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Sportwetenschappen 

Domein 

SPORT 

Wat na 2e graad  
Sportwetenschappen? 

Wanneer je de tweede graad Sportweten-

schappen succesvol beëindigt, is het verder 

zetten van je studies binnen de algemene vor-

ming (ASO) mogelijk. 

De meest logische overgang is naar de derde 

graad Sportwetenschappen. Ook kan je door-

stromen naar enkele andere richtingen binnen 

het ASO, zoals Wetenschappen-wiskunde, Mo-

derne talen-wetenschappen en Moderne talen-

wiskunde. 

Heb je wat moeilijkheden met de theoretische 

aanpak van Sportwetenschappen, dan kan je 

overschakelen naar een technische richting. 

De meest logische overgang is naar Lichame-

lijke opvoeding en sport binnen het domein 

sport. Een overgang naar de studierichting Ge-

zondheids- en welzijnswetenschappen binnen 

het domein welzijn en zorg is mogelijk. 

Wat na 3e graad  
Sportwetenschappen? 

Het is de bedoeling dat je na deze ASO-

vorming kiest voor een academische (met aan-

sluitend een master) of een professionele ba-

chelor. Hierbij heb je de keuze uit een breed 

studieaanbod. Hoe nauwer het vakkenpakket 

van je studierichting aansluit bij de gekozen 

studierichting in het hoger onderwijs, hoe be-

ter je op deze vervolgstudie voorbereid bent. 

Sportwetenschappen sluit goed aan bij studie-

richtingen in de medische, paramedische of 

wetenschappelijke sector liggen. Ook een keu-

ze voor het onderwijs is mogelijk.  

Een overzicht van alle mogelijkheden vind je 

op de site ‘onderwijskiezer.be’.  

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 

055/23.22.10 

http://www.onderwijskiezer.be/secundair/sec_detail.php?detail=175


 

Sportwetenschappen 

Studieprofiel 

 

In sportwetenschappen krijg je naast ex-

tra uren sport een portie wetenschappen, 

wiskunde en een basispakket moderne ta-

len. Kies je voor deze richting, dan ben je 

bereid om de lat sportief en intellectueel 

hoog te leggen. 

Via de wetenschappen biologie, chemie en 

fysica bestudeer je de levende en niet-

levende materie. Praktijklessen onder-

steunen de theoretische benadering. 

In de sportvakken wordt aandacht be-

steed aan kracht, snelheid en uithouding. 

Je maakt kennis met de technische en 

tactische aspecten van de verschillende 

disciplines, zoals atletiek, balsporten, 

gymnastiek, ritmische en expressieve vor-

ming, zwemmen. Volharding, veiligheid en 

hygiëne worden nagestreefd. Er is aan-

dacht voor het zelfstandig en in groep 

werken. 

 

 

 

 

 

 

Wie kan starten? 

Je stapt het best in na een derde jaar 

Grieks- Latijn, Latijn of moderne weten-

schappen (Bernardusbron, campus colle-

ge).  

Profiel 

Je hebt interesse voor sport en beweging. 

Je bent bereid om in groep te functione-

ren. 

Je hebt belangstelling voor de weten-

schappen en deze interesse is wiskundig 

onderbouwd. 

Je bezit voldoende vaardigheid voor proef-

ondervindelijk onderzoek. 

 

 4des 5des 6des 

Godsdienst 2 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 2 

Biologie  2 3 3 

Chemie 2 2 1 

Duits 1   

Engels 2 2 2 

Esthetica  1 1 

Frans 4 3 3 

Fysica 2 2 2 

Geschiedenis 2 2 2 

Nederlands 4 4 4 

Wiskunde 5 4 4 

Atletiek 1 1 1 

Balsporten, dans 2 2 2 

Lifetime sporten  1 1 

Turnen 1 1 1 

Zwemmen 1 1 1 

TOTAAL LESUREN 32 32 32 

STAGES 

Sportwetenschappen 

 

4es —> Ski 

5es —> Natuursport 

6es —> Snowboard 


