
VAN DE EERSTE NAAR DE TWEEDE GRAAD



Naar de tweede graad

Ondertussen ken jij het reilen en zeilen van een middelbare school. Bij de  
overgang naar de tweede graad zal je een belangrijke beslissing moeten  
nemen. Welk studiedomein ligt mij het beste? Voor welke finaliteit zal ik kiezen?  
Welke studierichting past het best bij mijn persoonlijkheid en capaciteiten?

We willen jou met deze brochure informeren over de verschillende mogelijkheden.  
We zullen moeilijkere woorden aan je uitleggen die typisch zijn voor de  
hervorming van het secundair onderwijs. Bovendien zullen we jou vertellen  
welke studiedomeinen, studierichtingen en finaliteiten er in onze  
school, Stella Matutina, zijn.

Uiteindelijk zal je - met hulp van je ouders, leerkrachten en andere mensen die 
jou goed kennen - stap voor stap een beslissing kunnen nemen over jouw verdere 
schoolcarrière. Wij wensen je veel succes bij dit keuzeproces!

Kloosterstraat 7, B-2990 Wuustwezel 

T +32 3 669 62 63 | info@stella-matutina.be 

www.stella-matutina.be
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Een beetje nieuwe woordenschat

STUDIEDOMEIN  

We spreken vanaf het 3de jaar van studiedomeinen.  
Er zijn er acht in totaal: taal en cultuur, STEM, 
kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en 
organisatie, maatschappij en welzijn, sport en ten 
slotte voeding en horeca.

Elk studiedomein is een verzameling van 
studierichtingen van de 2de en 3de graad secundair 
onderwijs rond eenzelfde interessegebied.

 IN STELLA MATUTINA

In onze school kan je kiezen uit 
studierichtingen van deze drie 
studiedomeinen: economie en organisatie, 
STEM en maatschappij en welzijn. 
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STUDIERICHTINGEN EN FINALITEIT 

De studierichtingen in de 2de en 3de graad leiden je naar een keuze op het einde van het zesde middelbaar.   
Dit is de finaliteit van de studierichting. 

A) Doorstroomfinaliteit of D-finaliteit: voorbereiding op hoger onderwijs.
Een studierichting in de doorstroomfinaliteit is domeingebonden of domeinoverschrijdend (het vroegere 
ASO). Na een domeingebonden studierichting kies je voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool 
die aansluit bij je eigen domein. Na een domeinoverschrijdende studierichting kan je aan de universiteit of 
hogeschool een opleiding volgen die bij meerdere studiedomeinen past.  

B) Dubbele finaliteit of D/A-finaliteit: voorbereiding op hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt. Ze behoren 
dus tot de doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit.

C) Arbeidsmarktfinaliteit of A-finaliteit: voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 IN STELLA MATUTINA

Wij hebben op onze school studierichtingen van drie finaliteiten: doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarkt. 
Bij de doorstroomrichtingen gaat het om domeingebonden richtingen. 
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Hoe kiezen? 

Als je op onze school zat in de eerste graad, kon je 
via de workshops in het eerste jaar al ‘proeven’ van 
verschillende studiedomeinen. In het tweede jaar koos 
je voor een bepaalde basisoptie. Zo leerde je je eigen 
talenten en interesses beter kennen. 

De acht studiedomeinen zijn allemaal nog mogelijk. 
Het maakt niet uit welke basisoptie je volgde. Bij het 
kiezen van een studiedomein moet je vooral je hart 
volgen. Wat vind ik interessant? Wat ligt mij het beste? 
Waarvoor kan ik mij het best motiveren?

Na 2A:  Je moet kiezen voor een studierichting uit 
één van de drie finaliteiten. Wat zie jij jezelf doen na je 
6de jaar secundair onderwijs? Denk daar al eens over 
na. Hierbij zal ook de delibererende klassenraad een 
bepalende rol spelen.  

Na 2B:  Dan kies je voor een studierichting uit de 
A-finaliteit. Wat voor werk zie jij jezelf doen na je 6de 
jaar secundair onderwijs?
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 IN STELLA MATUTINA 

TWEEDE GRAAD DOORSTROOMFINALITEIT (domeingebonden)

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN
Dit is een theoretische studierichting met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket 
economie. Je zal er inzicht krijgen in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. 
Je zal leren hoe de maatschappij en economie met elkaar verbonden zijn. In deze richting is ook 
wiskunde een belangrijk vak.

>>> Als deze richting bij je past dan: 
•  vind je het leuk om leerstof grondig en regelmatig te studeren
•  kan je moeilijkere leerstof op een inzichtelijke manier verwerken
•  kan je verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren
•  is wiskunde geen probleem voor jou
•  ben je taalvaardig
•  ben je geboeid door economie en wil je daar later ook in verder studeren (een bachelor- of masteropleiding)

>>> Naar welke opleidingen kan dit leiden?
Na het 6de jaar kan je doorstromen naar studierichtingen zoals: Sociale wetenschappen, Handelswetenschappen, 
Bedrijfskunde, International Affairs, Sociaal-Economische Wetenschappen, Onderwijs. 
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MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN
Dit is een theoretische studierichting met een brede algemene vorming en een inleiding in filosofie, 
sociologie en psychologie. In deze vakken leer je de hedendaagse samenleving, de mens en zijn 
gedrag beter begrijpen. Je maakt kennis met psychologische en sociologische theorieën en je leert 
verbanden leggen met de huidige samenleving, onze gezondheid en welzijn.

>>> Als deze richting bij je past dan: 
•  vind je het leuk om leerstof grondig en regelmatig te studeren
•  kan je moeilijkere leerstof op een inzichtelijke manier verwerken
•  kan je verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren
•  ben je sociaal en hou je ervan om samen te werken met anderen
•  wil je alle aspecten van het menselijk bestaan beter leren kennen en 

begrijpen
•  ben je geboeid door de mens en de samenleving en wil je daar later 

ook in verder studeren (een bachelor- of masteropleiding)

>>> Naar welke opleidingen kan dit leiden?
Na het 6de jaar Welzijnswetenschappen kan je doorstromen naar 
studierichtingen zoals: Sociale gezondheidswetenschappen, 
Gezondheidszorg, Psychologie, Pedagogische wetenschappen, 
Onderwijs, Sociaal-agogisch werk.



BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN
Dit is een theoretische studierichting met een brede algemene vorming gecombineerd met 
biotechnisch-wetenschappelijk denken en natuurwetenschappelijke vaardigheden. Er is veel aandacht 
voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen: biologie, chemie en 
fysica. Met de wiskunde als basis wordt nagedacht over natuurwetenschappelijke en biotechnische 
problemen. 

>>> Als deze richting bij je past dan: 
•  vind je het leuk om leerstof grondig en regelmatig te studeren
•  kan je moeilijkere leerstof op een inzichtelijke manier verwerken
•  kan je verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch 

redeneren
•  doe je graag wiskunde en is dat geen probleem voor jou
•  wil je natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken
•  zie je jezelf wel in labo werken
•  ben je geboeid door de natuur en de wetenschappen (chemie, 

biologie, fysica) en wil je daar later ook in verder studeren  
(een bachelor- of masteropleiding)

>>> Naar welke opleidingen kan dit leiden?
Na het 6de jaar Biotechnologische en chemische wetenschappen kan je doorstromen naar studierichtingen 
zoals: Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Biochemie, 
Biotechnologie, Chemie, Biomedische wetenschappen, Gezondheidszorg, Onderwijs.
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TWEEDE GRAAD DUBBELE FINALITEIT

BEDRIJF EN ORGANISATIE
Dit is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt inzichten in de algemene economie en 
bedrijfswetenschappen. Je maakt kennis en leert vaardigheden i.v.m. boekhoudkundige, commerciële 
en HR-activiteiten in een bedrijf. En je maakt kennis met de logistieke organisatie en de verschillende 
transportmogelijkheden van ondernemingen. In deze richting zal er extra aandacht zijn voor ICT-
vaardigheden.

>>> Als deze richting bij je past dan: 
•  vind je het niet erg om regelmatig te studeren
•  vind je economie en de bedrijfswereld interessant
•  ben je taalvaardig
•  wil je administratieve vaardigheden ontwikkelen zoals boekhouden
•  wil je leren hoe je op een goede manier met klanten moet omgaan 
•  wil je na je zesde middelbaar misschien al gaan werken in de bedrijfswereld
•  wil je na je zesde middelbaar eventueel nog verder studeren in een economische bacheloropleiding

>>> Naar welke opleidingen kan dit leiden?
Na het 6de jaar Bedrijfsorganisatie of Commerciële organisatie kan je doorstromen naar studierichtingen zoals: 
Sociale wetenschappen, Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, Onderwijs.
>>> Naar welke beroepen kan dit leiden?
Na het 6de jaar Bedrijfsorganisatie of Commerciële organisatie kan je op de arbeidsmarkt terecht als bv. Assistent 
boekhouden, Assistent HR of Commercieel assistent.
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MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJN
Dit is een theoretisch-praktische studierichting. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische 
basis i.v.m. gezondheid, ontwikkelingspsychologie, pedagogisch handelen en communicatie. Je leert 
zorg verlenen en begeleidingsactiviteiten uitvoeren voor kinderen, jongeren en volwassenen. Hierbij 
leer je rekening te houden met hun mogelijkheden, wensen, beperkingen en behoeften.

>>> Als deze richting bij je past dan: 
•  vind je het niet erg om regelmatig te studeren
• ben je sociaal en werk je graag met andere mensen samen
• vind je het leuk om voor anderen te zorgen of hen te begeleiden
• ben je taalvaardig en wil je leren hoe je nog beter met anderen kan communiceren
• wil je na je zesde middelbaar misschien al gaan werken in de sociale sector
•  wil je na je zesde middelbaar eventueel nog verder studeren in een sociaal 

gerichte bacheloropleiding 

>>> Naar welke opleidingen kan dit leiden?
Na het 6de jaar Opvoeding en begeleiding kan je doorstromen naar studierichtingen 
zoals: Sociale wetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Onderwijs, Sociaal-
agogisch werk.
>>> Naar welke beroepen kan dit leiden?
Na het 6de jaar Opvoeding en begeleiding kan je op de arbeidsmarkt terecht als bv. 
Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleiding baby’s en peuters, Kinderbegeleiding 
schoolgaande kinderen. 
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TWEEDE GRAAD ARBEIDSMARKTFINALITEIT

ORGANISATIE EN LOGISTIEK
Dit is een praktische studierichting. Je krijgt inzicht in de werking van bedrijven. Je zal vaardigheden 
ontwikkelen i.v.m. onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Je zal ICT-vaardigheden ontwikkelen 
om de goederen-, documenten- en informatiestroom van een bedrijf te ondersteunen. Bovendien 
wordt er in deze studierichting extra ingezet op taal (Nederlands, Engels, Frans), zodat je 
professioneel zou kunnen communiceren met klanten.

>>> Als deze richting bij je past dan: 
•  ben je liever echt aan het werk 
•  ben je geboeid door de bedrijfswereld
•  ben je taalvaardig
•  zie je jezelf wel werken als een verkoper of bij een dienst onthaal 
•  wil je leren hoe je vlot en goed met klanten kan communiceren
•  wil je goed met een computer leren werken om administratieve  

taken uit te voeren
•  wil je na je zesde middelbaar meteen in de bedrijfswereld  

aan de slag gaan

>>> Naar welke beroepen kan dit leiden?
Na het 6de jaar Onthaal, organisatie en sales kan je op de arbeidsmarkt 
terecht als bv. Winkelverkoper of Administratief medewerker onthaal.
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Lessentabellen

Elke lesweek zal 32 lesuren tellen. Welke vakken  
je krijgt, vind je terug in de lessentabellen.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we je  
door naar de website van onze school:  
www.stella-matutina.be/studieaanbod of je kan 
onderstaande QR-code gebruiken om rechtstreeks 
naar de lessentabellen te gaan.

Het gedeelte van de algemene vorming  
(bv. godsdienst, Nederlands, LO …) is erg gelijkend bij 
studierichtingen die behoren tot dezelfde finaliteit. De 
lessen van de specifieke vorming zijn typisch voor een 
bepaald studiedomein en een bepaalde studierichting. 



 Elke school is vrij om eigen accenten te 
leggen bij deze lessentabellen. 

IN STELLA MATUTINA kiezen we voor: 
•  Een apart lesuur ICT of informatica  

in alle D- en D/A-studierichtingen
•  Extra aandacht en meer tijd voor  

de artistieke vorming in alle  
D- en D/A-richtingen

•  Seminarie- of projecturen
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Voor meer info over studierichtingen en info- en inschrijvingsmomenten: www.stella-matutina.be of 

FINALITEITEN
TWEEDE GRAAD
DOORSTROOM

(domeingebonden)

TWEEDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT

(doorstroom/arbeidsmarkt)

TWEEDE GRAAD
ARBEIDSMARKT

DO
M

EI
NE

N

ECONOMIE  
EN ORGANISATIE Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

MAATSCHAPPIJ  
EN WELZIJN

Maatschappij- en  
welzijnswetenschappen Maatschappij en welzijn

STEM Biotechnische wetenschappen

FINALITEITEN
DERDE  GRAAD
DOORSTROOM

(domeingebonden) 
(vanaf 01/09/2023)

DERDE  GRAAD
DUBBELE FINALITEIT

(doorstroom/arbeidsmarkt)
(vanaf 01/09/2023)

DERDE  GRAAD
ARBEIDSMARKT

(vanaf 01/09/2023)

DO
M

EI
NE

N

ECONOMIE  
EN ORGANISATIE Bedrijfswetenschappen Bedrijfsorganisatie of  

Commerciële organisatie * Onthaal, organisatie en sales

MAATSCHAPPIJ  
EN WELZIJN Welzijnswetenschappen Opvoeding en begeleiding

STEM Biotechnologische en  
chemische wetenschappen

* Eén van beide richtingen zal ingericht worden.

Overzichtsschema 2de en 3de graad in Stella Matutina


