horen 
in ons uniek leerlingen-
parlement. Via de 
schoolraad en de 
pedagogische raad 
maken ook ouders en 
leerkrachten mee onze 
school. Twee keer per jaar 
brainstormen leerlingen, 
ouders en leerkrachten op 
onze fora samen over 
belangrijke schoolthema’s.  



DE WIJDE WERELD 

Een school is geen eiland. Regelmatig 
trekken we erop uit in binnen- én buitenland 
om onze geest aan te scherpen. We halen 
wetenschappers, kunstenaars en 
gastsprekers naar de klas en bezoeken 
organisaties en bedrijven. Zo creëren we 
voor jou vensters op de wereld. 

ENGAGEMENT 

Wereldwaterdag, dag van het engagement, 
interlevensbeschouwelijke projecten, vosjes 
voor de bosjes, politieke debatten, 
rokjesdag, wereldaidsdag, schrijf-ze-vrij-
dag, werelddownsyndroomdag,, save our 
climate, …  enige betrokkenheid is onze 
leerlingen duidelijk niet vreemd!

OVER ONS

CREATIVITEIT 

Het schoolfeest, de 100-dagen, het prom, 
moviedome, de schoolkrant IRIS,  … onze 
leerlingenraad barst van creativiteit en 
organiseert het hele jaar rond culturele en 
‘wijze’ activiteiten voor en door leerlingen. 
Heb je artistiek talent, dan kan je hier je ei 
kwijt.  



01 CAMPUS VOSKENSLAAN

Atheneum Voskenslaan bevindt zich op GO! Campus Voskenlaan. Op de campus bevinden 
zich ook GO! Middenschool Voskenslaan, onze partnerschool voor de eerste graad, GO! 
Basisschool Voskenslaan en een vestiging van de GO! Kunstacademie De Poel.



 TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN 

In de tweede graad bieden we in het 
aso de studierichtingen Economie, 
Humane Wetenschappen, Latijn, 
Wetenschappen en 
Sportwetenschappen aan. In het tso 
organiseren we de studierichting 
Lichamelijke Opvoeding en Sport. 

GWP 

In het 3de jaar leer je je klasgenoten 
en leerkrachten meteen kennen 
tijdens een driedaagse GWP 
(Geïntegreerde Werkperiode), waarin 
alles draait rond samenwerking en 
wederzijds respect. In het 4de jaar 
gaan de leerlingen uit de richtingen  
Sportwetenschappen en Lichamelijke 
Opvoeding en Sport bijkomend op 
sport-GWP.  

CLIL 

Al van in de 2de graad kan je 
bepaalde vakken in een andere taal 
dan het Nederlands volgen. CLIL heet 
dat (wat staat voor Content and 
Language Integrated Learning). CLIL 
is een optie. Je kan de lessen ook 
gewoon in het Nederlands volgen. 

MIDDAGACTIVITEITEN 

Van november tot maart zit je goed 
voor een gevarieerd aanbod 
middagactiviteiten. Sporten, schaken, 
lessen Japans, de dramaclub, 
gitaarlessen, … Het kan allemaal en er 
zit elk jaar weer iets nieuws in het 
aanbod.  

AVONDSTUDIE 

Op maandag, dinsdag en donderdag 
kan je na de lesuren tot 17.00 uur in 
de avondstudie terecht om te 
studeren. Op vrijdag kan dit tot 16.00 
uur. Ook tijdens de examenperiode 
kan je elke dag tot 16.00 uur op 
school blijven om te studeren.  

REMEDIËRING FRANS EN 
WISKUNDE 

Heb je nood aan ondersteuning voor 
Frans of wiskunde? Dan kan je 1 uur 
per week terecht in de 
remediëringsles. Dit lesuur komt dan 
in de plaats van informatica.   

 

! In schooljaar 2021-2022 starten de leerlingen van het derde jaar in 
de hervormde tweede graad. Deze brochure biedt hierover 
voorlopig nog geen informatie. Zodra we de lessentabellen ter 
beschikking hebben, passen we de brochure aan.



 STUDIEAANBOD TWEEDE GRAAD

In de studierichting Economie krijg je een ruim pakket 
economie, dat 4 lesuren omvat: 2 uur handelseconomie en 2 
uur boekhouden. In het vak handelseconomie krijg je vanuit 
concrete maatschappelijke situaties inzicht in 
ruilmechanismen. In de lessen boekhouden krijg je de basis 
van dubbel boekhouden, leer je balans- en 
resultatenrekeningen lezen en kom je te weten wat de 
eindejaarsverrichtingen inhouden. 

Kiezen voor de studierichting Latijn is kiezen voor een 
brede, polyvalente vorming. In de tweede graad start je met 
de lectuur van authentieke Latijnse teksten: de veldheer 
Caesar en de dichter Ovidius zijn de smaakmakers in het 
3de jaar. Tijdens de lectuur scherp je je analytisch en 
synthetiserend denkvermogen aan. Via de teksten 
bestuderen we de Romeinse samenleving en cultuur. We 
besteden ruime aandacht aan de context en leggen het 
verband met de actualiteit.  

ECONOMIE LATIJN

In de studierichtingen Economie en Latijn leg je accenten via de optie talen of wetenschappen & wiskunde:  

Kies je voor de optie talen dan heb je in het 3de jaar 1 uur extra Frans en in het 4de jaar 1 uur extra Engels. In het seminarie 
talen werk je 2 uur aan taalprojecten. In het 4de jaar maak je in het seminarie kennis met twee nieuwe talen: Duits en Spaans. 

Kies je voor de optie wetenschappen & wiskunde dan zit je goed voor 5u wiskunde, 2 uur fysica en 2 uur chemie. Tijdens de 
extra lesuren ga je zowel verdiepend als verbredend aan de slag met wetenschappen en wiskunde. 



 STUDIEAANBOD TWEEDE GRAAD

In de studierichting Wetenschappen ligt de nadruk op 
wetenschappen en wiskunde. Je krijgt 5 uur wiskunde, 2 uur 
fysica, 2 uur chemie en 2 uur biologie. In de lessen 
wetenschappen kiezen we voor een brede en diepgaande 
aanpak. Je ontwikkelt een stevige basis en voert practica uit.  

WETENSCHAPPEN

In de Wetenschappen leg je accenten via de optie talen of 
wetenschappelijk werk:  

Kies je voor de optie talen dan heb je in het 3de jaar 1 uur 
extra Frans en in het 4de jaar 1 uur extra Engels.  In het 
seminarie talen werk je 2 uur per week projectmatig met 
taal. In het 4de jaar maak je in het seminarie kennis met 
twee nieuwe talen: Duits en Spaans. 

In de optie wetenschappelijk werk exploreer je drie uur 
per week de wetenschappen via practica. Je legt 
verbanden met het dagelijks leven, het milieu en de natuur.



 STUDIEAANBOD TWEEDE GRAAD

Je bent betrokken bij wat er in de wereld gebeurt en 
geïnteresseerd in andere culturen. Je gaat graag op zoek 
naar verklaringen over mens en samenleving. Je bent 
geboeid door geschiedenis en cultuur. Dan is de 
studierichting Humane Wetenschappen wellicht iets voor 
jou. Media, recht, kunst, cultuur, politiek komen aan bod in 
het vak cultuurwetenschappen, terwijl je in 
gedragswetenschappen identiteit, communicatie, emoties en 
het gedrag van de mens bestudeert.   

HUMANE WETENSCHAPPEN



 STUDIEAANBOD TWEEDE GRAAD

De studierichting Sportwetenschappen legt de 
klemtonen op sport en op het aanleren van een 
wetenschappelijke denkwijze. Je krijgt een stevig pakket 
wiskunde (5 uur) en wetenschappen (2 uur biologie, 2 uur 
chemie, 2 uur fysica). Daarnaast krijg je 5 lesuren lichamelijke 
opvoeding en sport. We leggen de klemtoon op een 
harmonische persoonlijkheidsvorming en zien sport als een 
middel voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid. De 
aangeboden sporten zijn turnen, zwemmen, atletiek en 
balsport. 

Ben je sportief en gemotiveerd voor algemene vakken en all 
round sporten, dan is de tso studierichting Lichamelijke 
opvoeding en Sport iets voor jou. Deze studierichting wil 
geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je 
kennismaken met verschillende sporttakken: atletiek, 
balsporten, turnen, zwemmen … Naast de sporttechnische 
competenties, is er ook aandacht voor bewegingscultuur, fair 
play, samenwerking en verantwoordelijkheid. Een belangrijke 
pijler van deze studierichting zijn ook de theoretische vakken: 
theorie van de sport en wetenschappelijke vorming.  

SPORWETENSCHAPPEN LICHAMELIJKE    
OPVOEDING EN SPORT

Wie wil starten in de studierichting Lichamelijke 
Opvoeding en Sport legt eerst een oriënteringsproef af. 
De resultaten van deze proef zijn niet bindend, maar ze 
geven je wel een indicatie van je slaagkansen in deze 
studierichting. Meer info over deze proef vind je op onze 
website.



 LESTABEL TWEEDE GRAAD

EC EC LA LA WE WE HW SW LOSP

talen wewi talen wewi talen wewi

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2 2 2 2 2 2 - 2

LEVENSBESCHOUWING 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NEDERLANDS 4 4 4 4 4 4 4 4 4

FRANS 4/3 3 4/3 3 4/3 3 4 3 2

ENGELS 3/4 3 3/4 3 3/4 3 4 3 2

WISKUNDE 4 5 4 5 5 5 4 5 4

FYSICA 1 2 1 2 2 2 1 2 1

CHEMIE 1 2 1 2 2 2 1 2 1

BIOLOGIE 1 1 1 1 2 2 1 2 1

AARDRIJKSKUNDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GESCHIEDENIS 2 2 2 2 2 2 2 2 1

INFORMATICA / REMEDIËRING 1 1 1 1 1 1 1 1 -

ECONOMIE 4 4 - - - - - - -

LATIJN - - 4 4 - - - - -

SPORT PRAKTIJK - - - - - - - - -

SPORT THEORIE - - - - - - - - -

CULTUURWETENSCHAPPEN - - - - - - 2 - -

GEDRAGSWETENSCHAPPEN 2 - - - - - 2 - -

SEMINARIE TALEN 2 - 2 - 2 - - - -

WETENSCHAPPELIJK WERK - - - - - 3 - - -

SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE - - - - - - 1 - 2

SPORT (PRAKTIJK & THEORIE) - - - - - - - 5 15

TOEGEPASTE INFORMATICA - - - - - - - - 1

32 32 32 32 32 32 32 32 35



STUDIEAANBOD DERDE GRAAD

SEMINARIES 

In de derde graad aso volg je in de 
meeste studierichtingen een 
seminarie. In de seminaries staan 
onderzoeken, vergelijken en 
toepassen centraal. Vanuit je 
theoretische (vak)kennis werk je aan 
uitdagende projecten. Regelmatig zijn 
er extra-muros activiteiten en komen 
er gastsprekers naar school.   

GWP 

In maart gaan je als zesdejaars een 
week op GWP (geïntegreerde 
werkperiode) in het buitenland. Tijdens 
die GWP werk je aan competenties 
die typisch zijn voor je studierichting, 
maar ook aan sociale vaardigheden en 
engagement. 

CLIL 

CLIL staat voor Content and 
Language Integrated Learning, een 
vorm van meertalig onderwijs waarin 
je niet-taalvakken in een andere taal 
dan het Nederlands volgt. In de 3de 
graad kan je fysica, economie, 
biologie, aardrijkskunde en wiskunde 
in het Engels volgen en aardrijkskunde 
in het Duits of het Engels. CLIL is een 
optie: wie niet voor CLIL kiest kan de 
lessen in het Nederlands volgen. 

ONDERZOEKSCOMPETENTIE 

Tijdens de onderzoeksopdrachten 
verdiep je je in het wetenschappelijk 
onderzoek van je poolvakken. Je voert 
een onderzoeksopdracht uit en 
presenteert het resultaat daarvan aan 
een jury. De onderzoeksopdrachten 
versterken je wetenschappelijke 
attitude, een belangrijke springplank 
naar het hoger onderwijs. 

POLEN & STUDIERICHTINGEN 

In de derde graad volg je twee jaar 
dezelfde studierichting.  

De meeste studierichtingen in 
het aso bestaan uit een combinatie 
van TWEE POLEN: Economie, 
Latijn, Moderne Talen, 
Wetenschappen of Wiskunde. De 
combinatie van polen maakt elke 
studierichting uniek.  

Daarnaast zijn er ook 
studierichtingen met ÉÉN POOL: 
Humane wetenschappen en 
Sportwetenschappen.  

Op de volgende pagina’s stellen 
we alle polen en onze tso 
studierichting Lichamelijke 
Opvoeding en Sport voor.  



 STUDIEAANBOD DERDE GRAAD

In de pool Economie gaat het over algemene economie en 
bedrijfsbeleid. Algemene economie gaat over marktwerking 
en -regulering, met inbegrip van monetair beleid en 
internationale relaties. In het luik bedrijfsbeleid bestudeer je 
alle facetten van het ondernemen.   

In alle studierichtingen met de pool Economie krijg je 2 of 3 
uur per week een toepassingsgericht seminarie Economie. 
In het seminarie leren concurrentiegames je marktgericht 
denken, maak je uitgebreid kennis met de economische 
actualiteit en leer je een ondernemingsplan opstellen. 

POOL ECONOMIE

EN DAARNA?  
De mogelĳkheden na de studierichting Economie-
Moderne Talen zĳn uitgebreid: marketing, fiscaliteit en 
accountancy, vastgoed, logistiek management, 
verzekeringswezen of een professionele bachelor 
onderwĳs zĳn enkele logische vervolgopleidingen. 
De studierichtingen Economie-Wetenschappen en 
Economie-Wiskunde bereiden in het bĳzonder voor op 
studies in het academisch hoger onderwĳs, zoals 
economische en toegepaste economische 
wetenschappen, handelswetenschappen, 
handelsingenieur, bestuurskunde en publiek 
management.

De pool ECONOMIE komt aan bod in de 
studierichtingen Economie-Moderne Talen, Economie-
Wetenschappen en Economie-Wiskunde. 



 STUDIEAANBOD DERDE GRAAD

In de pool Latijn stap je nu nog verder in de klassieke 
wereld. Je leest en bestudeert teksten die behoren tot het 
beste uit de wereldliteratuur. Diverse genres komen aan bod: 
poëzie, drama, epos, geschiedschrijving, retoriek, satire en 
filosofie.  

Je verdiept je kennis over de maatschappij, cultuur en kunst 
van de Romeinen en vooral: aan de hand daarvan reflecteer 
je over kunst, literatuur en de samenleving vandaag. 

In de studierichting Latijn-moderne talen krijg je gedurende 2 
uur per week het seminarie Talen en Culturen. In dit 
seminarie werk je aan projecten waarin taal en cultuur 
centraal staan. Je bestudeert bij voorbeeld de architectuur, 
kunst en markante plaatsen van een bepaalde periode uit de 
Gentse stadsgeschiedenis en gidst zelf je medeleerlingen 
door de stad. 

POOL LATIJN

EN DAARNA?  
De studiemogelĳkheden na Latĳn-
Moderne Talen zĳn uitgebreid: taal- 
en letterkunde, geschiedenis, 
menswetenschappen etc. Enkel 
zuiver wiskundig-wetenschappelĳke 
opleidingen zĳn niet evident, hoewel 
veel afhankelĳk is van je inzet en 
capaciteiten. De mogelĳkheden in 
het hoger onderwĳs na Latĳn-
Wetenschappen en Latĳn-Wiskunde 
zĳn erg ruim. Er zĳn geen 
beperkingen. 

De pool LATĲN komt aan bod in de studierichtingen 
Latĳn-Moderne Talen, Latĳn-Wetenschappen en Latĳn-
Wiskunde. 



 STUDIEAANBOD DERDE GRAAD

De pool Moderne Talen staat garant voor een grondige 
taalkundige en literaire vorming in de moderne vreemde 
talen: wekelijks krijg je 4 uur Frans en 3 uur Engels én je leert 
ook een nieuwe taal: Duits of Spaans. In de taallessen 
besteden we veel aandacht aan communicatieve 
vaardigheden. We bestuderen ook taalfenomenen: je leert 
hoe talen opgebouwd zijn, en wat de verschillen en 
gelijkenissen zijn tussen de verschillende talen uit je 
opleiding. 

  
Wie voor de Economie-Moderne talen 
kiest, krijgt 2 uur seminarie Economie. 
Kies je voor Latijn-Moderne Talen, dan 
krijg je twee uur seminarie Talen en 
Culturen. Beide seminaries kwamen 
eerder in deze brochure aan bod. 

POOL MODERNE TALEN

EN DAARNA? 
Enkele logische vervolgopleidingen van de studierichting Economie-
Moderne Talen zĳn marketing, fiscaliteit en accountancy, vastgoed, logistiek 
management, verzekeringswezen of een professionele bachelor onderwĳs.  
Tot de studiekeuzes na Latĳn-Moderne Talen behoren taal- en letterkunde, 
geschiedenis en rechten.De mogelĳkheden in het hoger onderwĳs na 
Moderne Talen-Wetenschappen en Moderne Talen-Wiskunde zĳn erg ruim. 
Er zĳn geen beperkingen.

De pool MODERNE TALEN komt aan bod in de 
studierichtingen Latĳn-Moderne Talen, Economie-
Moderne Talen, Moderne Talen-Wetenschappen en 
Moderne Talen-Wiskunde. 



 STUDIEAANBOD DERDE GRAAD

In deze pool krijg je een uitgebreid pakket biologie, fysica en 
chemie. Je leert abstract en formeel denken, 
meetinstrumenten hanteren, proeven uitvoeren en 
wetenschappelijke verslagen opstellen. De pool 
wetenschappen legt de klemtoon op het aanleren van een 
wetenschappelijke denkwijze gekenmerkt door zin voor 
kritiek, objectiviteit, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.  

In de studierichting Wetenschappen-Wiskunde kan je kiezen 
tussen 2 uur seminarie Wiskunde-Informatica of 2 uur 
seminarie Wetenschappen.  

In het seminarie Wiskunde-Informatica krijg je een 
basisopleiding computationeel denken en programmeren. 
Naarmate de lessen vorderen, wordt de integratie van 
wiskunde en informatica sterker.  

In het seminarie Wetenschappen verruim je je kennis van de 
wetenschappen en oefen je de wetenschappelijke denkwijze 
in aan de hand van experimenten. 

POOL WETENSCHAPPEN

EN DAARNA?  
De doorstroommogelĳkheden zĳn erg ruim. Er zĳn geen beperkingen.

De pool WETENSCHAPPEN komt aan bod in de 
studierichtingen Latĳn-Wetenschappen, Economie-
Wetenschappen, Moderne Talen-Wetenschappen en 
Wetenschappen-Wiskunde. 



 STUDIEAABOD DERDE GRAAD

Kies je voor de pool wiskunde, dan krijg je 7 uur wiskunde 
per week – een programma met veel diepgang en een hoge 
moeilijkheidsgraad. De graad van abstractie ligt hoog en er 
worden stringente eisen opgelegd voor wat het vlot 
beheersen van eerder aangeleerde leerstof betreft.  

 
Kies je voor de Economie-Wiskunde, dan volg je 2 uur 
seminarie Economie. In de studierichting Wetenschappen-
Wiskunde kan je kiezen tussen 2 uur seminarie Wiskunde-
Informatica of 2 uur seminarie Wetenschappen. Deze 
seminaries kwamen eerder in deze brochure aan bod. 

POOL WISKUNDE

EN DAARNA?  
De doorstroommogelĳkheden zĳn erg ruim. Er zĳn geen beperkingen.

De pool WETENSCHAPPEN komt aan bod in de 
studierichtingen Latĳn-Wiskunde, Economie-Wiskunde, 
Moderne Talen-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde. 



 STUDIEAANBOD DERDE GRAAD

Centraal in deze eenpolige studierichting staan de vakken 
cultuur- en gedragswetenschappen. In 
cultuurwetenschappen bestudeer je verschillende 
culturen, media, kunststromingen, politiek en recht. In 
gedragswetenschappen leer je over het gedrag van 
mensen en de werking van emoties.  

Je kiest verder uit twee opties: talen of seminarie. Kies je 
voor talen dan heb je 1 uur extra Frans en 1 uur extra 
Engels, volg je 2 uur Duits of Spaans en krijg je esthetica. 
Kies je voor seminarie dan volg je 2 uur seminarie, 1 uur 
onderzoeksvaardigheden (tekstanalyse in het 5de en 
statistiek in het 6de jaar), 1 uur extra Frans in het 5de jaar en 
1 uur extra Engels in het 6de jaar. In het seminarie werk je op 
wetenschappelijk onderbouwde wijze rond 
menswetenschappelijke en socio-culturele thema’s. Je leert 
op een creatieve manier zelfstandig of in groep projecten 
uitwerken, rond thema’s als migratie, mobiliteit in de stad, 
geluk etc. Je gaat ook regelmatig op uitstap.

HUMANE WETENSCHAPPEN

EN DAARNA?  
De logische vervolgopleidingen situeren zich in 
bachelor- en masteropleidingen in de studiegebieden 
sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, 
communicatie en criminologie. 



 STUDIEAANBOD DERDE GRAAD

In deze eenpolige studierichting combineer je sport met 
wetenschappen. Je krijgt wekelijks 6 uur sport (atletiek, 
balsporten, gymnastiek, ritmische en/of expressieve vorming 
en zwemmen), 8 uur wetenschappen en 5 uur wiskunde.  

In het luik sport bouw je verder op de competenties 
lichamelijke opvoeding uit de basisvorming: je verfijnt je 
bewegingsvaardigheden, leert strategieën inzichtelijk  

toepassen en verbetert je individueel niveau. Daarnaast gaat 
je aandacht uit naar de achterliggende theoretische inzichten 
over bewegen, de analyse van bewegingsuitvoeringen en de 
theoretische aspecten van gezondheid en welzijn in relatie tot 
sportbeoefening.  

Je krijgt ook een uitgebreid pakket wiskunde en 
wetenschappen. Het verband en de wisselwerking tussen 
die wetenschappen wordt duidelijk gemaakt in toepassingen.  

Je start je derde graad Sportwetenschappen met een 
driedaagse GWP. De klemtoon ligt hier natuurlijk op sport en 
fysieke inzet, maar ook mentaal en sociaal engagement 
komen aan bod. 

SPORTWETENSCHAPPEN

EN DAARNA?  
Je kan kiezen voor een studierichting in het academisch onderwĳs, zoals 
wetenschappen, lichamelĳke opvoeding, kinesitherapie en 
bewegingswetenschappen, of voor een professionele bachelor, bĳ voorbeeld  
ergotherapie, onderwĳs of bedrĳfsmanagement. De logische vervolgopleidingen 
situeren zich in bachelor- en masteropleidingen in de studiegebieden sociologie, 
psychologie, pedagogie, geschiedenis, communicatie en criminologie. 



 STUDIEAANBOD DERDE GRAAD

Ben je allround sportief aangelegd én gemotiveerd voor 
algemene vakken, dan is de studierichting Lichamelijke 
opvoeding en Sport iets voor jou. In de derde graad krijg je in 
deze richting 17u sport waarvan 5 uur theorie en 12 uur 
praktijk. De studierichting Lichamelijke opvoeding en Sport 
wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sport: 
verschillende sporttakken, zoals atletiek, balsporten, 
toestelturnen, zwemmen, komen gelijkmatig aan bod. De 
theoretische vakken fysiologie, didactiek en 
maatschappelijke context van de sport, toegepaste biologie 
en biomechanica ondersteunen de praktijk. De klemtoon ligt 
op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor 
bewegingscultuur fairplay, samenwerking, initiatief en 
verantwoordelijkheid. 

De GIP (geïntegreerde proef) vormt een belangrijk sluitstuk 
van je opleiding. In het zesde jaar loop je ook stage. Deze 
wordt ingevuld als een blokstage van twee schoolweken.  

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT

EN DAARNA?  
Binnen de professionele bacheloropleidingen zĳn er heel wat 
mogelĳkheden: onderwĳs, sport- en bewegen, bedrĳfsmanagement, 
ergotherapie, ... Je kan na deze richting ook rechtstreeks doorstromen 
naar de arbeidsmarkt.  



 LESTABEL DERDE GRAAD

EC EC EC LA LA LA MT MT WE HW HW SW LOSP

MT WE WI MT WE WI WE WI WI sem talen -

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - -

LEVENSBESCHOUWING 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NEDERLANDS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

FRANS 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4/3 4 3 2

ENGELS 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2/3 3 2 2

SPAANS / DUITS 2 - - 3 - - 2 2 - - 2 - -

WISKUNDE 3 5 7 3 5 7 5 7 7 3 3 5 3

FYSICA - 2 - - 2 2 2 2 2 - - 2 -

CHEMIE - 2 - - 2 2 2 2 2 - - 2 -

BIOLOGIE - 1/2 - - 2 1 2 1 2 - - 2 1

AARDRIJKSKUNDE 1 2/1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

GESCHIEDENIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

ECONOMIE 4 4 4 - - - - - - - - - -

LATIJN - - - 4 4 4 - - - - - - -

SPORT PRAKTIJK - - - - - - - - - - - 5/6 12/11

SPORT THEORIE - - - - - - - - - - - 2/1 5

STAGE - - - - - - - - - - - - 1

NATUURWETENSCHAPPEN 2 - 2 2 - - - - - 2 2 - -

CULTUURWETENSCHAPPEN - - - - - - - - - 3/4 3/4 - -

GEDRAGSWETENSCHAPPEN - - - - - - - - - 4/3 4/3 - -

ESTHETICA - - - 1 - - 1 - - - - - -

SEMINARIE 3 2 3 2 - - - - 2 2 - - -

ONDERZOEK / STATISTIEK - - - - - - - - - 1/1 - - -

BEDRIJFSBEHEER - - - - - - - - - - - - 2

32 32 32 33 32 32 33 32 32 32 32 32 34



BEREIKBAARHEID 

Atheneum Voskenslaan ligt vlakbij het  
station Gent-Sint-Pieters.  

Je bereikt ons makkelijk te voet, met de 
fiets of met het openbaar vervoer.

LESUREN EN LUNCHPAUZE 

We starten om 8.15u. en eindigen 
doorgaans om 15.20 u. (soms is dat tot 
16.10 en uitzonderlijk tot 17.00 u.). Op 
woensdagnamiddag is er geen les. 

Derdejaars lunchen op school. Vanaf het 
vierde jaar mag je tijdens de 
middagpauze de school verlaten (als je 
ouders hiermee akkoord gaan). Een  
belegd broodje, soep of een slaatje vind 
je in onze resto.

INSCHRIJVINGEN 

De inschrijvingen starten op maandag 19 
april 2021 en verlopen digitaal.  

Voor meer informatie kan je terecht op 
onze website www.kavoskenslaan.be.  

PRAKTISCH

http://www.kavoskenslaan.be


GO! ATHENEUM VOSKENSLAAN
Voskenslaan 60 - 9000 GENT - 09 240 00 60 - www.kavoskenslaan.be

http://www.kavoskenslaan.be
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