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Wat na de 2e graad Biotech-

nologische 

wetenschappen? 
 

Na de tweede graad is de voortzetting 
van de studierichting het logische ver-
volg. 

Een overgang naar een studierichting in 
het domein land-, tuinbouw en milieu be-
hoort tot de mogelijkheden. Je kan er bij 
de technische vormende studierichtingen 
en de beroepsopleidingen aansluiten.  

Een overgang naar een studierichting van 
een ander domein in het Bernardustech-
nicum is minder logisch omdat je theore-
tische achtergrond en / of praktische ver-
werking van die specifieke richting in de 
tweede graad hebt gemist. 

 

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 

055/23.22.10 

DOORSTROMING 

2e graad 

BIOTECHNOLOGISCHE 

WETENSCHAPPEN 



Biotechnologische weten-
schappen 

Studieprofiel 

In het Bernardustechnicum is biotechno-
logische wetenschappen één van de twee 
doorstroomrichtingen binnen het domein 
STEM. De richting leunt inhoudelijk aan 
bij de richtingen in het domein land-, 
tuinbouw en milieu, maar brengt de leer-
stof meer wetenschappelijk en theore-
tisch aan. 

Naast een pakket wetenschappen en wis-
kunde wordt in het specifiek gedeelte 
aandacht besteed aan de studie van de 
levende materie. De wetenschappelijke 
studie van levende wezens, zoals micro- 
organismen, planten, dieren en de mens 
in hun onderlinge relatie en met hun om-
geving staan centraal. 

Via voorbeelden en experimenteel onder-
zoek, maakt de leerling kennis met toe-
passingen van levende organismen of de-
len ervan in biotechnologische processen. 
Daarbij ontwikkelt hij vaardigheden om 
productieprocessen te analyseren, te ver-
klaren en te begeleiden. Via laboratori-
umoefeningen krijgt de leerling de kans 
om de theorie toe te passen in concrete 
praktijksituaties. 

. 

Wat is biotechniek? 

 

Het woord biotechniek is samengesteld 
uit 2 delen: bio en techniek. Biotechniek 
bestudeert de toepassingen van weten-
schappen en technologische processen 
(techniek) op levende wezens en afgelei-
de producten hiervan (bio) met oog op de 
ontwikkeling, verbetering of wijziging van 
levende en niet-levende materie ten be-
hoeve van de mens. 

Concrete voorbeelden: 

 Fermenteren van biologisch materi-
aal tot kaas, yoghurt, wijn, bier, sa-
lami, brood, … = productieproces-
sen, maar ook kwaliteit van voeding 
wordt behandeld 

 Kwaliteit van het milieu en hoe te 
verbeteren 

 Veredeling, werken met genen 
 ... 

 

Wie kan starten? 

 

Je stapt het best in na een tweede jaar 
STEM-wetenschappen, Grieks- Latijn, La-
tijn of moderne wetenschappen. 

Instromen vanuit een andere basisoptie is 
nog mogelijk als je over de nodige inte-
resse en aanleg beschikt. 

 3des 4des 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Biologie 2 3 

Biotechnologische weten-
schappen 

5 3 

Chemie 2 3 

Engels 2 2 

Frans 3 3 

Fysica 3 3 

Geschiedenis  1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 4 4 

Wiskunde 5 5 

TOTAAL LESUREN 32 32 


