


Sint-Paulusschool

1 SCHOOLBESTUUR  

BREED STUDIEAANBOD

7 CAMPUSSEN 



• breed studieaanbod
→ aanbod voor elke leerling

• vlotte doorstroom tussen de campussen 
→ goede leerlingenoriëntering

Domein-
overschrijdend

Economie en 
organisatie

Maatschappij 
en welzijn 

(incl. mode)

Sport* STEM Taal en cultuur



Campus COLLEGE

Campus VTI

Campus HEMELVAART

Campus SINT-VINCENTIUS

Campus SINT-JAN BERCHMANS

VIVES Waregem-Tielt

VIBSO



Ik kies

school studierichting
campus



Keuze 1A / 1B
Keuze 

basisoptie 
(2de jaar)

Keuze 
studierichting 

(2de graad)

Keuze 
studierichting 

(3de graad)



Kiezen voor het secundair 
onderwijs

• interesse en talenten van je kind

• verken het aanbod sintpaulus.eu

• verken de school/campus

• wie kan je helpen bij je keuze
o adviezen 6de leerjaar / CLB

o resultaten basisonderwijs

o onderwijskiezer basisonderwijs: online bevragingen: I-like basic 
(interesse) / I-study basic (studiehouding)

https://www.sintpaulus.eu/studieaanbod?f%5B0%5D=leerjaar_term%3A24


Kiezen voor het secundair 
onderwijs

A-stroom:

leerlingen die het getuigschrift 
basisonderwijs behaald hebben



Kiezen voor het secundair 
onderwijs

B-stroom:

• leerlingen die het getuigschrift 
basisonderwijs nog niet behaald hebben

• leerlingen die het getuigschrift 
basisonderwijs wel hebben behaald 
(met toelating klassenraad, advies CLB, akkoord ouders)



Structuur 
1A en 2A

▪ Gemeenschappelijk 
pakket 

algemene vorming 

▪ Keuzegedeelte
oFOCUS
oBASISOPTIE en 

DIFFERENTIATIE

1A

Algemene vorming

27 uur

Focus

5 uur

2A

Algemene vorming

25 uur

Basisoptie 5 uur

Differentiatie 2 uur



Lessentabel 1 A
Focus

• meer tijd voor basispakket, 
of tijd voor verdieping van 
Nederlands, Frans, 
wiskunde

• verkennen van een specifiek 
domein (bv. STEM, 
maatschappij en welzijn, 
economie en organisatie, 
klassieke talen…)

ALGEMENE VORMING

4 Nederlands

3 Frans

1 Engels

4 Wiskunde

2 Godsdienst

2 Aardrijkskunde

2 Natuurwetenschappen

2 Techniek

2 Lichamelijke opvoeding

1 Geschiedenis

1 Mens en samenleving

1 Muziek

2 Beeld

FOCUS

1 Leren leren en leren leven

4 Extra tijd voor basis / verdieping /
interessedomein



Focus 1A

COL HEM SJB STV VTI
focus economie

focus klassieke talen

focus kunst-mode

focus moderne talen

focus sociale vorming

focus sport

focus technologie

focus STEM-wetenschappen

focus wiskunde-wetenschappen

focus wiskunde-wetenschappen-STEM



Werkwijze en aanpak 
per focus 1A

• leerplan gelijk voor de algemene 
vorming

• aangepaste werkwijze voor de 
algemene vorming

o meer of minder tijd voor de 
basis

o meer of minder tijd voor 
verdieping, verbreding



Structuur 
1B en 2B

▪ Gemeenschappelijk 
pakket 

algemene vorming 

o27 / 20 uur

▪ Keuzegedeelte

oFOCUS

oBASISOPTIE en 
DIFFERENTIATIE

1B

Algemene vorming

27 uur

Focus

5 uur

2B

Algemene vorming

20 uur

Basisoptie 10 uur

Differentiatie 2 uur



Lessentabel 1 B

Focus

• 1 uur Leren leren en 
leren leven

• 1 extra uur Nederlands 

• 1 extra uur Beeld

• 2 uur interessedomein

ALGEMENE VORMING

4 Nederlands

2 Frans

1 Engels

4 Wiskunde

2 Godsdienst

3 Wetenschappen

4 Techniek

2 Lichamelijke opvoeding

3 Maatschappelijke vorming

1 Muziek

1 Beeld

FOCUS

1 Leren leren en leren leven

1 Nederlands

1 Beeld

2 Interessedomein



Focus 1B

COL HEM SJB STV VTI

focus economie

focus kunst-mode

focus Nederlands

focus sociale vorming

focus technologie



Kiezen: aan de slag

▪ interesse (focus)
▪ mogelijkheden en 

aanleg (profiel)



Leerlingen verschillen van elkaar. 
→ Welk onderwijs past best voor mij?

concreet abstract

begeleid zelfstandig

eenvoudig complex



• nood aan verlengde instructie:
o meer uitleg
o meer deelstappen
o veel voorbeelden

• veel herhaling 

• tempo op maat van leerlingen 

• concrete en herkenbare leerstof

• toegepaste leerstof en toepasbaar

• zelfstandig werk is vooral huiswerk / 
inoefenen en herhalen van leerstof

concreet - begeleid - eenvoudig

A-stroom: PROFIEL 1



• nood aan heldere en gestructureerde 
instructie

• hoger lestempo

• contextrijke leerstof – hogere complexiteit

• oefentijd

• zelfstandig verwerken van leerstof / instuderen

concreet of meer abstract - zelfstandiger –
eenvoudig, maar iets complexer

A-stroom: PROFIEL 2



• verkorte instructies 
o beknopte uitleg
o hoger abstractieniveau
o eerder conceptuele benadering met 

een hoge complexiteit

• hoger lestempo

• zelfstandig verwerken/instuderen

• Uitbreiding en verdieping van basisleerstof –
cognitieve uitdagingen

concreet of meer abstract - zelfstandig -
complex

A-stroom: PROFIEL 3
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1A focus SOCIALE VORMING
campus Hemelvaart – Sint-Vincentius –
Sint-Jan Berchmans

BASISPAKKET

+ 1 uur Frans

+ 1 uur Nederlands

+ 2 uur sociale vorming

PROFIEL 1concreet - begeleid - eenvoudig



1A focus KUNST-MODE
campus Hemelvaart

BASISPAKKET

+ 1 uur Frans

+ 3 uur creatie en vormgeving

PROFIEL 1concreet - begeleid - eenvoudig



1A focus TECHNOLOGIE 
(STEM)
campus VTI – Sint-Jan Berchmans

BASISPAKKET

+ 1 uur wiskunde

+ 3 uur stematelier en techniek 
(hout-mechanica-elektriciteit-ICT)
(bovenop 2u techniek in algemene 
vorming)

PROFIEL 1concreet - begeleid - eenvoudig



1A focus ECONOMIE
campus College – Hemelvaart –
Sint-Jan Berchmans

BASISPAKKET

+ 1 uur Frans

+ 1 uur wiskunde

+ 2 uur economie 

PROFIEL 2 abstracter - begeleid - complexer



1A Focus MODERNE TALEN
campus College – Hemelvaart –
Sint-Vincentius – Sint-Jan Berchmans

BASISPAKKET

+ 1 uur wiskunde

+ 3 uur taal en cultuur 

PROFIEL 2-3abstract - zelfstandig - complex



1A focus Sport
campus College

BASISPAKKET

+ 1 uur Frans

+ 1 uur wiskunde

+ 2 uur Sport

PROFIEL 2-3abstract - zelfstandig - complex



1A focus STEM-wetenschappen
campus Sint-Vincentius 

BASISPAKKET

+ 1 uur wiskunde

+ 3 uur stematelier (labo wetenschappen)

PROFIEL 2-3concreet - zelfstandig - complex



1A focus WISKUNDE-
WETENSCHAPPEN
campus College – Hemelvaart –
Sint-Jan Berchmans

BASISPAKKET

+ 1 uur Frans

+ 1 uur wiskunde

+ 2 uur wetenschappen

PROFIEL 2-3abstract - zelfstandig - complex



1A focus WISKUNDE-
WETENSCHAPPEN-STEM 
campus VTI

BASISPAKKET

+ 1 uur Frans
+ 1 uur wiskunde
+ 1 uur natuurwetenschappen
+ 2 uur STEM-atelier

(hout-mechanica-elektriciteit en ICT)

PROFIEL 2-3

concreet - zelfstandig - complex



Verschil tussen wiskunde-wetenschappen 
en wiskunde-wetenschappen-STEM

CAMPUS College, Hemelvaart, 
Sint-Jan Berchmans

→ eerder abstract-beschouwend

CAMPUS VTI     

→ eerder toegepast-onderzoekend

Vakken in de focus Uur

Wiskunde 1

Wetenschappen 2

Frans 1

Leren leren & leren leven 1

Vakken in de focus Uur

Wiskunde 1

Wetenschappen 1

Frans 1

STEM-atelier 2



1A Focus KLASSIEKE TALEN
campus College – Hemelvaart -
Sint-Jan Berchmans 

BASISPAKKET / inclusief verbreding/verdieping

+ 4 uur Klassieke talen (Latijn/Grieks)

PROFIEL 3abstract - zelfstandig - complex



• meer instructie om basiskennis op te 
bouwen

• leerstof van basisonderwijs wordt hernomen

• veel herhaling

• tempo op maat van leerlingen

• tijd voor activiteit, toepassing

• concrete en herkenbare leerstof

• sterke begeleiding

B-stroom: PROFIEL 



1B focus ECONOMIE
campus College –
Sint-Jan Berchmans

BASISPAKKET

+ 1 uur Nederlands

+ 1 uur beeld

+ 2 uur economie



1B focus MODE
campus Hemelvaart

BASISPAKKET

+ 1 uur Nederlands

+ 1 uur beeld

+ 2 uur mode



1B focus NEDERLANDS
campus Hemelvaart – Sint-Vincentius

BASISPAKKET

+ 1 uur Nederlands

+ 1 uur beeld

+ 2 uur Nederlands



1B focus SOCIALE VORMING
campus Hemelvaart – Sint-Vincentius –
Sint-Jan Berchmans

BASISPAKKET

+ 1 uur Nederlands

+ 1 uur beeld

+ 2 uur sociale vorming



1B focus TECHNOLOGIE
campus VTI

BASISPAKKET

+ 1 uur Nederlands

+ 1 uur beeld

+ 2 uur STEM-atelier en techniek 
(bovenop 4u techniek in AV)



Na het eerste jaar

▪ je kan in principe na 
elke focus overgaan 
naar elke basisoptie in 
het 2de jaar 
uitzondering: basisoptie 
klassieke talen

▪ keuzegedeelte in 2de

jaar: ‘basisoptie’ en 
differentiatie

2de

leerjaar A
2de

leerjaar B

1ste

leerjaar A
1ste

leerjaar B



Basisopties 2A

COL HEM SJB STV VTI 
economie & organisatie
klassieke talen: Grieks-Latijn
klassieke talen: Latijn
mode
maatschappij & welzijn
moderne talen & wetenschappen
sport
STEM-technieken
STEM-technieken / bouw- & houttechnieken
STEM-technieken / mechanica & elektriciteit

STEM-wetenschappen / industriële wetenschappen

STEM-wetenschappen / techniek-wetenschappen



Basisopties 2B

COL HEM SJB STV VTI 

economie & organisatie

maatschappij & welzijn / mode

maatschappij & welzijn / verzorging

STEM-technieken / elektriciteit + mechanica

STEM-technieken / hout & bouw + mechanica



Na de eerste graad

Keuze 1A / 1B
Keuze 

basisoptie 
(2de jaar)

Keuze 
studierichting 

(2de graad)

Keuze 
studierichting 

(3de graad)



2. Finaliteit

Doorstroom-
finaliteit

(domeinoverschrijdend / 
domeingebonden)

Dubbele 
finaliteit

(domeingebonden)

Arbeidsmarkt-
gerichte
finaliteit

(domeingebonden)

professionele bachelor, 
academische bachelor/master

professionele bachelor, 
graduaat, se-n-se, 

arbeidsmarkt

graduaat, se-n-se, 
arbeidsmarkt

Kies een finaliteit



Kies een domeinoverschrijdende of 
domeingebonden studierichting

Domeinoverschrijdende
studierichting (ASO)

ALLEEN IN DOORSTROOMFINALITEIT 

Domeingebonden
studierichting

IN DE 3 FINALITEITEN



Domeinen

Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn (incl. Mode)

Taal en cultuur

STEM



Studieaanbod 2de en 3de graad

• Uitgebreid aanbod in Waregem, Anzegem en Avelgem

• 4 domeinen + domeinoverschrijdend

• 3 finaliteiten

• Overzicht (geactualiseerd): www.sintpaulus.eu

http://www.sintpaulus.eu/


2de graad

CAMPUS COLLEGE
CAMPUS 

HEMELVAART
CAMPUS VTI

CAMPUS SINT-
VINCENTIUS

CAMPUS SINT-JAN 
BERCHMANS
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economische wetenschappen 
Grieks-Latijn 

Latijn 
moderne talen 

natuurwetenschappen 
sportwetenschappen 

economische wetenschappen
Grieks-Latijn 

humane wetenschappen 
Latijn 

moderne talen
natuurwetenschappen  

humane wetenschappen 
moderne talen 

economische wetenschappen 
humane wetenschappen

Latijn 
moderne talen 

natuurwetenschappen
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bedrijfswetenschappen maatschappij- en 
welzijnswetenschappen

bouwwetenschappen  
technologische wetenschappen 

biotechnologische STEM-
wetenschappen  

maatschappij- en 
welzijnswetenschappen 
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bedrijf en organisatie  bedrijf en organisatie 
creatie en mode 

maatschappij en welzijn
taal en communicatie 

elektromechanische technieken 
elektrotechnieken  

houttechnieken 

biotechnieken 
maatschappij en welzijn  

bedrijf en organisatie 
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organisatie en logistiek moderealisatie en 
textielverzorging 

(organisatie en logistiek) 
zorg en welzijn 

elektriciteit 
hout 

mechanica 

zorg en welzijn organisatie en logistiek 



Buitengewoon onderwijs: VIBSO
• OV3 

• Basis Horeca
• Keukenmedewerker
• Medewerker fastfood
• Medewerker spoelkeuken

• Basis Hout
• Medewerker hout
• Plaatser binnenschrijnwerk
• Plaatser buitenschrijnwerk
• Plaatser interieurprojecten
• Machinaal houtbewerker

• Basis Logistiek Onderhoud
• Logistiek assistent in de zorg
• Huishoudhulp zorg
• Schoonmaker

• Basis Metaal
• Hoeknaadlasser
• Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties

• Basis Groenvoorziening en -decoratie 

• traject op maat

• voorbereiding op reguliere tewerkstelling

• begeleiding op maat

• je talenten staan centraal

• vanuit de praktijk, stages en activiteiten



Buitengewoon onderwijs: VIBSO

• OV4 – type 9
1ste en 2de graad

Campus College

Campus Hemelvaart

Campus Sint-Vincentius

Campus VTI

• leerlingen met ASS

• voor wie ondersteuningsnetwerk 
niet toereikend is

• inclusief onderwijs: leerlingen 
van VIBSO volgen les op een 
andere campus

• extra begeleiding en 
opvolging door VIBSO



Digisprong

• De computer als middel / geen doel 

• De leraar doet ertoe

• Een computer voor elke leerling

• Computer voor thuis en op school

• Zelfde toestel voor alle leerjaren

• Onderhoud / garantie inbegrepen

• Servicekost per schooljaar

Meer concrete info bij inschrijving



Internaten

• Ongeveer 230 kamers

• Campus College
Stationsstraat

Vijfseweg

• Campus Hemelvaart
Ook OV4

• Campus VTI



Infodagen op de campussen 2023

• zaterdag 11 maart

• zaterdag 22 april

• vrijdag 12 mei / zaterdag 13 mei

→ www.sintpaulus.eu voor concrete info over 
wat/waar/wanneer

http://www.sintpaulus.eu/


Aanmelding / inschrijving 1ste jaar

Sint-Paulusschool: iedereen kan inschrijven (geen voorrangsregeling 
bij inschrijving meer)

• 11 maart tot 15 mei: AANMELDING

• Vanaf 16 mei: INSCHRIJVING / op school zelf

Voor een goede organisatie: best inschrijven vóór 1 juli
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