
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEUZEVAK 

 
voor de derde graad  



  



Inleiding 
 

Deze brochure is opgesteld voor leerlingen die in de derde graad in hun lessentabel ruimte 
hebben voor een keuzevak.  
Het gaat hier om een volwaardig vak van twee lesuren waarbij een leerling tussen 
verschillende onderwerpen een keuze kan maken op basis van zijn of haar interesse.  
 
Concreet hebben volgende richtingen in hun lessentabel het keuzevak 
 

- in het vijfde jaar 
 - Grieks-Wiskunde A (met zes lesuren wiskunde) 
 - Latijn-Wiskunde A (met zes lesuren wiskunde) 
 - Wetenschappen-wiskunde A (met zes lesuren wiskunde) 
 - Grieks- Latijn 
 - Economie-Wiskunde 
 
- in het zesde jaar 
 - Grieks-Wiskunde A (met zes lesuren wiskunde) 
 - Latijn-Wiskunde A (met zes lesuren wiskunde) 
 - Wetenschappen-wiskunde A (met zes lesuren wiskunde) 
 - Grieks- Latijn 

 - Economie-Wiskunde 
 - Humane wetenschappen 
 
We trachten hierbij een brede waaier aan interessegebieden voor te stellen zodat onze 
leerlingen ook mee in functie van hun latere studiekeuze reeds kunnen proeven van 
verschillende domeinen.  
Bedoeling is ook om aan onze leerlingen een keuzevak aan te bieden dat een mooie 
aanvulling kan zijn bij hun gekozen studierichting door hen de mogelijkheid te bieden om 
bepaalde competenties en vakinhouden te verkennen die buiten de focus van hun 
studierichting vallen: zo zal bijvoorbeeld iemand die kiest voor Latijn-Wiskunde toch een 
introductie in de economie kunnen volgen, zo kan je een keuze voor Wetenschappen-
Wiskunde aanvullen met inzichten uit de humane wetenschappen, zo kan bv. iemand die 
kiest voor Economie-Wiskunde dit aanvullen met twee lesuren Duits.  
 
We wensen je een boeiende ontdekkingstocht toe doorheen de verschillende voorstellen 
van keuzevakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Keuzevak in het vijfde jaar:  
 

 
✓ Milieu en klimaat 

 
✓ Ondernemerschap en bedrijfsbeheer 

 
✓ Deutsch: wir schaffen das?! 

 
✓ Inleiding in de psychologie 

 
✓ Expressie en drama 



 
 

 

Milieu en klimaat  
 

Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

 

Deze module omvat volgende onderdelen: 

1. Basisecologie, geologie en geografie – Een schets maken 

van de aarde in haar normale werking en opbouw. Aanvullend 

een situatieschets van de huidige grote problemen. 

2. Overlopen van globale klimaatpatronen, nu en 

voorspellingen voor de toekomst. Global change en de 

impact op de biodiversiteit. Aanvullend een overzicht van de 

belangrijkste klimaatverdragen en potentiële oplossingen. 

3. Milieu en ecosysteembeheer. Onder het motto “Think 

globally act locally”, een kijk op de milieuproblemen en 

oplossingen in Vlaanderen en Europa. 

4. Ecologisch project: “Klimaat en milieu in de 21ste eeuw”, een 

paper en presentatie over jullie ecologische toekomst. 

 

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je 

na het volgen van dit 

vak?) 

 

Na het volgen van deze module ben je in staat om het milieu- en 

klimaatdebat mee te volgen, eraan deel te nemen en argumenten 

kritisch te benaderen. Je krijgt een juiste kijk op globale, lokale milieu- 

en klimaatgerelateerde onderwerpen.  

 

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?)  

 

Voor elke leerling met een gezonde dosis goesting en interesse in de 

wereld van meteorologie, geologie en biologie. 

Een basiskennis biologie, aardrijkskunde en fysica zijn uiteraard 

meegenomen om het geheel te begrijpen.  

 

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

 

Syllabus bestaande uit cursustekst, wetenschappelijke artikels 

(Engels!) en powerpoints wordt doorheen het jaar ter beschikking 

gesteld. Suggesties voor interessante literatuur worden gegeven, 

maar deze zijn nooit verplicht. 

 

 



  

 

Ondernemerschap en bedrijfsbeheer  
Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

Voor het bevorderen van ondernemerschapscompetenties worden binnen 

“Ondernemend Project” drie grote thema’s naar voren geschoven: 

• Ondernemerschap als beroepskeuze;  
• Van idee naar ondernemend project (projectmanagement - 

ondernemingsplan); 

• De start van het ondernemend project (onderneming) 

 

Deze drie grote thema’s worden opgesplitst in acht onderdelen die 

bestaan uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.  

• Je maakt kennis met de nodige ondernemerscompetenties 

• Je krijgt een klare kijk op de vele aspecten van het zelfstandig 

ondernemerschap: commercieel, boekhoudkundig, financieel, 

juridisch, fiscaal,… 

• Je leert een ondernemingsplan opstellen en een 

haalbaarheidsstudie uitvoeren 

• Je komt alles te weten om je eigen zaak succesvol op te starten 

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je 

na het volgen van dit 

vak?) 

Ondernemend project – Ondernemerschap biedt concrete tools voor al 

wie onderschapscompetenties wil ontwikkelen. Die competenties zijn 

voor iedereen interessant, niet enkel voor wie zich later zelfstandig wil 

vestigen. De aangeleerde competenties zijn inzetbaar in alle domeinen 

van het leven: van het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, het 

actief deelnemen aan de samenleving en aan de arbeidsmarkt als 

werknemer of als zelfstandige maar ook tot het opzetten van 

ondernemingen. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de impact van ondernemerschapsonderwijs 

verder reikt dan de leerresultaten van de leerlingen. Jongeren die 

werken aan een ondernemend project zijn gemotiveerder, gaan blijer en 

vaker naar school (zelfs wanneer ze ziek zijn), en verbeteren hun 

algehele prestaties. Ondernemerschapsonderwijs heeft een positieve 

impact op het leren van andere vakken en ondersteunt ook de 

ontwikkeling van alle sleutelcompetenties voor levenslang leren. 
 

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?)  

Werken voor jezelf en een eigen zaak starten is voor velen een droom. 

Wil je een eigen winkel, praktijk of webshop beginnen of aan de slag als 

freelancer, klusjesman of hovenier? Kies voor een goede start en zorg 

ervoor dat je beschikt over een goede basiskennis van het 

ondernemerschap. 

Dit is niet enkel bedoeld voor leerlingen uit economische richtingen, er is 

immers geen voorkennis vereist.  Dit vak is aan te raden voor iedereen 

die geïnteresseerd is in zowel hun eigen persoonlijke ontwikkeling alsook 

in de actuele economische gebeurtenissen. 

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

Leerwerkboek ‘Ondernemend Project – Ondernemerschap’ (Uitgeverij 

Pelckmans) 

 



 

Deutsch – wir schaffen das … ?! ☺  
 

Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

 

“Life is too short to learn German”, schreef O. Wilde. Tijdens deze 

cursus tonen we aan dat hij ongelijk had. 

 

Onze samenleving, of nog duidelijker gesteld de Europese cultuur en 

het Europese denken in het algemeen, is eeuwenlang gevormd en 

gekneed geweest door Duitstalige denkers, politici, diplomaten, 

uitvinders, ondernemers, schrijvers en kunstenaars.  

 

Duitsland, de grootste economie binnen de eurozone, is de 

belangrijkste handelspartner van België. Met drie grote Duitse 

petrochemische firma’s in de Antwerpse haven staat het belang van 

een behoorlijke kennis van het Duits buiten kijf. Daarnaast zijn ook 

Oostenrijk en Zwitserland een geliefd vakantieoord om te skiën of 

om te wandelen – en wie kunststeden als Berlijn, München, Wenen, … 

bezocht heeft, heeft deze voorgoed in haar / zijn hart gesloten. 

 

Duits, onze derde landstaal, is meer dan alleen die op het eerste 

gezicht lastige grammatica; het is een boeiende en intrigerende 

cultuurtaal, waarvan de kennis heel wat deuren voor jullie in je 

(latere) leven zal openen. 

 

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je 

na het volgen van dit 

vak?) 

 

Tijdens deze cursus gaan we twee uur per week op 

ontdekkingstocht, waarbij we je wegwijs zullen maken in zoveel 

mogelijk  boeiende facetten van de Duits(talig)e cultuur en dit 

in de breedste zin van het woord: 

 

Aan de hand van het praktisch lessenpakket “Deutsch Unterwegs” 

leren jullie je zinvol uitdrukken en ben je in staat om korte 

conversaties in het Duits te voeren.  

 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben een rijk cultureel 

erfgoed én dat behelst meer, véél meer dan Oktoberfest, 

koekoeksklokken of kerstmarkten. Wist je trouwens dat ook 

Antwerpen en Duitsland een meer dan boeiende geschiedenis 

verbindt?  Heel wat markante gebouwen gaan terug op eigenzinnige 

Duitse families. Aan de hand van een stadswandeling lichten we een 

tipje van de sluier op. Nadien is het aan jullie, om in samenwerking 

met het Goethe-Institut verder te werken aan een app voor een 

stadsrally door Antwerpen. 

 

Duitsland heeft een rijk muzikaal erfgoed, waar we je maar al te graag 

mee laten kennismaken. Het project Lautstark staat garant om van 

jou een specialist in de (meer) recente muziekgenres te maken.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als partnerschool van de Bondsrepubliek biedt het PASCH-

project jaarlijks ook heel wat interessante projecten om via 

www.pasch-net.de aan deel te nemen. Je wordt zo lid van een 

netwerk van meer dan 1800 scholen, verspreid over de hele wereld, 

en je kan veilig via dit platform met die jongeren rond uiteenlopende 

thema’s van gedachten wisselen. Ook na je carrière op OLVC blijf je 

lid en kan je overschakelen op het alumninetwerk van PASCH, wat je 

de mogelijkheid vereenvoudigt om later in Duitsland aan de slag te 

gaan. Enkele van mijn oud-leerlingen hebben hier reeds dankbaar 

gebruik van gemaakt en komen hun ervaringen graag toelichten.  

 

In samenspraak met de deelnemers aan deze cursus kan natuurlijk 

ook ingepikt worden op specifieke vragen en noden.  

 

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?)  

 

Als je met een mens praat in de taal, die hij verstaat, gaat het 

in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het 

in zijn hart. (N. Mandela) 

 

 

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

 

Eigen cursus. 

 

 

 

 

 
 

http://www.pasch-net.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding in de psychologie  
Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

 

“Ken uzelf” is één van de belangrijkste uitdagingen voor de mens.  

De psychologie vindt haar oorsprong in de filosofie. Onze inleiding begint 

daar. De vraag naar de mens en de antwoorden daarop, zijn 

fundamenteel voor ons hedendaags Westers denkkader. In de schoot van 

de filosofie ontstaat ook de wetenschap. Filosofie is wat ons in staat stelt 

kritisch de mogelijkheden en beperkingen van de wetenschap te 

benaderen. 

Vanaf het einde van de 19de eeuw ontstaat de psychologie als 

wetenschap. Het toepassen van het wetenschappelijk denkkader op het 

menselijk wezen, leidt tot een explosie van wetenschappelijke domeinen. 

In de cursus staan we stil bij de belangrijkste scholen, experimenten en 

onderzoekers.  

Tot slot staan we stil bij de uitdagingen voor de psychologie. Als 

wetenschap is psychologie vaak het slachtoffer van populisme, 

charlatanisme en volkslakkerij. Hoe kan kritisch denken ons hiervoor 

behoeden? Welke garanties kan de maatschappij geven om hier tegenin 

te gaan? 

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je 

na het volgen van dit 

vak?) 

 

Het wetenschappelijk denkkader uitbreiden door psychologie als 

humane wetenschap te ontdekken. Kritisch denken stimuleren. Pseudo-

wetenschap en wetenschap leren onderscheiden. Inzicht in verschillende 

wetenschappelijke methoden. 

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?)  

 

Iedereen die interesse heeft in zijn wetenschappelijke horizonten te 

verbreden. 

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

 

Een open geest, pen en papier.  



 

Expressie en drama  
Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

 

Drama of Expressie is niet alleen een tekstje uit het hoofd leren om het 

dan mooi op te zeggen. Het is niet alleen jezelf verkleden en er dan 

anders uitzien. Het is niet alleen even de banken opzijzetten en gek 

doen. Als het echt doelgericht aan bod komt, kan het veel meer 

omvatten. 

Bij drama gaat het om een verbale en non-verbale vorm van expressie. 

Verbaal, wanneer de mogelijkheden van de taal ten volle geëxploreerd 

worden: klanken, woordgebruik, zinsbouw, intonatie ... ; non-verbaal, 

wanneer de mogelijkheden van het lichaam onderzocht worden op hun 

expressieve waarde: mimiek, houding en beweging. 

Drama is doen alsof. Het is een gebeuren waarin we, om een verbeelde 

werkelijkheid te creëren, creatief kunnen omgaan met de 

basiselementen: de rol (wie ben ik?), de plaats (waar ben ik?), de tijd 

(wanneer ben ik er?), het dramatische conflict (wat gebeurt er?) en het 

waarom (wat is de drijfveer?). 

Drama is veel meer dan werken met bestaande teksten. Veel vaker zal 

men uitgaan van creatieve spelsituaties. Werkvormen kunnen zijn: 

pantomime, tableau vivant, rollenspel, voordracht, vertellen, toneel ...  

Zo is drama niet vrijblijvend, maar nauw verbonden met het vooraf 

gestelde doel. 

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je 

na het volgen van dit 

vak?) 

 

- De leerlingen leren bewust gebruikmaken van hun verbale en non-

verbale mogelijkheden. Ze weten die kennis en vaardigheden te 

hanteren in relatie tot de elementen van het spelgebeuren (wie, wat, 

waar, wanneer, waarom) en toe te passen in hun dagelijkse 

werkelijkheid. 

- De leerlingen bekwamen zich in het samenspel met anderen. Dat 

werkt hun bewustwording in de hand en bevordert hun communicatieve 

vaardigheden. Via dat samenspel worden ze zich ook bewust van de 

verbale en non-verbale signalen die anderen uitzenden en leren ze 

ermee omgaan. 

- De leerlingen leren om vanuit hun creativiteit en fantasie 

toneelteksten schrijven. 

- De leerlingen leren zich concentreren en durven zich uitdrukken. 

- De leerlingen kunnen zich inleven in personages en dingen uit de 

omgeving en deze uitbeelden. 

- De leerlingen kunnen met een creatief stem- en taalgebruik expressief 

reageren en belevenissen uitbeelden. 

- De leerlingen ervaren dat de juiste verhouding tussen woord en 

beweging de expressie kan vergroten. 

- De leerlingen leren openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving. 

- De leerlingen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven 

hun eigen expressiestijl tonen. 

- De leerlingen kunnen genieten van een aanbod van voor hen 

bestemde culturele activiteiten zoals een toneelstuk. 

- De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken 

tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of 

dramatisch weergeven. 

- De leerlingen kunnen spelvormen in een sociale en maatschappelijke 

context hanteren. 

- De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën ... 



 
 
 
 
 
 
  

uiten in spel. 

- De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en 

aangename spreektechniek ontwikkelen (articulatie, adembeheersing,  

tempo, toonhoogte) en verschillende verbale en non-verbale  

spelvormen improviseren. 

- De leerlingen kunnen genieten van, praten over en kritisch staan 

tegenover het eigen spel en dat van anderen. 

- De leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar kunst kijken en 

luisteren.  

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?)  

 

Je houdt van taal. 

Je bent assertief of je wil assertiever worden. 

Je bent niet bang om jezelf ‘bloot’ te geven voor een groep of je wil dat 

net leren. 

Je hebt lef en durft buiten je comfortzone te treden.  

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

 

Eigen cursus 



  

Keuzevak in het zesde jaar:  
 

 
✓ Filosofie en recht 

 
✓ Arrupecolleges 

 
✓ Duitse economie en economisch Duits 

 
✓ Evolutie en gedrag van de mens 

 
✓ Inleiding in de medische wetenschappen 



 

Filosofie en recht  
 

Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

 

We gaan in gesprek over de meest wezenlijke (levens-)vragen 

waarmee de mens steeds geworsteld heeft, de antwoorden die ons 

voorlopig bevredigen en de nieuwe vragen die zich in de (nabije) 

toekomst aan de mensheid zullen stellen. Wat kan ik kennen? Wat is 

vrijheid? Wat is leven? Hoe moeten we (best) leven? Waarom is 

geweld (niet) de oplossing? Is er een grens aan groei? Zal de robot de 

mens ooit domineren? 

 

We zullen ons  inspireren op een aantal denkers en denksystemen en 

focussen hierbij op de vraag hoe we, in het Westen, het samenleven 

in groep hebben georganiseerd: wat is “de staat”? Waarom heeft die 

een machtsmonopolie? Waarom moet ik me aan regels houden en 

welke zijn dan, die regels? Hoe vertakt zich ons rechtssysteem? Hoe 

zit het met mijn aansprakelijkheid, mijn vrijheden, mijn rechten en 

plichten? (Hoe) werkt het gerecht? Staat het recht in dienst van de 

rechtvaardigheid?  

 

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je 

na het volgen van dit 

vak?) 

 

Als je deze cursus hebt gevolgd, dan ken je 

- de grote denksystemen, het filosofische basisjargon en de 

invloed van vooraanstaande  (moraal- en rechts-)filosofen op 

ons huidig mens-, gods- en wereldbeeld  

- de grootste filosofische (en maatschappelijke) uitdagingen van 

de nabije toekomst 

- het waarom van normerende regels en de verhouding tussen 

ethiek en recht  

- de organisatie van onze samenleving en de principes/het 

systeem van ons rechtstelsel (wetgevende en rechterlijke 

machten) 

 

Als je deze cursus hebt gevolgd, dan kun je: 

- de ‘tekenen des tijds’ en maatschappelijke tendensen 

onderscheiden en interpreteren en vanuit eender welke 

vraagstelling, een filosofische redenering opbouwen 

- een aantal persoonlijke en maatschappelijke hangijzers kritisch 

in filosofisch perspectief zetten  

- verantwoorden welke politieke en ethische keuzes wij hebben 

gemaakt om de samenleving te organiseren en te besturen 

- toepassen van een aantal rechtsprincipes op casussen en 

weten waar je een relevante rechtsregel moet zoeken om een 

belangenconflict rechtmatig op te lossen.  
  

 



 

  

 

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?)  

Deze cursus is voorbehouden aan ieder  

- die over een gezonde belangstelling beschikt om na te denken 

over ‘het bestaan’ en het (over)leven in gemeenschap, 

- die bereid is zich vragen te stellen over het hoe en het waarom 

der dingen, over het grotere geheel en over de verbanden 

tussen de grote levensdomeinen (ethiek, politiek, recht, 

ecologie, economie, wetenschap, kunst, techniek,…) 

- die kennis wil verwerven over de grote denksystemen uit het 

verleden en wil meewerken aan het ontwikkelen van 

denkkaders voor de toekomst, op basis van nieuwe 

paradigma’s die nu in de maak zijn,  

- die inzicht zoekt over de manier waarop onze Westerse 

samenleving is georganiseerd en hoe je als individu je rechten 

en plichten mag, kunt en moet uitoefenen. 

- die niet vies is van lectuur en (wereld)literatuur,  

- die zin heeft om abstract en zelfstandig te leren doordenken, 

gebruikmakend van zijn/haar analytisch, associatief en 

synthetisch denkvermogen 

 

 

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

 

De cursus wordt op SMSC ter beschikking gesteld. 

 

 

 

 



 

 
1 IgnAN: Het Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN) is een samenwerkingsverband tussen 

instellingen en werken die historisch gegroeid zijn uit het apostolaat van de jezuïeten in Nederland en 
Vlaanderen. 
2 Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) komt voort uit de vroegere jezuïeteninstelling 
UFSIA. UCSIA zet de traditie verder van betrokkenheid in universitair onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke dienstverlening in Vlaanderen en in de Antwerpse regio. 
3 De Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) heeft als expliciete opdracht aandacht te 
besteden aan het lot van de minder bedeelden in het Zuiden. 

 

Arrupecolleges  
Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

 

“Plus est en vous” is het zinnetje dat het meest wordt geciteerd als je 

oud-leerlingen vraagt wat typisch is voor een jezuïetencollege. Vaak 

wordt dit echter mis begrepen, als een voortdurend streven naar de beste 

zijn. Tijdens het Sociaal Project in het vijfde jaar ontdekken veel 

leerlingen waar het eigenlijk om gaat: het beste in jezelf naar boven 

halen, ten dienste van anderen. Op deze ervaring willen we voortbouwen 

in het zesde jaar. 

Tijdens deze lesuren willen we - specifiek met de oudere leerlingen van 

onze school - een parcours afleggen dat typisch is voor waar het 

jezuïetenonderwijs voor wil staan. Het was Pedro Arrupe, de voormalige 

generaal overste van de jezuïeten, die de uitdrukking “men and women 

for others” introduceerde.  

Via lectuur en studie, via diverse werkvormen, maar ook via 

ontmoetingen en inzet willen we verschillende talenten van leerlingen 

aanboren. Regelmatig zullen we tijd uittrekken om te reflecteren over het 

geleerde en op het einde van de rit ook over onszelf. 

Jezuïeten worden opgeroepen om naar de grenzen te gaan. Ook wij willen 

tijdens deze lesuren “over de muur kijken”.  

We kunnen daarbij steunen op het IgnAN-netwerk1 waartoe de school 

behoort en regelmatig samenwerken met andere “werken” waarin 

jezuïeten en hun medewerkers actief zijn. 

 

Mogelijke thema’s: 

- sociale ongelijkheid (UCSIA2 – USOS3) 

- vluchtelingen (JRS Belgium) 

- gevangenis (Leo Deweerdt sJ) 

- interreligieuze dialoog (wijlen Frans Van der Lugt sJ) 

- sociale media (Nikolaas Sintobin sJ) 

- ecologie (Walter Ceyssens sJ) 

- keuzes maken en onderscheiden, bijvoorbeeld m.b.t. studiekeuze 

Aanpak:  

Eerst verkennen we de thema’s via lectuur, een film, een spreker, een 

bezoek aan een organisatie… Vervolgens proberen we via teksten uit de 

actualiteit of onderzoek (vaak vanuit de sociologie, psychologie, 

antropologie of het recht) te verdiepen.  

Af en toe zullen de leerlingen de kans krijgen zich uit te leven in een eigen 

onderzoek (interviews afnemen of een enquête opstellen, afnemen en 

verwerken), een creatieve opdracht (vb. een reportage maken), inzet ter 

plekke, een debat, een rollenspel… 

 



  

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je 

na het volgen van dit 

vak?) 

 

Het doel van deze lessen is de blik verruimen omtrent actuele problemen 

in onze samenleving en zelfkennis opdoen. De leerlingen zullen de kans 

krijgen om met jezuïeten en hun netwerk in contact te komen. Leerlingen 

die staan voor een studiekeuze kunnen inzichten verwerven die hen 

zullen helpen om een goede keuze te maken.  

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?)  

 

Van leerlingen die zich voor deze cursus opgeven, verwachten we 

enthousiasme en engagement. Het zou kunnen dat we af en toe ook 

buiten de schooluren zullen werken. De leerlingen zullen regelmatig en 

“op maat” beoordeeld worden, waarbij vooral hun groei zal geëvalueerd 

worden. 
 

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

 

De leerkracht bezorgt gaandeweg het benodigde lesmateriaal: teksten 

en power point presentaties. De leerlingen nemen notities tijdens de 

lessen. 



  

 

Duitse economie en economisch Duits  
 

Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

 

Duitsland is één van de grootste exportnaties ter wereld. Voor 

de Antwerpse haven is het één van de belangrijkste 

handelspartners. Duitsland viel tijdens de economische crisis op 

door haar stabiliteit. Hoewel het land nu een lichte recessie 

kent, kunnen we er zeker van zijn dat Duitsland zich binnen de 

kortste keren als economische motor van Europa herpakt. 

  

De Duitse economische ordening wordt aangeduid met het 

begrip sociale markteconomie (soziale Marktwirtschaft). 

Oud-minister van Economische Zaken Ludwig Erhard 

introduceerde dit begrip in 1948. Hij meende dat de markt zijn 

werk goed doet als de overheid zorgt voor voldoende 

concurrentie en de randvoorwaarden stelt voor een 

rechtvaardige en sociale samenleving. Dit principe werkt tot op 

de dag van vandaag. 

 

Als keuzevak in het zesde jaar bieden we geïnteresseerde 

leerlingen de mogelijkheid om zich klaar te stomen voor het vak 

Duits binnen de richtingen economie in het hoger 

onderwijs.  

 

Aan de hand van de tien hoofdstukken uit het leerwerkboek 

“ALLES KLAR! Aktuell – Wirtschaft” leer je je uit de slag te 

trekken in eenvoudige gesprekssituaties (telefoneren, op het 

bureau, …) en oefenen we o.a. het solliciteren (schrijven van 

een brief en hoe voer je het eigenlijke gesprek). 

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken 

je na het volgen van dit 

vak?) 

 

Op het einde van het schooljaar heeft de Duitse economie en 

economisch Duits geen geheimen meer voor je en ben je klaar 

voor dit vak in het hoger onderwijs, als je daar kiest voor een 

economische richting, maar je kan natuurlijk ook puur uit 

interesse voor dit keuzevak gaan! 

  

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?)  

 

Je kan deze cursus volgen, ook zonder Duits als keuzevak in het 

vijfde gehad te hebben. Wel moet je in het begin even een paar 

basisregels uit het vierde opfrissen.  

 

Economische voorkennis is niet noodzakelijk.  

 

Communicatief en authentiek taalonderwijs staan voorop. 

 

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

 

ALLES KLAR! Aktuell Wirtschaft, VAN IN, ISBN 978-90-306-9246-1 

 



 

Evolutie en gedrag van de mens 
 

 

Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er o.a. 

aan bod?) 
 

 

Wat zijn jouw biologische wortels? Waar kom je vandaan? Waarom 

zie je er zo uit? Waarom ben je soms jaloers? In deze keuzemodule 

is het de bedoeling om dieper in te gaan op het evolutieconcept, 

gericht op ons als mens. Enkele van de onderwerpen komen 

oppervlakkig aan bod in de reguliere leerplannen, maar zijn zo 

interessant dat je er wel meer van wilt weten.  

 

De cursus bestaat uit drie grote delen: 

1. Evolutie 

- Evolutiebegrip 

- Micro-evolutie 

- Macro-evolutie 

- Selectiemechanismen 

2. Evolutie en ontwikkeling van de mens 

- 1e transitie: Australopethicinen 

- 2e transitie: Vroege Homo 

- 3e transitie: Archaïsche mens 

- 4e transitie: Moderne mens 

- 5e transitie: De Neolithische mens tot de mens 

vandaag 

3. Menselijk gedrag in een evolutionair perspectief 

- Het menselijke brein en emoties 

- Seksuele selectie bij de mens 

- Liefde 

- Jaloezie, agressie, oorlog en haat 

- Altruïsme en verwantschap 
-  

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je na 

het volgen van dit vak?) 

 

Leerlingen kennen na de studie van dit vak: 

- Het evolutieconcept en zijn implicaties op onze 

ontwikkeling. 

- De menselijke evolutie en de evolutionaire drijfveren 

erachter op een hoger niveau.  

- De biologische basis van ons menselijke gedrag 

 

Leerlingen kunnen na de studie van dit vak: 

- Typisch menselijk gedrag plaatsen in de menselijke 

ontwikkeling. 

- Deelnemen aan een correct debat over menselijk gedrag. 

- Evolutiebegrip op een correcte en bevattelijke manier 

uitleggen en toepassen op de mens. 
-  

 

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten aan 

bij dit vak, welke motivatie 

heb je nodig?) 
 

 

Alle leerlingen met een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar onze 

menselijke wortels. Leerlingen met een interesse naar evolutionaire 

psychologie, biologische antropologie, medische en bio-opleidingen.  
 

  



 

Materiaal 

(eventuele benodigdheden) 

 

Voor deze cursus wordt er gebruik gemaakt van PowerPoint, 

cursusmateriaal, wetenschappelijke artikels en baanbrekende 

boeken. Als het noodzakelijke materiaal wordt op SMSC of geprint 

aangeboden. Uiteraard zijn ook lesnota’s voor dit vak belangrijk. 
 

 
 
 



 

Inleiding in de medische wetenschappen  
 

Korte inhoud 

 

(welke thema’s en 

onderwerpen komen er 

o.a. aan bod?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tijdens deze keuzemodule gaan we ons verdiepen in de materie van 

de medische wetenschappen. We verkennen daarbij een breed 

spectrum van een aantal aspecten uit de gezondheidszorg, hetzij op 

een meer algemeen niveau, hetzij met een meer specifieke biomedische 

inhoud. 

 

De leerlingen die zich willen toeleggen op het ingangsexamen 

arts/tandarts krijgen de ruimte om de ‘te kennen leerstof’ hiervoor op 

te frissen en in te studeren. Naast anatomische (bouw v/h menselijke 

lichaam) en fysiologische onderwerpen (werking v/d verschillende 

organen) gaan we  specifieke vaardigheden trainen (bv. analyse leren 

maken van biomedische literatuur (ook in het Engels)) en onszelf 

psychosociaal vormen (bv. rollenspel in medische communicatie).  

Vergis je niet, ook als je geen medische studie gaat doen, maar gewoon 

algemeen geïnteresseerd bent in de medische wetenschappen,  

ben je van harte welkom!  

 

Een gedegen introductie en training in de ‘Eerste Hulp’ zal 

tegelijkertijd een rode draad worden doorheen deze keuzemodule. 

 

Inhoudelijke onderwerpen die aan bod komen 

 

• Anatomie van het menselijk lichaam : 

o Beenderen, Gewrichten, Spieren, Zenuwen, Organen 

• Fysiologische aspecten van het menselijk lichaam : 

o Cardiovasculair stelsel, Ademhalingsstelsel, 

Spijsverteringsstelsel, Zenuwstelsel, Urogenitaal stelsel 

 

• Inleiding in de Pathologie (Ziekteleer) : 

o Cardiovasculair systeem 

o Respiratoir systeem 

o Gastro-intestinaal systeem 

o Infectieuze pathologie 

 

• Leren lezen & analyseren van biomedische 

wetenschappelijke literatuur 

 

• Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding  

 (o.a. gezonde leefwijze / preventieve geneeskunde / 

Voedingsleer / …) 

 

• Medische filosofie & ethiek  

 (vraagstukken met analyse en bespreking) 

 

• Training in informatie-verwerkingsprocessen  

 (o.a. geheugentraining, snel lezen & capteren, …) 

 

• Inleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg 

 

• EHBO - kennis & toepassingen - trainen van de juiste handelingen 

 

 

 



  

• Basiskennis ‘Biologie / Fysica / Chemie / Wiskunde’ 

 2e& 3e graad opfrissen en instuderen 

 

• Ontwikkelen van psychosociale vaardigheden & 

communicatietraining  (CLEAR): 

 

Het begrip ‘CLEAR’ verwijst naar (inter)persoonlijke vaardigheden 

die voor een arts of tandarts van belang zijn: 
 

Conflicthantering, Luistervaardigheid, Empathie,  

Aandacht, Reflectie en Respect. 

 

1. Persoonlijke aandacht geven aan de ander en respectvol met elkaar 

omgaan.  

2. Je inleven in de situatie en in de belevingswereld van de ander.  

3. Constructief communiceren binnen een (familiaal) relatienetwerk.  

4. Een constructieve houding aannemen in conflictsituaties.  

5. Zelfreflectie of de gevolgen kunnen inschatten van je eigen gedrag. 

6. Een onderscheid maken tussen objectieve feiten, interpretaties en 

subjectieve beleving. 

 

• Online inoefenen van voorbeeldvragen van het 

toelatingsexamen 

 

Doelstelling 

 

(Wat kan je en wat ken je 

na het volgen van dit 

vak?) 
 

 

Je ontwikkelt je in allerlei aspecten en vaardigheden, die in de  

medische wereld van toepassing zijn.  

Je zal je inzichten hieromtrent verdiepen door in gesprek te gaan  

met studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen  

én met echte artsen in de geneeskunde.  

Je krijgt een gedegen opleiding in de Eerste Hulp, waardoor je in 

medische noodsituaties de juiste handelingen kunt treffen. 

 

Leerlingprofiel 

 

(Welke interesses sluiten 

aan bij dit vak, welke 

motivatie heb je nodig?) 
 

 

Ben je breed geïnteresseerd in de gezondheids- en in de 

medische wereld, wil je eventueel polsen of medische studies echt 

iets voor jou zijn, ben je graag inhoudelijk en tegelijkertijd praktisch 

bezig, ben je sociaalvoelend en bekommerd om je medemens, 

dan is deze keuzemodule wellicht iets voor jou!? 

 

 

Materiaal 

(eventuele 

benodigdheden) 

 
 

 

Tijdens de les wordt er inhoudelijk gewerkt met PowerPoint, met 

anatomische posters en afbeeldingen en met inhoudelijke filmpjes 

over de medische wetenschappen. Het nemen van persoonlijke 

notities en het maken van accurate visuele afbeeldingen, zijn 

onderdeel van de vaardigheden die je zal nodig hebben voor een 

verdere studie hierin. 

De wetenschappelijke artikels en de medische literatuur zullen U 

zowel digitaal (SMSC) als op papier worden aangeboden. 
 



Kiezen is …  
 

In deze brochure heb je kort kunnen kennismaken met 5 mogelijke keuzevakken die we aanbieden 
aan de leerlingen van de derde graad.  
Indien je een keuzevak moet uitkiezen, is het belangrijk je goed te informeren: neem dus deze 
brochure inhoudelijk grondig door. Heb je verder nog vragen, dan kan je steeds terecht bij volgende 
leerkrachten: de heer W. De Smet, mevrouw Kazheunikava, de heer Lefèvre, de heer Schepkens, de 
heer Cordery, mevrouw Geypen, mevrouw Audenaert en de heer E. Desmet. 
 
Omwille van organisatorische redenen vragen we je om je keuze door te geven ten laatste op 3 juli. 
Dit doe je door drie keuzevakken aan te duiden en te rangschikken in een persoonlijke top 3: je vindt 
een link voor de bevraging op Smartschool in een bericht dat je hierover kreeg. Van de vijf 
voorgestelde keuzevakken zal op basis van de doorgegeven keuzes een selectie gemaakt worden, 
ook in functie van het aantal leerlingen.  
 
In het onderstaande overzicht kan je je keuze eventueel voorbereiden vooraleer je dit online 
doorgeeft. Let op: als je studierichting van 5 of 6 hier niet vermeld staat, heb je ook geen keuzevak; 
het spreekt voor zich dat je dan ook geen keuze moet doorgeven.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
➢ Indien je een leerling van het 4e jaar bent en je hebt voor het 5e jaar een keuze 

gemaakt voor:  O GL O ECWI O GWIA O LWIA O WEWIA 
dan kan je voor het keuzevak 5 in onderstaande tabel je keuze voorbereiden 
alvorens dit definitief online door te geven.  

 

Titel keuzevak Vul hieronder de cijfers 
 1 – 2 - 3 in voor je top 3 

Expressie en drama  

Milieu en klimaat  

Ondernemerschap en bedrijfsbeheer  

Deutsch, wir schaffen das!?  

Inleiding in de psychologie  

 
➢ Indien je een leerling van het 5e jaar bent uit volgende richtingen:  

 O GL O ECWI O GWIA O LWIA O WEWIA O HW 
dan kan je voor het keuzevak 6 in onderstaande tabel je keuze voorbereiden 
alvorens dit definitief online door te geven.  
 

Titel keuzevak Vul hieronder de cijfers 
 1 – 2 - 3 in voor je top 3 

Recht en filosofie  

Arrupecolleges  

Inleiding in de medische wetenschappen.  

Duitse economie en economisch Duits  

Evolutie en gedrag van de mens  

 


