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Geachte oudersGeachte ouders

Weldra beëindigt je kind het zesde leerjaar en kies je samen een secundaire Weldra beëindigt je kind het zesde leerjaar en kies je samen een secundaire 
school.school.

Dit boekje wil je daarbij helpen.Dit boekje wil je daarbij helpen.

Alle katholieke secundaire scholen van de regio Leuven zijn verenigd in de Alle katholieke secundaire scholen van de regio Leuven zijn verenigd in de 
Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven, kortweg Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven, kortweg 
KSLeuvenKSLeuven..

Deze brochure biedt je een overzicht van het studieaanbod en enkele Deze brochure biedt je een overzicht van het studieaanbod en enkele 
basisinlichtingen over de scholen van KSLeuven zoals de data van basisinlichtingen over de scholen van KSLeuven zoals de data van 
opendeurdagen, inschrijvingen en administratieve sluitingsperiode. Verder opendeurdagen, inschrijvingen en administratieve sluitingsperiode. Verder 
in deze brochure, maar ook tijdens de infomomenten in de scholen, zal je in deze brochure, maar ook tijdens de infomomenten in de scholen, zal je 
uitleg krijgen over de vernieuwde pedagogisch-didactische aanpak van de uitleg krijgen over de vernieuwde pedagogisch-didactische aanpak van de 
scholen van KSLeuven: op 1 september 2019 ging immers de modernisering scholen van KSLeuven: op 1 september 2019 ging immers de modernisering 
van het secundair onderwijs van start. Tenslotte geven we in deze gids ook van het secundair onderwijs van start. Tenslotte geven we in deze gids ook 
informatie over VCLB Leuven.informatie over VCLB Leuven.

Omdat er voor sommige scholen meer vraag dan plaats is organiseren Omdat er voor sommige scholen meer vraag dan plaats is organiseren 
alle secundaire scholen van Leuven en omstreken een alle secundaire scholen van Leuven en omstreken een gezamenlijke gezamenlijke 
regionale en net-overstijgende aanmeldingsprocedureregionale en net-overstijgende aanmeldingsprocedure. Ze wensen dat . Ze wensen dat 
iedereen, ongeacht zijn afkomst, evenveel kansen krijgt om zijn kind in de iedereen, ongeacht zijn afkomst, evenveel kansen krijgt om zijn kind in de 
school van zijn eerste voorkeur in te schrijven. Ook willen ze wachtrijen en school van zijn eerste voorkeur in te schrijven. Ook willen ze wachtrijen en 
dubbele inschrijvingen voorkomen. Je vindt in de afzonderlijk meegeleverde dubbele inschrijvingen voorkomen. Je vindt in de afzonderlijk meegeleverde 
infogids en op infogids en op www.aanmelden.schoolwww.aanmelden.school meer uitleg over deze gezamenlijke  meer uitleg over deze gezamenlijke 
aanmeldingsprocedure.aanmeldingsprocedure.

Een goede overgang maken van de basisschool naar het secundair vraagt Een goede overgang maken van de basisschool naar het secundair vraagt 
overleg en tijd. Onze scholen zijn bereid je hierbij te helpen door gerichte overleg en tijd. Onze scholen zijn bereid je hierbij te helpen door gerichte 
informatie te bezorgen over hun opvoedingsproject, hun studieaanbod en informatie te bezorgen over hun opvoedingsproject, hun studieaanbod en 
hun schoolcultuur. Deze informatie kan je via hun website bekomen of door hun schoolcultuur. Deze informatie kan je via hun website bekomen of door 
een brochure bij de school op te vragen.een brochure bij de school op te vragen.

We wensen je veel succes met je studie- en schoolkeuze.We wensen je veel succes met je studie- en schoolkeuze.
Namens de scholen van KSLeuvenNamens de scholen van KSLeuven

Danny PijlsDanny Pijls

Coördinerend directeurCoördinerend directeur
Scholengemeenschap KSLeuven Scholengemeenschap KSLeuven 

http://www.aanmelden.school
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Gemoderniseerde eerste graad
Deze in fo maak t je wegwi j s  in onze vern ieuwde eer s te graad .  J e maak t kenni s 
met onze v i s ie en de manier waarop we da t in KSLeuven ver ta len in een concreet 
onderwi j saanbod .
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Met onze vernieuwde eerste graad krijgen leerlingen voluit kansen om hun eigen capacitei-
ten, interesses en talenten te ontdekken. Het moet duidelijk worden wat leerlingen graag 
doen en waar ze goed in zijn. Eigen ervaringen maken verstandige en realistische keuzes 
makkelijker. Via verdiepingsdoelen in vakken en modules krijgen leerlingen ook inzicht in hun 
abstractieniveau. Hierdoor kunnen ze na twee jaar doordacht een goede keuze maken voor 
de tweede graad. We geven leerlingen het vertrouwen om de lat hoog te leggen. Zo blijven 
ze niet alleen overeind, maar maken ze vanuit succeservaringen vol overtuiging een studie-
keuze die hen in het spoor van hun toekomst zet.
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Drie bouwstenen vind je overal terug:
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een stevige algemene vorming … want een goede basis vinden 
we noodzakelijk.

ruimte om te verkennen en te ontdekken … want we houden 
van nieuwsgierige leerlingen (en leraren).

keuzemogelijkheden … want we zijn allemaal anders. En dat is 
een goede zaak.
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Twaalf scholen, één verhaal 
De scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven of kortweg KSLeuven om-
vat 12 eerste graden in de regio Leuven. Net als onze leerlingen heeft elk van die scholen 
een eigen DNA. Maar geen enkele school is een eiland op zich: de vernieuwde eerste graad 
hebben we dan ook van bij de start samen uitgewerkt, van visie tot lessentabel. Het resultaat 
is één verhaal waarin elke school zich vindt en tegelijk zijn eigen karakter behoudt. 
We blijven geworteld in een stevige onderwijstraditie, maar kijken resoluut vooruit met een 
frisse blik op onderwijs en op leren. We durven experimenteren, niet lukraak, maar vanuit 
een wetenschappelijke onderbouw. Altijd met het oog op kwalitatief, eigentijds onderwijs. 
Daarom maken we samen onderwijs.

Een ferme eerste stap 
De eerste graad is een belangrijk scharniermoment 
tussen de lagere school en de verdere studieloopbaan. 
Ons sterke en enthousiaste lerarenteam zorgt ervoor 
dat leerlingen die stap durven te zetten én die ook goed 
zetten. Elke leerling, met welke achtergrond ook, heten 
we graag welkom in onze gemeenschap. We bieden 
een veilige en warme omgeving waarin leerlingen en 

leraren samenwerken aan groei, competenties, vertrouwen in zichzelf en de anderen. Leer-
lingen krijgen bij ons de kans om met vallen en opstaan en met de vanzelfsprekende tempo-
verschillen hun eigen weg te zoeken. Met de nodige ondersteuning groeit ook de veerkracht. 
En we laten niet los tot elke leerling zijn plek gevonden heeft en graag naar school komt.

Een stevige basisvorming
Een brede algemene vorming is een must, daar zijn we 
van overtuigd. In onze vernieuwde eerste graad krijgen 
leerlingen nog altijd een stevige basis mee. Nog veel 
meer dan vroeger is dit geen loutere optelsom van apar-
te vakken. We leggen uitdrukkelijk verbanden en halen 
muren tussen vakken neer. Zo is de leerstof geen saaie 
stof maar zuurstof, en krijgen leerlingen energie en zin 
in meer. 

Een brede horizon 
Die ‘meer’ geven we ze graag. Leren is ook onbekende 
horizonten durven opzoeken en samen met je leraren 
routes durven uitstippelen in een wereld die continu in 
verandering is. Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen 
in 1A de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in 
de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep: STEM, 
taal en cultuur, economie en organisatie, maatschappij 

en welzijn, … het komt allemaal aan bod. Teams van leraren uit elke school werken samen 
verkennende en uitdagende modules uit en dat over de scholen heen. We laten leerlingen 
ook zelf één van de modules bepalen. Zo leren ze ondernemen, creatief denken en kritisch 
zijn. In 1B vindt die verkenning plaats verspreid over de hele lessentabel en alle vakken.

vis
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Op basis van de horizonervaringen in het eerste jaar kunnen leerlingen een goede keuze
maken voor een major (basisoptie) in het tweede jaar. Hier krijgen ze de kans om een stu-
diedomein nog verder te exploreren.
      
Een flinke portie ‘goesting in leren’ 
Leren en vooral leerplezier staan bij ons voorop. We we-
ten dat elke leerling anders is en dat leren nooit in een 
rechte lijn van A naar B verloopt. De ene draagt soms ze-
venmijlslaarzen, de andere komt op kousenvoeten. Onze 
leraren waarderen die verschillen. Elke dag doen ze hun 
best hun leerlingen te laten groeien en schitteren. Mo-
tivatie, zin in leren en (zelf)vertrouwen vormen de rode 
draad.

Zowel in het eerste als het tweede jaar maakt een leerling keuzes in het lessenpakket. In 
deze keuzes is altijd ruimte voor verdieping, verbreding en/of remediëring.

1A optie Flex

optie Latijn

1B Digilab, crealab of
sportlab

2A en 2B Major (basisoptie)

Minor (keuzegedeelte)

Leraren zijn onze sterkte en onze motor. Ze zijn stuk voor stuk expert in hun domein en ze 
zorgen voor een gevarieerde onderwijsaanpak. 
In de vernieuwde eerste graad kunnen leraren nog meer dan vroeger variëren, van duidelijke 
instructies naar team-teaching tot onderzoek en exploratie. Meer uitleg nodig? Uiteraard 
kan dat. Een extra uitdaging? De leraren voorzien die graag. Alleen of samen werken? Ook 
dat is mogelijk. 
Ook evalueren hoort bij leren. De leraren zetten samen met de leerlingen duidelijke doe-
len voorop, zodat die weten wat van hen wordt verwacht. Dat gaat niet alleen om kennen 
en kunnen, maar ook om groeien als persoon en in de groep. Leraren geven opbouwende 
feedback. Ze laten de leerlingen bewust stilstaan bij het eigen leerproces en bekijken samen 
met de ouders het traject. Een cijfer is bij ons geen eindpunt, maar een tussenstop in het 
leerproces. 

6
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A BASISVORMING

MODERNE TALEN

Nederlands 4

Frans 4

WETENSCHAPPEN EN WISKUNDE

wiskunde 4

techniek 2

natuurwetenschapppen 2

aardrijkskunde 2

MENSWETENSCHAPPEN

geschiedenis 1

LEVENSBESCHOUWING

godsdienst 2

ARTISTIEKE VORMING

muziek 1

beeld 1

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2

HORIZONUREN: VERKENNEND

Mens en Samenleving 1

Verkennende modules 2 tot 3

KEUZE:

optie Flex 3 tot 4

optie Latijn 4

We houden van nieuwsgierige leer-
lingen die op verkenning durven 
gaan, ook in nog onbekende studie-
domeinen. Dit kan volop tijdens de 
horizonuren. Je doorloopt verschil-
lende modules waarin je je telkens 
onderdompelt in een ander domein. 
Terugblikken en nadenken over je 
ervaringen doe je in het vak Mens 
en Samenleving. Op die manier sta 
je sterker in je keuze voor een major 
(en minor) in het tweede jaar.
In de horizonuren ligt de focus op:
• tijd en ruimte om te verkennen   
 en te exploreren, in de klas en   
 daarbuiten
• interesses, talenten en capaciteit  
 en ontdekken
• observatie, ref lectie en persoons-  
 vorming
• ondernemen, creatief denken en   
 kritisch zijn
• vijf modules die door school   
 overstijgende teams worden   
 uitgewerkt:

 � STEM
 � Taal en cultuur
 � Economie en organisatie
 � Maatschappij en welzijn
 � Durf! Je stelt als leerling je   

 eigen leerdoel voor en durft   
 dat ook te realiseren

horizonuren?

Een aantal uren per week laten 
we je voor Nederlands, Frans en 
wiskunde je eigen traject kiezen. 
Dat noemen we flexuren. Er zijn 3 
vakleraren aanwezig die samen met 
jou een aanbod samenstellen en je 
begeleiden bij je opdrachten. Op die 
manier leer je plannen en jezelf in-
schatten. Je moet je niet strikt aan 
één lesuur per vak houden. Je kan 
in samenspraak met je leraren zelf 
beslissen wat je in welke volgorde 
doet. 
Bovendien kan je op je eigen tem-
po en niveau aan de slag. Heb je 
nood aan een uitdaging? Dan kan 
je aan de slag met een verdiepende 
of complexere opdracht voor wis-
kunde, Nederlands of Frans. Heb je 
nood aan wat extra uitleg? Eventjes 
terugspoelen, wat herhalen en ex-
tra inoefenen om terug verder te 
kunnen, ook daar zal zeker plaats 
voor zijn.

optie flex?

In de lagere school leer je lezen met 
leuke verhalen. Ook in de les Latijn 
lees je eerst eenvoudige teksten 
over de Romeinen. Je hoeft geen 
Latijn te schrijven of te spreken, 
maar al lezend leer je de taal en 
ontdek je een nieuwe wereld. Van 
de woorden die vaak voorkomen, 
moet je de betekenis kennen. Je 
leert die woorden alleen van het 
Latijn naar het Nederlands. Zo 
lees je de teksten steeds vlotter. 
In de teksten ontmoet je allerlei 
woordsoorten, vormen en zinsde-
len, waarover je uitleg krijgt. Via 
oefeningen ontdek je verder hoe 
de taal in elkaar zit. Doorheen de 
teksten en in de cultuurlessen leer 
je meer over de geschiedenis en het 
dagelijkse leven van de Romeinen. 
Je hoeft geen supertalent te zijn om 
Latijn te studeren. Naast de be-
langstelling voor taal, geschiedenis 
en verhalen, heb je wel een flinke 
dosis doorzettingsvermogen nodig 
om je tanden te zetten in dit vak. 
Zo zal een boeiende wereld voor je 
opengaan.

optie Latijn?

7

Stroom heeft een licht afwijkende lessenta-
bel
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A BASISVORMING

MODERNE TALEN

Nederlands 4

Frans 3

Engels 2

WETENSCHAPPEN EN WISKUNDE

wiskunde 4

techniek 2

natuurwetenschapppen 1

aardrijkskunde 1

MENSWETENSCHAPPEN

geschiedenis 2

LEVENSBESCHOUWING

godsdienst 2

ARTISTIEKE VORMING

muziek 1

beeld 1

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2

KEUZE: verkennend - verdiepend - remediërend

major (basisoptie) 5

minor 2

In het tweede jaar gaan we verder op hetzelfde pad. We zetten in op een uitstekende basisvorming met ruimte voor 
eigen inbreng. Een basispakket voor alle leerlingen garandeert een goede voorbereiding op de tweede graad. 
Net zoals in de horizonuren, krijg je in het tweede jaar ook de kans om verder op verkenning te gaan. Dat doe je eerst 
en vooral in een verkennende major. Dat is een keuzepakket van 5 lesuren dat je een heel schooljaar volgt. 
Een major is nog geen definitieve keuze voor een studiedomein in de tweede en derde graad. Nadien zijn alle keuzes 
nog mogelijk, ook voor andere studiedomeinen dan je major. Een major is dus oriënterend en verkennend bedoeld. Dat 
betekent ook dat elke major evenwaardig is.
Naast een major kies je ook een minor (2 lesuren). 

in
fo
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A

Dit is het ‘major’-aanbod in 2A binnen KSLeuven. Deze vier basisopties kan je in de meeste scholen volgen:
- Economie en organisatie: DBG+, HDC, HHH, PAR, SAL, SML, SPC, VEL
- Klassieke talen: Latijn: HDC, HHH, PAR, SAL, SML, SPC, STR, VEL
- Maatschappij en Welzijn: HDC, HHH, PAR, SAL, SML, SPC, VEL
- STEM-wetenschappen: HDC, HHH, PAR, SAL, SML, SPC, VEL, VTI
Sommige keuzes vereisen een bepaalde infrastructuur en worden in beperkte mate aangeboden:
- Kunst en creatie: HHH
- Sport: HHK
- STEM-technieken: VTI
- Voeding en horeca: VTI
In HHK en Stroom (behalve voor de leerlingen die kiezen voor klassieke talen) wordt het verkennen van studiedomeinen 
op een andere manier uitgewerkt en aangeboden. Dat kan bijvoorbeeld via projectweken.

m
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Een minor kan een light-versie zijn van een major. De nadruk ligt dan op verder verkennen van een studiedomein. Dit zijn 
mogelijke keuzes, die kunnen verschillen per school. Het aanbod hangt af van de grootte, de infrastructuur ... :
- Economie en organisatie 
- Grieks
- Kunst en creatie
- Moderne talen
- Sport
- STEM-wetenschappen
- Voeding en horeca
Daarnaast kan een minor ook een remediëring en/of verdieping zijn bij je algemene vorming, met de klemtoon op de  
vakken Nederlands, Frans en wiskunde.
Alleszins zorgen we ervoor dat je voldoende hebt kunnen proeven van verschillende domeinen, zodat je een doordachte 
studiekeuze kunt maken als je naar de tweede graad gaat.
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B BASISVORMING

MODERNE TALEN

Nederlands 3

Frans 1

Engels 2

WETENSCHAPPEN EN WISKUNDE

wiskunde 3

techniek 2

natuur en ruimte 1

LEVENSBESCHOUWING

godsdienst 2

ARTISTIEKE VORMING

muziek 1

beeld 1

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2

KEUZE: verkennend - verdiepend - remediërend

major (basisoptie) 10 (5+5)

minor 2

Dit is het ‘major’-aanbod in 2B binnen KSLeuven:
- Economie en organisatie: HHH, HHK, MIN, VEL
- Kunst en creatie: DBG, DBG+, MIN
- Maatschappij en welzijn: DBG, DBG+, HHH, HHK, VEL
- STEM-technieken: VTI
- Voeding en horeca: VTI
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B BASISVORMING

MODERNE TALEN

Nederlands 4

Frans 2

Engels 1

WETENSCHAPPEN EN WISKUNDE

wiskunde 4

natuur en ruimte 4

wetenschapppen 3

LEVENSBESCHOUWING

godsdienst 2

ARTISTIEKE VORMING

muziek 1

beeld 1

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2

MAATSCHAPPELIJKE VORMING 6

KEUZE: 2

digilab

crealab

sportlab
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Naar een vernieuwde tweede graad in KSLeuvenNaar een vernieuwde tweede graad in KSLeuven
De modernisering van het secundair onderwijs zet zich verder in de tweede graad. Vanaf het De modernisering van het secundair onderwijs zet zich verder in de tweede graad. Vanaf het 
schooljaar 2022-2023 worden de nieuwe studierichtingen voor het eerst ingericht in het vierde schooljaar 2022-2023 worden de nieuwe studierichtingen voor het eerst ingericht in het vierde 
jaar. De derde graad blijft nog in de oude structuur.jaar. De derde graad blijft nog in de oude structuur.
Link tussen eerste en tweede graad?Link tussen eerste en tweede graad?
In de eerste graad kies je nog niet voor een bepaalde studierichting. Je krijgt een stevige In de eerste graad kies je nog niet voor een bepaalde studierichting. Je krijgt een stevige 
basisvorming, de kans om te exploreren en je mag ook bepaalde keuzes maken. Alle info basisvorming, de kans om te exploreren en je mag ook bepaalde keuzes maken. Alle info 
hierover kan je lezen in het vorige deel.hierover kan je lezen in het vorige deel.
Wanneer je de stap maakt naar de tweede graad, kies je voor een studierichting. Hierover moet Wanneer je de stap maakt naar de tweede graad, kies je voor een studierichting. Hierover moet 
je goed nadenken. Het is belangrijk te kiezen volgens je interesse en je capaciteiten. je goed nadenken. Het is belangrijk te kiezen volgens je interesse en je capaciteiten. 
We maken in elke school werk van een kwalitatief studiekeuzetraject en begeleiden elke leerling We maken in elke school werk van een kwalitatief studiekeuzetraject en begeleiden elke leerling 
optimaal in het maken van een positieve keuze naar het derde jaar.optimaal in het maken van een positieve keuze naar het derde jaar.
Een nieuwe structuurEen nieuwe structuur
De gemoderniseerde tweede (en later ook derde) graad heeft een nieuwe structuur, die is De gemoderniseerde tweede (en later ook derde) graad heeft een nieuwe structuur, die is 
vastgelegd door de Vlaamse regering.vastgelegd door de Vlaamse regering.

Elke studierichting krijgt een plaats in deze tabel:Elke studierichting krijgt een plaats in deze tabel:

FINALITEIT
Doorstroom (D)

Dubbel (D/A) Arbeidsmarkt (A)Domeinoverschrij-
dend (DO)

Domeingebonden 
(DG)

STUDIEDOMEIN

Economie en orga-
nisatie

Maatschappij en 
welzijn

STEM

Taal en cultuur

Kunst en creatie

Sport

Voeding en horeca

10
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StudiedomeinenStudiedomeinen
Een studierichting behoort tot één van de 8 studiedomeinen. Er zijn ook domeinoverschrijdende Een studierichting behoort tot één van de 8 studiedomeinen. Er zijn ook domeinoverschrijdende 
studierichtingen die niet specifiek tot één van deze 8 studiedomeinen behoren, maar bepaalde studierichtingen die niet specifiek tot één van deze 8 studiedomeinen behoren, maar bepaalde 
studiedomeinen combineren.studiedomeinen combineren.

FinaliteitenFinaliteiten
De studierichtingen worden ingedeeld in drie finaliteiten. Een finaliteit maakt het uiteindelijke De studierichtingen worden ingedeeld in drie finaliteiten. Een finaliteit maakt het uiteindelijke 
doel van een studierichting duidelijk:doel van een studierichting duidelijk:
• • De finaliteit De finaliteit DoorstroomDoorstroom bereidt leerlingen voor op  bereidt leerlingen voor op verder studerenverder studeren in het hoger    in het hoger   

onderwijs (academische of professionele bachelor). onderwijs (academische of professionele bachelor). 
Binnen de finaliteit Doorstroom maken we nog een verder onderscheid tussen    Binnen de finaliteit Doorstroom maken we nog een verder onderscheid tussen    
domeinoverschrijdendedomeinoverschrijdende en  en domeingebondendomeingebonden richtingen. richtingen.
• • De De domeinoverschrijdendedomeinoverschrijdende studierichtingen bereiden voor op een brede     studierichtingen bereiden voor op een brede    

waaier van academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs. waaier van academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs. 
• • De De domeingebondendomeingebonden richtingen leiden vooral naar academische en      richtingen leiden vooral naar academische en     

professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij de studierichting.    professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij de studierichting.    
Daarnaast blijven er ook nog andere mogelijkheden.Daarnaast blijven er ook nog andere mogelijkheden.

• • De finaliteit De finaliteit ArbeidsmarktArbeidsmarkt vormt leerlingen voor een  vormt leerlingen voor een jobjob, een graduaat aan een hogeschool , een graduaat aan een hogeschool 
of de HBO5-opleiding verpleegkunde. of de HBO5-opleiding verpleegkunde. 

• • De De Dubbele finaliteitDubbele finaliteit bereidt leerlingen voor op ofwel  bereidt leerlingen voor op ofwel verder studerenverder studeren in een professionele  in een professionele 
bachelor die aansluit bij hun vooropleiding, een graduaat aan een hogeschool, de HBO5-bachelor die aansluit bij hun vooropleiding, een graduaat aan een hogeschool, de HBO5-
opleiding verpleegkunde ofwel een opleiding verpleegkunde ofwel een beroepberoep..

Deze finaliteiten worden vaak afgekort:Deze finaliteiten worden vaak afgekort:
• • D = doorstroom (DO = domeinoverschrijdend; DG = domeingebonden)D = doorstroom (DO = domeinoverschrijdend; DG = domeingebonden)
• • D/A = dubbeleD/A = dubbele
• • A = arbeidsmarkt.A = arbeidsmarkt.
Per finaliteit kennen de leerplannen dezelfde eindtermen voor de vakken van de basisvorming. Per finaliteit kennen de leerplannen dezelfde eindtermen voor de vakken van de basisvorming. 
De verschillen situeren zich in het specifieke gedeelte (D en D/A) en in de beroepskwalificaties De verschillen situeren zich in het specifieke gedeelte (D en D/A) en in de beroepskwalificaties 
(D/A en A).(D/A en A).
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FINALITEIT
Doorstroom (D)

Dubbel (D/A) Arbeidsmarkt (A)Domeinoverschrij-
dend (DO)

Domeingebonden 
(DG)

STUDIEDOMEIN

Economie en orga-
nisatie

Economische weten-
schappen

Bedrijfswetenschap-
pen

Bedrijf en organi-
satie
Toerisme

Organisatie en 
logistiek

Maatschappij en 
welzijn

Humane weten-
schappen

Maatschappij- en 
welzijnswetenschap-
pen

Maatschappij en 
welzijn

Haar- en schoon-
heidsverzorging
Zorg en welzijn

STEM Natuurwetenschap-
pen

Biotechnologische 
STEM-wetenschap-
pen
Technologische we-
tenschappen

Elektromechanische 
technieken
Elektrotechnieken
Mechanische tech-
nieken

Elektriciteit
Hout
Mechanica

Taal en cultuur Latijn
Grieks-Latijn
Moderne talen

Taal en communicatie
Toerisme

Kunst en creatie Woordkunst-drama
Dans
Muziek

Architecturale en 
beeldende kunsten

Decor en etalage

Sport Sportwetenschappen Sport

Voeding en horeca Horeca
Toerisme

Restaurant en 
keuken

Niet elke school kan alle studiedomeinen of elke studierichting aanbieden. Een gedetailleerd Niet elke school kan alle studiedomeinen of elke studierichting aanbieden. Een gedetailleerd 
overzicht voor de vernieuwde tweede graad vind je in de volgende delen.overzicht voor de vernieuwde tweede graad vind je in de volgende delen.

We rangschikken eerst alles per studiedomein en per finaliteit. De kruisjes geven aan in welke 
school de studierichtingen worden aangeboden. Op pagina 15 vind je een overzicht van de 
afkortingen van de scholen.

12

DBG DBG+ HDC HHH HHK LEM MIN PAR SAL SML SPC VTI

D

Economische weten-
schappen (DO)     

Bedrijfswetenschappen 
(DG)  

D/A

Bedrijf en organisatie
 

Toerisme


A
Organisatie en logistiek

 

Economie en organisatie
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DBG DBG+ HDC HHH HHK LEM MIN PAR SAL SML SPC VTI

D

Humane wetenschappen 
(DO)     

Maatschappij- en wel-
zijnswetenschappen(DG)  

D/A
Maatschappij en welzijn

 

A

Haar- en schoonheids-
verzorging 

Zorg en welzijn
  

Maatschappij en welzijn

DBG DBG+ HDC HHH HHK LEM MIN PAR SAL SML SPC VTI

D

Natuurwetenschappen 
(DO)       

Biotechnologische 
STEM-wetenschappen 
(DG)



Technologische weten-
schappen (DG) 

D/A

Elektromechanische 
technieken 

Elektrotechnieken


Mechanische technieken


A

Elektriciteit


Hout


Mechanica


STEM
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DBG DBG+ HDC HHH HHK LEM MIN PAR SAL SML SPC VTI

D

Grieks-Latijn (DO)
    

Latijn (DO)
     

Moderne talen (DO)
     

D/A

Taal en communicatie
 

Toerisme


Taal en cultuur

14

DBG DBG+ HDC HHH HHK LEM MIN PAR SAL SML SPC VTI

D

Dans (DG)


Muziek (DG)


Woordkunst-drama 
(DG) 

D/A
Architecturale en beel-
dende kunsten 

A
Decor en etalage

 

Kunst en creatie

DBG DBG+ HDC HHH HHK LEM MIN PAR SAL SML SPC VTI

D
Sportwetenschappen 
(DO) 

D/A
Sport



Sport
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DBG DBG+ HDC HHH HHK LEM MIN PAR SAL SML SPC VTI

D/A

Horeca
 

Toerisme


A
Restaurant en keuken



Voeding en horeca

Meer informatie over het secundair onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be en op de website 
van vclb Leuven.

Gebruikte afkortingen:
DBG en DBG+: Don Bosco Groenveld 
HDC: Heilige-Drievuldigheidscollege
HHH: Heilig Hartinstituut Heverlee
HHK: Heilig Hartinstituut Kessel-Lo 
LEM: Lemmensinstituut (samenwerkingsverband)

MIN: Miniemeninstituut 
PAR: Paridaensinstituut
SAL: Sint-Albertuscollege Haasrode 
SML: Sancta Maria Leuven
SPC: Sint-Pieterscollege 
STR: Stroom
VEL: VELD-Veltem
VTI: Vrij Technisch Instituut Leuven
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Eerste graad

Eerste leerjaar B

Tweede leerjaar B
Kunst en creatie - Maatschapij en welzijn
Mode - Maatschapij en welzijn

Tweede graad

Finaliteit Arbeidsmarkt
 Decor en Etalage
 Zorg en welzijn

Derde graad

bso Organisatiehulp
  Publiciteitsgrafiek
  Verzorging

Zevende specialisatiejaar
Kinderzorg
Organisatie - assistentie
Publiciteit en illustratie
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkunde

Don Bosco Groenveld 

Groenveldstraat 44
3001 Heverlee
016 23 16 35
www.dbgroenveld.be
DBOC vzw
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Infoavond voor nieuwe eerstejaars op donderdag 24 maart 2022 om 19.00 uur.
Opendeurdag voor hogere leerjaren op zaterdag 23 april 2022 van 14.00 tot 18.00 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.dbgroenveld.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school 
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school.  
voor de hogere leerjaren:
 - Vanaf woensdag 28 april 2022 via de school. Info volgt later via onze website www.dbgroenveld.be

tijdens de vakantie: 
 - op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
 - op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

De school is gesloten van woensdag 6 juli 2022 tot en met woensdag 17 augustus 2022.

16
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Eerste graad

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen
 (Latijn of Grieks-Latijn)
Maatschappij en welzijn
Stem-wetenschappen

Tweede graad

Finaliteit Doorstroom (DO)
 Economische wetenschappen
 Grieks-Latijn
 Humane wetenschappen
 Latijn
 Moderne talen
 Natuurwetenschappen

Derde graad

aso Economie - moderne talen
  Economie - wiskunde
  Grieks - Latijn
  Grieks - wiskunde
  Humane wetenschappen
  Latijn - moderne talen
  Latijn - wetenschappen*
  Latijn - wiskunde
  Moderne talen - wetenschappen
  Moderne talen - wiskunde
  Wetenschappen - wiskunde

* onder voorbehoud van goedkeu-
ring door de overheid.

Heilige- 
Drievuldigheidscollege
Oude Markt 28 
3000 Leuven
016 22 27 92 
www.hdc-leuven.be
LKSD vzw
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Opendeurdag op zondag 13 maart 2022 van 10.00 tot 17.00 uur, laatste rondleiding start om 16.30 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website w.w.w.hdc-leuven.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school  
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school.  
voor de hogere jaren:
 - Vanaf vrijdag 1 juli via de school. Info volgt later via onze website www. hdc-leuven.be.
  

De school is gesloten van donderdag 7 juli tot en met maandag 22 augustus 2022.
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Heilig Hartinstituut  
Heverlee (HHH)
Naamsesteenweg 355 
3001 Heverlee
016 39 90 70 
www.hhscholen.be
Comité voor Onderwijs Annuntiaten vzw
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Opendeurdag voor nieuwe eerstejaars op zaterdag 12 maart 2022 van 11.00 tot 18.00 uur.
Opendeurdag voor hogere leerjaren op zaterdag 23 april 2022 van 14.00 tot 17.00 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.hhscholen.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school 
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school.   
voor de hogere jaren:
 - Online inschrijvingsprocedure via afspraak.hhscholen.be vanaf maandag 25 april.

voor internaat: 016 39 92 02 

Eerste graad
HHH

Eerste leerjaar A
Eerste leerjaar B

Tweede leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen
 (Latijn of Grieks-Latijn)
Kunst en creatie
Maatschapij en welzijn
Stem-wetenschappen

Tweede leerjaar B
Economie en organisatie -   
Maatschapij en welzijn

Tweede graad
HHH
Finaliteit Doorstroom (DO)
  Economische wetenschappen
  Grieks-Latijn
  Humane wetenschappen
  Latijn
  Moderne talen
  Natuurwetenschappen
  Sportwetenschappen
Finaliteit Doorstroom (DG)
  Bedrijfswetenschappen
  Biotechnologische STEM-  
   wetenschappen
  Maatschappij- en welzijns-  
   wetenschappen
 
Dubbele finaliteit
 Architecturale en beeldende   
 kunsten
 Bedrijf en organisatie
 Taal en communicatie

Finaliteit arbeidsmarkt
 Organisatie en logistiek
 Zorg en welzijn

Derde graad
HHH
 
aso Economie - moderne talen
  Economie - wiskunde
  Grieks - Latijn
  Grieks - wetenschappen
  Grieks - wiskunde
  Humane wetenschappen
  Latijn - moderne talen
  Latijn - wetenschappen
  Latijn - wiskunde
  Moderne talen - wetenschappen
  Moderne talen - wiskunde
  Sportwetenschappen
  Wetenschappen - wiskunde

bso Office en retail

kso Vrije beeldende kunst

tso  Accountancy en IT
  Marketing en ondernemen
  Office management en communicatie 
  Sociale en technische wetenschappen
  Techniek - wetenschappen

Zevende specialisatiejaar
  Business support
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Eerste graad
HHK

Eerste leerjaar A
Eerste leerjaar B

Tweede leerjaar A
2A Flex
2A Sport

Tweede leerjaar B
Economie en organisatie - 
 Maatschapij en welzijn
Maatschapij en welzijn

Tweede graad 
HHK
 
Dubbele finaliteit
 Maatschappij en welzijn
 Sport
Finaliteit Arbeidsmarkt
 Haar- en schoonheidsverzorging
 

Derde graad
HHK

bso Haarzorg
  Haarzorg (duaal)

tso  Lichamelijke opvoeding en   
  sport

Zevende specialisatiejaar
Haarstilist
Haarstilist (duaal)
Sales

Heilig Hartinstituut  
Kessel-Lo (HHK)
Jozef Pierrestraat 56 
3010 Kessel-Lo
016 25 22 51 
www.hhscholen.be
Comité voor Onderwijs Annuntiaten vzw
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Opendeurdag voor nieuwe eerstejaars op zaterdag 12 maart 2022 van 13.30 tot 17.00 uur.
Opendeurdag voor hogere leerjaren op zaterdag 23 april 2022 van 13.30 tot 17.00 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.hhscholen.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school  
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school.   
voor de hogere jaren:
 - Online inschrijvingsprocedure via afspraak.hhscholen.be vanaf maandag 25 april.

voor internaat: 016 39 92 02

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (12-18 jaar)
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Eerste graad

Eerste leerjaar B

Tweede leerjaar B
Economie en organisatie
Kunst en creatie

Tweede graad

Finaliteit Doorstroom (DG)
 Bedrijfswetenschappen

Dubbele finaliteit
 Bedrijf en organisatie
 Taal en communicatie
 Toerisme

Finaliteit Arbeidsmarkt
 Organisatie en logistiek

Derde graad

bso Office en klantendienst
  (Kantoor)
  Retail en visual merchandising
  (Verkoop)

tso  Accountancy en IT
  (Boekhouden-informatica)
  Informaticabeheer
  Internationaal projectmanagement
  (Secretariaat-talen)
  Marketing en ondernemen   
  (Handel)
  Toerisme

Zevende specialisatiejaar
  Business support 
  (Kantooradministratie en
   gegevensbeheer)
  Retailmanagement en visual  
  merchandising 
  (Winkelbeheer en etalage)

Miniemeninstituut
 
Diestsestraat 163 
3000 Leuven
016 31 90 00 
www.miniemeninstituut.be
Miniemeninstituut vzw
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Opendeurdag voor alle leerjaren op zaterdag 7 mei 2022 van 10.00 tot 18.00 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.miniemeninstituut.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school 
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school.   
voor de hogere jaren:
 - vanaf 19 april 2022 via de school. Info volgt via onze website www.miniemeninstituut.be.

tijdens de vakantie: 
 - op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur

De school is gesloten van donderdag 7 juli 2022 tot en met woensdag 17 augustus 2022.
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Eerste graad

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen
 (Latijn of Grieks-Latijn)
Maatschapij en welzijn
Stem-wetenschappen

Tweede graad

Finaliteit Doorstroom (DO)
 Economische wetenschappen
 Grieks-Latijn
 Humane wetenschappen
 Latijn
 Moderne talen
 Natuurwetenschappen

Derde graad

aso Economie - moderne talen
  Economie - wiskunde
  Grieks - Latijn
  Grieks - wiskunde
  Humane wetenschappen
  Latijn - moderne talen
  Latijn - wetenschappen
  Latijn - wiskunde
  Moderne talen - wetenschappen
  Wetenschappen - wiskunde

Paridaensinstituut 
 
Janseniusstraat 2 
3000 Leuven
016 20 26 55 
www.paridaens.be
LKSD vzw
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Opendeurdag op zondag 13 maart 2022 van 10.00 tot 17.00 uur, laatste rondleiding start om 16.30 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.paridaens.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school  
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school. 
voor de hogere jaren:
 - Vanaf vrijdag 1 juli via de school. Info volgt later via onze website www.paridaens.be.
  

De school is gesloten van donderdag 7 juli tot en met maandag 22 augustus 2022.
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Eerste graad

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A
Economie en organisatie 
Klassieke talen
 (Latijn of Grieks-Latijn)
Maatschappij en welzijn 
Stem-wetenschappen 

 

Tweede graad

Finaliteit Doorstroom (DO)
  Grieks - Latijn
  Latijn
  Moderne talen
  Natuurwetenschappen

Derde graad

aso Grieks - Latijn
  Grieks - wiskunde
  Latijn - wetenschappen
  Latijn - wiskunde
  Moderne talen - wetenschappen
  Wetenschappen - wiskunde

Sint-Albertuscollege 
Haasrode
Geldenaaksebaan 277 
3001 Heverlee
016 40 50 60 
www.salco-haasrode.be
Sint-Albertuscollege Haasrode vzw
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Opendeurdag voor alle leerjaren op zaterdag 12 maart 2022 van 13.30 tot 17.30 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.salco-haasrode.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school 
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school.  
voor de hogere jaren:
  - van vrijdag 1 juli 2022 via de school. Info volgt via onze website www.salco-haasrode.be.

tijdens de vakantie: 
 - op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur

De school is gesloten van donderdag 7 juli tot en met dinsdag 16 augustus 2022.

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (12-18 jaar)
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Eerste graad

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen
Maatschappij en welzijn
Stem-wetenschappen

Tweede graad

Finaliteit Doorstroom (DO)
 Economische wetenschappen
 Humane wetenschappen
 Latijn
 Moderne talen
 Natuurwetenschappen

Finaliteit Doorstroom (DG)
 Maatschappij- en welzijns-
  wetenschappen

Dubbele finaliteit
  Maatschappij en Welzijn

Derde graad

aso Economie - moderne talen
  Economie - wiskunde
  Humane wetenschappen
  Latijn - wiskunde
  Moderne talen - wetenschappen
  Wetenschappen - wiskunde

tso  Gezondheids- en welzijnswetenschappen
  Jeugd- en gehandicaptenzorg
  Sociale en technische wetenschappen

Sancta Maria Leuven
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Opendeurdag voor nieuwe eerstejaars op zondag 13 maart 2022 van 11.00 tot 17.00 uur.
Opendeurdag voor hogere leerjaren op zaterdag 7 mei 2022 van 11.00 tot 17.00 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.sml.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school  
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school. 
voor de hogere jaren: 
 - Info volgt via onze website www.sml.be

tijdens de vakantie: 
 - werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
 - zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

De school is gesloten van donderdag 7 juli 2022 tot en met maandag 22 augustus 2022.

Ch. Deberiotstraat 14 
3000 Leuven

016 23 56 77 

Sint-Jacobsplein 15 
3000 Leuven

016 22 62 77 

www.sml.be

SMD-L vzw

23

Sancta Maria Leuven is één school met twee vestigingsplaatsen.
Deze informatie is van toepassing voor beide campussen:
 - Charles Deberiotstraat 14
 - Sint-Jacobsplein 15
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Eerste graad

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen
 (Latijn of Grieks-Latijn)
Maatschapij en welzijn
Stem-wetenschappen

Tweede graad

Finaliteit Doorstroom (DO)
 Economische wetenschappen
 Grieks-Latijn
 Humane wetenschappen
 Latijn
 Moderne talen
 Natuurwetenschappen

Derde graad

aso Economie - moderne talen
  Economie - wiskunde
  Grieks - Latijn
  Grieks - wiskunde
  Humane wetenschappen
  Latijn - moderne talen
  Latijn - wetenschappen
  Latijn - wiskunde
  Moderne talen - wetenschappen
  Moderne talen - wiskunde
  Wetenschappen - wiskunde

Sint-Pieterscollege 
 
Minderbroedersstraat 13 
3000 Leuven
016 22 44 64 
www.sintpieterscollege.be
LKSD vzw
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Opendeurdag op zondag 13 maart 2022 van 10.00 tot 17.00 uur, laatste rondleiding start om 16.30 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.sintpieterscollege.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school  
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school. 
voor de hogere jaren:
 - Vanaf vrijdag 1 juli via de school. Info volgt later via onze website www.sintpieterscollege.be.
  

De school is gesloten van donderdag 7 juli tot en met maandag 22 augustus 2022.
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MODULAIRE OPLEIDING VERPLEEGKUNDE 5 modules - Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)

Start op 1 september of 1 februari
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Tijdens de SID-in beurs op 16, 19 en 23 februari 2022.

Infodagen 2022
Dinsdag 18 januari 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag 19 februari     10.00 - 13.00 uur      
Zaterdag 23 april           10.00 - 13.00 uur            
Dinsdag 28 juni  17.00 - 20.00 uur 
Dinsdag 25 augustus  17.00 - 19.00 uur

Inschrijvingen
 - Tijdens de schooluren van 8.00 - 16.00 uur
 - In juli en augustus: elke werkdag van 9.30 - 16.00 uur 

De school is gesloten van 8 juli tot en met 15 augustus 2022.
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Eerste graad

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A

Binnen de flex-uren kunnen de 
leerlingen kiezen voor een
pakket Klassieke talen

Stroom

J.P. Minckelersstraat 192 
3000 Leuven
016 79 79 35
www.stroomleuven.be
LKSD vzw
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Opendeurdag op zondag 13 maart 2022 van 10.00 tot 17.00 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.stroomleuven.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school 
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school. 
voor het tweede leerjaar:
 - Vanaf vrijdag 1 juli 2022 via de school. Info volgt via onze website www.stroomleuven.be.

tijdens de vakantie:
 - In juli en augustus op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur of na afspraak

De school is gesloten van donderdag 7 juli tot en met maandag 22 augustus 2022.

Stroom is een jonge en vernieuwende eerstegraadsschool in 
de bruisende buurt van de Vaartkom, die focust op een brede 
oriëntering. Een school waar doorstroming van het lager naar het 
secundair onderwijs, en van de eerste graad naar de bovenbouw 
vlot kan. Een school ook die mee beweegt met de stad en de 
wereld om zich heen. En vooral een school die onder stroom staat: 
waar leerlingen energie en prikkels krijgen om hun eigen weg te 
zoeken en te vinden.

Stroom geeft leerlingen de kans om een positieve keuze te 
maken: vanuit het zelf ontdekken en ervaren wat de verschillende 
domeinen inhouden. Stroom zorgt ervoor dat leerlingen op het 
einde van de eerste graad kunnen en willen leren, weten wat ze 
willen en daar ook bewust voor kiezen bij de overstap naar de 
tweede graad.



27

Eerste graad

Eerste leerjaar A
Eerste leerjaar B

vanaf schooljaar 2022-2023

Tweede leerjaar A
Tweede leerjaar B

vanaf schooljaar 2023-2024

VELD-Veltem

Pastoor De Clerckstraat 1 
3020 Veltem-Beisem

www.veld-veltem.be
Comité voor Onderwijs Annuntiaten vzw
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Infoavond op vrijdag 11 maart 2022 om 19.00 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.veld-veltem.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school  
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school. 

Tijdens de vakantie is de school bereikbaar na afspraak via info@veld-veltem.be.

Veld is een nieuwe eerstegraadsschool van de Scholengemeenschap 
Katholiek Secundair Onderwijs Leuven. De school ligt in het 
centrum van Veltem-Beisem.

Onze nieuwe school heeft een stevig fundament en vertrekt vanuit 
deze drie bouwstenen: 
• Veld is geworteld in het landelijke Veltem waar we actief de 

verbinding opzoeken met lokale partners. Zo vinden jongeren 
er een tweede thuis, dicht bij huis. 

• In Veld nemen we de tijd om onze leerlingen te observeren en te 
oriënteren. Dat doen we vanuit het concept ‘gemoderniseerde 
eerste graad KSLeuven’. Samen gaan we op zoek naar de 
krachten en talenten van onze leerlingen en geven we hen een 
duwtje in de rug. 

• Veld is een school die vanuit het basisonderwijs de schakel 
vormt naar de bovenbouw. We zorgen voor continuïteit in 
leeromgeving, zorg en schoolloopbaan. We ploegen, zaaien, 
durven ploeteren en oogsten in Veld: zo staan onze jongeren 
stevig in hun schoenen om de stap te maken naar de tweede 
graad in het secundair onderwijs.

Vanaf september 2022 heten we leerlingen voor het eerste leerjaar 
A en B welkom. Het schooljaar nadien komen we op kruissnelheid 
en organiseren we het eerste en tweede leerjaar A en B.
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Vrij Technisch Instituut 
School voor STEM 
School voor Voeding en Horeca

Dekenstraat 3 
3000 Leuven
016 31 97 70 
www.vti-leuven.be
Vrij Technisch Instituut Leuven vzw
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Open dag voor nieuwe eerstejaars op zondag 13 maart 2022 van 13.00 tot 17.00 uur.
Open dag voor hogere leerjaren op zaterdag 7 mei 2022 van 13.00 tot 17.00 uur.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.vti-leuven.be)

Inschrijvingen
voor het eerste leerjaar:
 - Aanmelden: vanaf maandag 28 maart 14.00 uur tot maandag 25 april 14.00 uur via website aanmelden.school 
 - Inschrijven:
  o Met toewijzing van aanmelden.school: vanaf 5 mei tot en met 2 juni. Procedure wordt meegedeeld na toewijzing. 
  o Start vrije inschrijvingen op maandag 9 mei. Meer informatie volgt later via de website www.aanmelden.school.   
voor de hogere jaren:
 - Info volgt via onze website www.vti-leuven.be

De school is gesloten van donderdag 7 juli 2022 tot en met maandag 15 augustus 2022.

Eerste graad

Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar B

Tweede leerjaar A
Stem-wetenschappen
Stem-technieken
Voeding & horeca

Tweede leerjaar B
Stem-technieken
Voeding & horeca

Tweede graad

Finaliteit Doorstroom (DO)
 Natuurwetenschappen
Finaliteit Doorstroom (DG) 
 Technologische wetenschappen

Dubbele finaliteit
 Elektromechanische technieken
 Elektrotechnieken
 Mechanische technieken
 Horeca 

Finaliteit Arbeidsmarkt
 Elektriciteit
 Hout
 Mechanica
 Restaurant en keuken

Derde graad

aso Wetenschappen - wiskunde

tso  Industriële wetenschappen 
  Elektromechanica
  Autotechnieken
  Elektrische Installatietechnieken 
  Mechanische vormgevingstechnieken
  Hotel

bso Elektrische installaties
  Auto
  Tweewielers en lichte verbrandings-
   motoren
  Houtbewerking
  Restaurant en keuken

7de opstapjaar naar hoger onderwijs

7de specialisatiejaar
  Auto - elektriciteit
  Industriële elektriciteit
  Interieurinrichting
  Banketaannemer - traiteur 
  Restaurantbedrijf en drankenkennis

7de jaar Secundair-na-Secundair
  Industriële onderhoudstechnieken
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Tweede graad

kso Dans
  
  Muziek
  
  Woordkunst - Drama
   optie circuskunstenaar mogelijk

Derde graad

kso Dans

  Muziek
   optie uitvoerend muzikant
   optie creërend muzikant
  
  Woordkunst - Drama
   optie circuskunstenaar mogelijk

  3e leerjaar van de 3e graad kso
  (Voorbereidend jaar op het hoger kunstonderwijs) 
   Bijzondere muzikale vorming
   Bijzondere vorming woordkunst-drama

Lemmensinstituut 
 
Lemmensberg 3 
3000 Leuven
016 79 90 05 
www.kso-lemmensinstituut.be 
Lemmensinstituut vzw
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Kijk-en-doedag op 31 maart 2022.
Opendeurdag op 23 april 2022.
(Praktische informatie vindt u op onze website www.kso-lemmensinstituut.be)

Inschrijvingen
Kan pas nadat men geslaagd is voor de artistieke toelatingsproef.

Toelatingsproeven
Afhankelijk van de gekozen studierichting vindt deze plaats op 31 maart, 2,6, 7 april, 1, 2, 5, 6 juli, 23, 25 of 26 augustus 
2022. Hiervoor aanmelden kan via onze website.

Meer informatie op onze website (www.kso-lemmensinstituut.be) en social media:
facebook (lemmensinstituutkso) en instagram (lemmensinstituut_kso).

De school is gesloten van maandag 4 juli 2022 tot en met maandag 15 augustus 2022.

Samenwerkingsverband met
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Don Bosco Groenveld plus
 

Groenveldstraat 44 
3001 Heverlee

Tel. 016 23 16 35

info@dbgroenveld.be
www.dbgroenveld.be

Onderwijsaanbod voor normaal begaafde 
jongeren met een autismespectrumstoornis (type 9, 
opleidingsvorm 4).

Het studieaanbod is voor een groot deel identiek 
aan dat van de reguliere werking van Don Bosco 
Groenveld (zie schoolwebsite).

Aanvullend bieden we ook de eerste graad A-stroom 
aan.

In nauwe samenwerking met de reguliere school 
gaat er naast het algemene studiepakket extra 
aandacht naar het aanleren van schoolse en sociale 
vaardigheden.

Infoavond nieuwe eerstejaars (1B en 1A): maandag 21 
februari 2022 om 19.00 uur.
Openschooldag: zaterdag 23 april 2022 van 14.00 tot  
18.00 uur.

Ter Bank Centrum voor 
Buitengewone Zorg

Tervuursesteenweg 295
3001 Heverlee

Tel. 016 29 01 81

info@teb.ksleuven.be
www.bo-terbank.be

Onderwijsaanbod voor jongeren met een matig 
of ernstig verstandelijke beperking (type 2, 
opleidingsvorm 1 en 2). 

Onderwijsaanbod voor jongeren met autisme (type 
9 opleidingsvorm 1 en 2).

TAnder 
Een alternatieve onderwijsvorm voor jongeren die 
functioneren op een niveau van licht verstandelijke 
beperking en bijkomende gedrags-en emotionele 
problemen (type 3 en type 9, opleidingsvorm 1).

Tijdelijk en Permanent Onderwijs Aan Huis
Voor jongeren met een matig of ernstig verstandelijke 
beperking die niet of slechts deeltijds school kunnen 
lopen.

Buitengewoon onderwijs

DBOC vzw School voor Buitengewoon onderwijs Ter Bank vzw

Onze scholen buitengewoon onderwijs maken deel uit van het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant. 
In samenspraak met het CLB kunnen scholen gewoon onderwijs beroep doen op deze ondersteuning voor 
rechthebbende jongeren met specifieke onderwijsbehoeften:
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Windekind
Centrum voor Buitengewone zorg

Schapenstraat 98
3000 Leuven

Tel. 016 24 11 10

buso.directie@windekindleuven.be
www.windekindleuven.be

Onderwijsaanbod voor jongeren met een (neuro-)
motorische beperking (Type 4, opleidingsvorm 1).

Tijdelijk en Permanent Onderwijs Aan Huis
voor jongeren met een (neuro-)motorische beperking 
die niet of slechts deeltijds naar school kunnen.

Ondersteuningsteam type 4
We bieden onderwijsondersteuning aan voor 
leerlingen met een (neuro-)motorische beperking in 
het gewoon onderwijs.
De ondersteuning focust op de versterking van zowel 
de leerling, de leerkrachten als het schoolteam.
Info via ondersteuningtype4@windekindleuven.be.

Ziekenhuisschool UZ Leuven
 

Herestraat 49
3000 Leuven

Tel. 016 34 39 62

ziekenhuisschool@uzleuven.be
www.ziekenhuisschool.be

Onze school organiseert onderwijs op maat voor 
kinderen en jongeren tijdens hun opname in het 
ziekenhuis. 

Onze school heeft vier vestigingsplaatsen: UZ Leuven 
Gasthuisberg, UZ Pellenberg, UPC Kortenberg en Diest. 

Wij zijn een school voor buitengewoon onderwijs, type 
5, georganiseerd op kleuter-, lager en secundair niveau.

Windekind vzw Ziekenhuisschool UZ Leuven vzw

• type basisaanbod (type 1, 8 in afbouw)
• type 2 (verstandelijke beperking)
• type 3 (emotionele of gedragsstoornis)

• type 9 (ASS)
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Voor de begeleiding van de leerlingen werkt de Katholieke Scholengemeenschap Leuven samen met Vrij CLB 
Leuven. CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Welke vragen?
Welke studierichtingen zijn er? Waarom vlot mijn leren niet goed? Hoe kan ik makkelijker contacten leggen? 
Wanneer komt nu die groeispurt? ... CLB-medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten met 
vragen over leren, studiekeuze, gezondheid, gevoelens, gedrag en relaties.

Samen werken aan een oplossing
De CLB-medewerker antwoordt op je vragen en werkt samen met jou aan oplossingen. Als je extra 
steun nodig hebt, wordt er met jou bekeken wie hiervoor best aangesproken wordt. CLB-hulp is gratis, 
vertrouwelijk en in het belang van de leerling. Er gaat bijzondere aandacht naar wie minder kansen krijgt.

Preventieve gezondheidszorg
Het CLB voorziet contactmomenten, waarin er aandacht is voor je gezondheid, je groei, je ontwikkeling en 
je welbevinden. Want gezond zijn is meer dan ‘niet ziek zijn’. Het is je ook goed voelen in je vel. 
In het secundair is er een verplicht contactmoment in het derde jaar. Bepaalde inentingen kunnen door het 
CLB gratis gebeuren. Het CLB geeft ook advies bij besmettelijke ziekten.

Begeleiding van de leerplicht
Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB.

Het CLB-team
In het CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, verpleegkundigen,... Ook een 
intercultureel medewerker behoort tot het team. In elke school zijn er één of meerdere “CLB-ankers” die 
het aanspreekpunt vormen voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Ze zijn op vaste tijdstippen aanwezig 
op school.

Vestigingsplaatsen
De burelen van de meeste medewerkers zijn in de hoofdzetel:
Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven (016 28 24 00, info@vclbleuven.be)
Systematische contactmomenten vinden plaats in de hoofdzetel of in de vestiging in Heverlee.

Nog vragen?
Op www.vclbleuven.be vind je nog meer informatie en ook de contactgegevens
van de medewerkers. Aarzel niet om ons te contacteren.

 
 
Karel Van Lotharingenstraat 5 
3000 Leuven
016 28 24 00 
www.vclbleuven.be
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Infoavond*
open(deur)dagen
1ste leerjaar**

Infoavond*
open(deur)dagen
hogere jaren**

Don Bosco Groenveld www.dbgroenveld.be 24/03/2022* 23/04/2022

Heilige-Drievuldigheidscollege www.hdc-leuven.be 13/03/2022

Heilig Hartinstituut Heverlee www.hhscholen.be 12/03/2022 23/04/2022

Heilig Hartinstituut Kessel-Lo www.hhscholen.be 12/03/2022 23/04/2022

Miniemeninstituut www.miniemeninstituut.be 07/05/2022

Paridaensinstituut www.paridaens.be 13/03/2022

Sint-Albertuscollege Haasrode www.salco-haasrode.be 12/03/2022

Sancta Maria Leuven  
Deberiotstraat | Sint-Jacobsplein www.sml.be 13/03/2022 07/05/2022

Sint-Pieterscollege www.sintpieterscollege.be 13/03/2022

Stfran. HBO5 verpleegkunde www.stfran.be

18/01/2022 
19/02/2022
23/04/2022
28/06/2022
25/08/2022

Stroom www.stroomleuven.be 13/03/2022

VELD-Veltem www.veld-veltem.be 11/03/2022*

Vrij Technisch Instituut www.vti-leuven.be 13/03/2022 07/05/2022

Lemmensinstituut www.kso-lemmensinstituut.be 31/03/2022
23/04/2022

Infoavond - Opendeurdagen

** Op de website van de school vindt u alle praktische informatie.
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Don Bosco Groenveld

Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee
016 23 16 35

www.dbgroenveld.be 

Heilige-Drievuldigheidscollege

Oude Markt 28, 3000 Leuven
016 22 27 92

www.hdc-leuven.be

Heilig Hartinstituut
Heverlee

Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
016 39 90 70

www.hhscholen.be 

Heilig Hartinstituut
Kessel-Lo

Jozef Pierrestraat 56, 3010 Kessel-Lo
016 25 22 51

www.hhscholen.be

Miniemeninstituut

Diestsestraat 163, 3000 Leuven
016 31 90 00

www.miniemeninstituut.be

Paridaensinstituut

Janseniusstraat 2, 3000 Leuven
016 20 26 55

www.paridaens.be

Sancta Maria Leuven

Ch. Deberiotstraat 14, 3000 Leuven
016 23 56 77
www.sml.be

Sancta Maria Leuven

Sint-Jacobsplein 15, 3000 Leuven
016 22 62 77
www.sml.be

Sint-Albertuscollege Haasrode

Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee
016 40 50 60

www.salco-haasrode.be

Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13, 3000 Leuven
016 22 44 64

www.sintpieterscollege.be

Stfran. HBO5 verpleegkunde
Campus Gasthuisberg

Herestraat 49, 3000 Leuven
016 23 07 66

www.stfran.be

Stroom Leuven

J.P. Minckelersstraat 192, 3000 Leuven
016 79 79 35

www.stroomleuven.be

Don Bosco Groenveld Plus

Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee
016 23 16 35

www.dbgroenveld.be

Ter Bank

Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee
016 29 01 81

www.bo-terbank.be

Windekind

Schapenstraat 98, 3000 Leuven
016 24 11 10

www.windekindleuven.be

Ziekenhuisschool
UZ Leuven

Herestraat 49, 3000 Leuven
016 34 39 62

www.ziekenhuisschool.be

VELD-Veltem

Pastoor De Clerckstraat 1
3020 Veltem-Beisem
www.veld-veltem.be

Vrij Technisch Instituut
Leuven

Dekenstraat 3, 3000 Leuven
016 31 97 70

www.vti-leuven.be

Lemmensinstituut
(Samenwerkingsverband)
Lemmensberg 3, 3000 Leuven

016 79 90 05
www.kso-lemmensinstituut.be

KSLeuven
 

Minderbroedersstraat 13, 3000 Leuven
016 79 90 61

www.ksleuven.be


