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Industriële wetenschappen is een door-
stroomrichting. Dit betekent dat verder 
studeren het normale vervolg is.  

 Hoe nauwer het vakkenpakket van je 
studierichting aansluit bij de gekozen 
studierichting in het hoger onderwijs, 
hoe beter je voorbereid bent. Indu-
striële wetenschappen is een brede 
opleiding die vele opties open laat. 
Afhankelijk van je capaciteiten, inte-
resse en inzet kan je een master of 
professionele bachelor aanvatten. Een 
goede keuze maken is van belang. 

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 
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In het Bernardustechnicum is industriële we-
tenschappen één van de vijf doorstroom stu-
dierichtingen binnen het domein STEM. Deze 
studierichting is één van de meest theoreti-
sche studierichtingen binnen de technische 
vorming en is gericht op verder studeren in 
het hoger onderwijs.  
 Opvallend zijn het hoge aantal lestijden 

wiskunde.  Het wiskundeprogramma is 
vergelijkbaar met dat van de richtingen 
met uitgebreide component wiskunde in 
het ASO. 

 De technische vakken focussen op me-
chanica, elektriciteit, elektronica, toege-
paste chemie en fysica. Deze vorming is 
niet op een specialisatie gericht maar 
steunt op een algemeen wetenschappelij-
ke basis. 

 Je leert de kenmerken van fysische ver-
schijnselen onderzoeken en wetenschap-
pelijke wetmatigheden formuleren. Je 
leert de toepassingen ervan in technolo-
gische realisaties. Het ontwerpen van 
ruimtelijke vormen en schema’s met pro-
fessionele software komt ook aan bod. 

 Er gaat de nodige aandacht naar de talen 
Nederlands, Frans en Engels. 
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De leerlingen uit de tweede graad industriële 
wetenschappen hebben de logische voorbe-
reiding.  
 
Overstappen vanuit een andere richting van 
de tweede graad (bv. ASO wetenschappen) 
moet worden afgetoetst in een persoonlijk 
gesprek met de leerkrachten van de derde 
graad industriële wetenschappen. Bepaalde 
vakken moeten mogelijks worden bijgewerkt. 

 5des 6des 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 3 3 

Wiskunde 6(+1) 6(+1) 

Toegepaste wetenschappen 
en engineering 

9 9 

Toegepaste chemie 1 2 

Toegepaste fysica 2 2 

TOTAAL LESUREN 32 32 

Toegepaste biologie 1 0 


