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In deze brochure stellen wij de secundaire  
katholieke scholen uit Hamme voor.

KOHa Heilig Hart organiseert de eerste twee 
leerjaren met volgende doelstellingen:

• laagdrempelige overstap van basis  
naar secundair;

• brede, verkennende basisvorming  
voor alle leerlingen;

• opbouwende oriëntering naar  
de tweede graad.

De tweede en derde graad krijgen les in KOHa 
Sint-Jozef in de Jagerstraat. We begeleiden de 
leerlingen verder in hun groei naar volwassenheid 
en bereiden hen voor op verdere studies of de 
arbeidsmarkt.

Onze scholen maken deel uit van de scholengroep 
KOHa (Katholiek Onderwijs Hamme).
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BASISONDERWIJS

Zouaaf

Heilige Familie

Sint-Pieter

Sint-Anna

De 5-Sprong

Zogge

SECUNDAIR ONDERWIJS

Eerste graad

Heilig Hart

Tweede en derde graad

Sint-Jozef

Katholiek Onderwijs Hamme, roepnaam KOHa, 
is een ambitieus netwerk voor basis- en secundair 
onderwijs in de regio Hamme.

Wij engageren ons voor kwaliteitsvol onderwijs 
voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot leerlingen van het 
laatste jaar secundair onderwijs.

Elke dag bouwen we aan een aangenaam leer- en 
leefklimaat, gedragen door een professioneel 
zorgzaam team waardoor alle leerlingen hun 
talenten kunnen ontplooien.

KOHa staat voor innovatief en uitdagend onder-
wijs met een open blik op de wereld.

Onze scholengroep wil betekenisvol aanwezig 
zijn binnen de Hamse leefgemeenschap.
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GEMODERNISEERDE EERSTE GRAAD

algemene vorming
27 lesuren

algemene 
vorming
25 lesuren

algemene 
vorming
20 lesuren

1A 2A

+ +

+

1B 2B

differentiatie
5/6 lesuren

differentiatie
2 lesuren

basisoptie
5 lesuren

basisoptie
10 lesuren

FOCUS OP

• Moderne talen
• Latijn
• STEM
• Economie  
 en organisatie
• Maatschappij  
 en welzijn

• Moderne talen en  
 wetenschappen
• STEM- 
 wetenschappen
• Economie  
 en organisatie
• Maatschappij  
 en welzijn
• Latijn

• Economie  
 en organisatie,  
 Maatschappij  
 en welzijn

PRAKTISCHE 
FOCUS OP

• Kantoor en ICT,  
 Mode en creatie,  
 Voeding en  
 verzorging

(*) CLIL = content and language integrated learning
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GEMODERNISEERD DERDE EN VIERDE JAAR

Domein Richting Doel

STEM-wetenschappen Natuurwetenschappen

Economie en organisatie

Economische wetenschappen

Bedrijfswetenschappen

Bedrijf en organisatie

Organisatie en logistiek

Maatschappij en welzijn

Humane wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Zorg en welzijn

Taal en cultuur
Latijn

Moderne talen

 

Doorstroom:  
gericht op hoger/academisch onderwijs.

Dubbele finaliteit:  
gericht op de arbeidsmarkt  
of op hoger onderwijs. 

Arbeidsmarkt:  
gericht op de arbeidsmarkt.
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5e + 6e jaar 7e jaar

A
S
O

Economie - moderne talen 
(3u of 4u wiskunde)

Economie - wetenschappen 
(4u of 6u wiskunde)

Humane wetenschappen

Latijn - wetenschappen 
(4u of 6u wiskunde)

Moderne talen - wetenschappen

Wetenschappen - wiskunde 
(6u of 8u wiskunde)

T
S
O

Handel

Sociale en technische 
wetenschappen

B
S
O

Kantoor Kantooradministratie 
en gegevensbeheer

Organisatiehulp Organisatie - assistentie

DERDE GRAAD (modernisering vanaf schooljaar 2023-2024)
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Kwaliteitsvol onderwijs

Wij willen élke leerling uitdagen binnen zijn/haar  
eigen mogelijkheden. Door innovatief onderwijs 
begeleiden we onze leerlingen om hun weg te 
vinden in onze sterk evoluerende maatschappij. De 
studieresultaten en de loopbanen van onze oud-
leerlingen bewijzen de kracht van ons onderwijs.

Studiebegeleiding

In de huiswerkklas krijgen leerlingen een extra 
duwtje in de rug om hun taken en toetsen voor te 
bereiden en dit onder begeleiding van leerkrachten. 
Daarnaast ligt het accent op 'leren leren' en studie- 
coaching.

We voorzien ook inhaallessen na de lesuren of 
tijdens de middagpauze. Ze hebben als doel 
afwezige leerlingen bij te werken of aan leerlingen 
die een bepaald leerstofonderdeel niet begrepen 
hebben, opnieuw de leerstof uit te leggen en te 
laten inoefenen. 

Om de taalvaardigheden te verbeteren, is er extra 
taalondersteuning voor leerlingen die daar nood 
aan hebben.

Zorg op maat

Een brede, preventieve basiszorg voor elke leer-
ling is onze absolute prioriteit. Om deze zorg op 
maat te kunnen realiseren, werkte de school een 
zorgbeleid uit. Naast ons professioneel team van 
zorgzame leerkrachten, hebben we ook ons team 
leerlingenbegeleiders die deze zorg vormgeven. 
Voor verhoogde zorg werken we heel nauw samen 
met het CLB en andere externen.

ONZE STERKE PUNTEN

Laagdrempelige communicatie

We gaan voor een vlotte communicatie. Vakleer-
krachten, leerlingenbegeleiders en directie zijn 
makkelijk aanspreekbaar voor leerlingen en  
ouders. De elektronische leeromgeving zorgt  
voor een uitgebouwde digitale communicatie.

Aangenaam leer- en leefklimaat

Een leerling brengt heel wat tijd door op school. 
We hechten er dan ook veel belang aan dat onze 
leerlingen zich goed voelen. We leren en leven 
samen met respect voor ieders eigenheid. Enkel 
op die manier kunnen jongeren tot volle ontplooi-
ing komen.

Extra initiatieven dragen mee bij tot dit aangenaam 
klimaat. Een greep uit ons aanbod: schoolbib, 
redactieraad, leerlingenraad, podiumkunsten, 
KOHa-band, programmeerlessen, hobbymiddagen, 
schoolorkest, 100-dagenshow, meerdaagse uit-
stappen ...

Digitale leeromgeving

Het afstandsonderwijs is een succes in de KOHa-
scholen omdat we in de voorgaande jaren reeds 
een voorsprong hebben opgebouwd. Zowel de 
ICT-uitrusting als de knowhow zijn aanwezig. 
Daardoor konden we heel snel mee de digisprong 
maken. In alle leerjaren werken leerlingen met 
een degelijke laptop die de school ter beschikking 
stelt. Onze leerlingen krijgen gratis toegang tot de 
Office 365-omgeving. We kunnen met een gerust 
gemoed de digitale uitdagingen van de 21ste eeuw 
verder aangaan.



9



10

1A en 1B

Net zoals in elke andere school bestaat de alge-
mene vorming in het eerste jaar uit 27 lesuren. 

Onze school biedt naast de basisvorming vijf  
focussen aan. Je kiest één focus en maakt gedu-
rende het schooljaar kennis met alle andere 
focussen. Binnen de focus kan je kiezen voor een 
pakket BASIS! of voor een pakket PLUS! 

In BASIS! oefen je vooral de basisdoelen in. Je 
krijgt naast de 2 uur van je focus ook 2 uur reme-
diëring voor taal en wiskunde. 

In PLUS! krijg je meer uitdaging en ligt het tempo 
hoger. Hier worden naast de basisdoelen ook 
verdiepingsdoelen aangeboden. Je krijgt 4 uur 
van je focus (Latijn 5 uur). 

In 1B wordt in de algemene vorming aandacht 
besteed aan het behalen van het getuigschrift 
basisonderwijs op het einde van het schooljaar. 
Voor deze leerlingen kiezen we een traject waar-
bij we een pakket van drie uur praktische focus 
aanbieden. In deze focus verken je verschillende 
domeinen door middel van een doorschuifsys-
teem. Bij deze leerlingen leggen we ook de 
klemtoon op succeservaring en geven we aan-
dacht aan het verder ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. 

Zowel in 1A als 1B wordt wekelijks een contact- 
uur ingepland. Tijdens dit contactuur spelen we 
in op leren leren, sociaal-relationele competen-
ties en leren we ook ICT-vaardigheden aan.

Eerste graad
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ALGEMENE VORMING

Godsdienst 2

Nederlands 4

Frans 3

Engels 1

Wiskunde 4

Techniek 2

Geschiedenis 1

Aardrijkskunde 2

Natuurwetenschappen 2

Muzikale opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding 2

Plastische opvoeding 2

Mens en samenleving 1

Totaal 27

ALGEMENE VORMING

Godsdienst 2 Maatschappelijke vorming 3

Nederlands 4 Natuur en ruimte 3

Frans 2 Muzikale opvoeding 1

Engels 1 Lichamelijke opvoeding 2

Wiskunde 4 Plastische opvoeding 1

Techniek 4

Totaal 27

Lessentabel 1A

Lessentabel 1B

Keuze uit vijf differentiatiepakketten (5/6u)

Ondersteuning bij de basisleerstof 
die in de algemene vorming wordt 

aangeboden.

Het tempo ligt hoger.  
Uitbreiding bij de basisleerstof  

die in de algemene vorming  
wordt aangeboden.

Aan de hand van een doorschuifsysteem proef je tijdens het schooljaar  
kort van de andere focussen.

Vast doorschuifsysteem: elke focus komt  
een derde van het schooljaar aan bod.

FOCUS OP  
MODERNE TALEN (2u)

PLUS!
+ 2 uur verdieping focus  

+ 1 contactuur

BASIS!
+ 2 uur remediëring taal en 

wiskunde + 1 contactuur

FOCUS OP  
LATIJN (3u)

FOCUS OP ECONOMIE  
EN ORGANISATIE (2u)

FOCUS OP MAATSCHAPPIJ  
EN WELZIJN (2u)

FOCUS OP  
STEM (2u)

KEUZE

PRAKTISCHE FOCUS (5u)

KEUZE1 2Wat wil ik ontdekken? Wat heb ik nodig?

KANTOOR  
EN ICT (3u)

+

+

+
Sociale vaardig- 

heden (1u)MODE EN 
CREATIE (3u)

Contactuur (1u)
VOEDING EN 

VERZORGING (3u)
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2A en 2B

In 2A krijg je de algemene vorming aangeboden 
in een pakket van 25 lesuren. In deze algemene 
vorming leggen we stevige fundamenten voor de 
rest van je schoolloopbaan. Je ontdekt er wat je 
mogelijkheden en talenten zijn.
In de 5 uur basisoptie maak je kennis met een 
domein en kan je als leerling kiezen voor een pak-
ket waarin jouw talenten en interesses aan bod 
komen. We bieden op onze school heel wat basis-
opties aan zodat je zeker een keuze kunt maken 
die bij jou past. In de basisoptie kan je als leerling 
ondervinden of deze leerstof jou al dan niet ligt. 
Het helpt je om later in de tweede graad te kiezen 
in welke richting je verder wil. 
In de 2 uur differentiatiepakket wordt aandacht 
gegeven aan remediëring en/of verdieping voor 
taal en wiskunde. In het kader van CLIL(*)-onder- 
wijs kunnen onze leerlingen ervoor kiezen om  
aardrijkskunde in het Engels te volgen. Opgelet: 
deze plaatsen zijn beperkt.

In 2B zit de algemene vorming in een pakket van 20 
lesuren. In deze algemene vorming ontdek je wat 
je mogelijkheden zijn.
Je krijgt op onze school een pakket van 2 basis- 
opties, samen 10 lesuren. Bij dit brede aanbod 
krijg je inzicht in jouw interesses voor de toekomst.
We bieden je eveneens een differentiatiepakket 
van 2 lesuren aan waarin er ondersteuning wordt 
aangeboden voor wiskunde en taal.

Zowel in 2A als 2B wordt wekelijks een contact- 
uur ingepland. Tijdens dit contactuur spelen we in 
op leren leren, sociaal-relationele competenties en 
leren we ook ICT-vaardigheden aan.
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(*) CLIL = content and language integrated learning
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ALGEMENE VORMING

Godsdienst 2

Nederlands 4

Frans 3

Engels 2

Wiskunde 4

Techniek 2

Geschiedenis 2

Aardrijkskunde / CLIL* 1

Natuurwetenschappen 1

Muzikale opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en samenleving 1

Totaal 25

Keuze uit vijf differentiatiepakketten

Ondersteuning bij de basisleerstof 
die in de algemene vorming wordt 

aangeboden.

Het tempo ligt hoger.  
Uitbreiding bij de basisleerstof  

die in de algemene vorming  
wordt aangeboden.

* inclusief contactuur

*inclusief contactuur
**inclusief sociale vaardigheidstraining

MODERNE TALEN EN  
WETENSCHAPPEN (5u*)

PLUS!
+ 2 uur verdieping  
taal en wiskunde

BASIS!
+ 2 uur remediëring  

taal en wiskunde

LATIJN (5u*)

ECONOMIE EN  
ORGANISATIE (5u*)

MAATSCHAPPIJ EN  
WELZIJN (5u*)

STEM- 
WETENSCHAPPEN (5u*)

KEUZE KEUZE1 2Wat wil ik verkennen? Wat heb ik nodig?

+

+
+

Lessentabel 2A

Lessentabel 2B
ALGEMENE VORMING

Godsdienst 2

Nederlands 3

Frans 2

Engels 1

Wiskunde 3

Techniek 2

Maatschappelijke vorming 2

Natuur en ruimte 1

Muzikale opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding 2

Plastische opvoeding 1

Totaal 20

verdieping en/of remediëring

PAKKET BASISOPTIES (10 u)

DIFFERENTIATIEPAKKET (2 u)

ECONOMIE EN ORGANISATIE (5u*)

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (5u**)

(*) CLIL = aardrijkskunde in het Engels
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TWEEDE GRAAD
Het aanbod in KOHa Sint-Jozef sluit logisch aan 
bij de focussen in 1A en 1B en bij de basisopties 
in 2A en 2B. 

Onze leerlingen kunnen kiezen tussen richtingen 
binnen vier domeinen en in functie van wat ze 
later willen bereiken.

Vier domeinen met eigen focus
> Wat interesseert je?

STEM-wetenschappen 

Economie en organisatie 

Maatschappij en welzijn 

Taal en cultuur 

Richtingen met diverse doelen
> Wat is jouw doel?

DOORSTROOM 
Gericht op hoger/academisch onderwijs.  
Hierna studeer je verder.

DUBBELE FINALITEIT 
Gericht op de arbeidsmarkt of op hoger 
onderwijs. Hierna ga je werken of studeer  
je verder.

ARBEIDSMARKT 
Gericht op de arbeidsmarkt. Hierna 
ga je werken of kies je een aangepaste 
vervolgopleiding.

Tweede en derde graad
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DOMEIN ECONOMIE  
EN ORGANISATIE

Bedrijf en organisatie
Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische 
studierichting. Je krijgt inzichten uit de algemene 
economie en bedrijfswetenschappen vanuit con-
crete voorbeelden. Daarnaast is deze studierich-
ting gericht op het ontwikkelen van competenties 
met betrekking tot het ondersteunen van boek-
houdkundige, commerciële en HR-activiteiten. Je 
maakt ook kennis met logistiek.

Je slaagt erin om de verworven kennis en inzich-
ten aan te wenden bij het ontwikkelen van admi-
nistratieve en commerciële vaardigheden. Bij het 
uitvoeren van opdrachten gebruik je doelgericht 
digitale toepassingen. Je bent in staat om op een 
efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier 
te communiceren, adviseren en begeleiden.

Na de derde graad kan je naar logische vervolgrich-
tingen in het hoger onderwijs gaan of ga je aan de 
slag als boekhoudkundig assistent, HR-assistent, 
commercieel assistent of medewerker (inter)na- 
tionaal goederenvervoer.

BEDRIJF EN ORGANISATIE 3 4

Bedrijfseconomie 8 9

Project economie / ICT 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 3

Frans 3 4

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke, economische  
en artistieke vorming

1 1 

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Totaal 32 32
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Bedrijfswetenschappen en Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen en Economische weten-
schappen zijn theoretische studierichtingen die je 
voorbereiden op hoger onderwijs. Ze combineren 
een brede algemene vorming met een uitgebreid 
pakket economie. Via de specifieke vorming in eco-
nomie verwerf je inzicht in de economie als sys-
teem en de werking van ondernemingen. In beide 
richtingen vertrek je vanuit concrete maatschap-
pelijke contexten om inzichten te ontwikkelen in 
de wereld van de economie. 

Na de derde graad ga je naar het hoger onderwijs.

Waarin verschillen deze richtingen dan?
In de richting Economische wetenschappen krijg je 
de verdiepingsdoelen voor wiskunde en een ver-
diepte basisvorming voor moderne vreemde talen 
en geschiedenis. In Bedrijfswetenschappen krijg 
je dan weer meer lesuren voor de economische 
vakken, waardoor je hier met nog meer diepgang 
en ook projectmatig rond kan werken.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 3 4

Economie 6 6

Project economie / ICT 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 3 4

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke, economische  
en artistieke vorming

1 1 

Natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Chemie
 • Fysica

3
1 
1 
1

3
1 
1 
1

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Totaal 32 32

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 3 4

Economie 4 4

Project economie / ICT 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Duits / 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke, economische  
en artistieke vorming

1 1 

Natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Chemie
 • Fysica

3
1 
1 
1

3
1 
1 
1

Nederlands 4 4

Wiskunde 5 5

Totaal 32 32
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Organisatie en logistiek
Organisatie en logistiek is een praktische studie-
richting. Je krijgt inzicht in de werking van onder-
nemingen en je ontwikkelt vaardigheden met 
betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke acti-
viteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale 
vaardigheden is essentieel in functie van een 
professionele communicatie met bezoekers en 
klanten. Je leert bedrijfsgerichte ICT-toepassingen 
te gebruiken, want de goederen-, documenten- en 
informatiestroom in bedrijven is in sterke mate 
gedigitaliseerd. 

Na het 6de jaar heb je je diploma secundair onder-
wijs en kan je aan de slag gaan als administratief 
medewerker, onthaalmedewerker, verkoper of 
magazijnier. Als je wil verder studeren na het 6de 
jaar, dan heb je de volgende mogelijkheden:

 • Een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding  
(secundair na secundair);

 • Een Se-n-Se-opleiding die je voorbereidt op 
hoger onderwijs. Pas na deze opleiding kan je 
naar de hogeschool voor een professionele 
bacheloropleiding;

 • Een graduaatsopleiding.

ORGANISATIE EN LOGISTIEK 3 4

Organisatie en logistiek  
(werking van ondernemingen,  
onthaal, verkoop, logistiek)

12 
 

12 
 

Project organisatie en logistiek / ICT 1 /

Algemene vorming
 •  Maatschappelijke vorming
 •  Natuurwetenschappen
 •  Nederlands
 •  Wiskunde

9
3 
1 
4 
1

9
3 
1 
4 
1

Artistieke vorming / 1 

Engels 3 3 

Frans 3 3 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Totaal 32 32
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Humane wetenschappen
Humane wetenschappen is een sterk theoretische 
studierichting. Ze combineert een brede alge-
mene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, 
sociologie en psychologie. Je maakt een begin met 
het filosoferen over de mens, de wereld rondom 
ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin 
van het leven. Je leert te kijken en luisteren naar 
kunst vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte 
ontwikkel je een wetenschappelijk, sociologisch en 
psychologisch begrippenkader en leer je verban-
den te zien met betrekking tot de hedendaagse 
samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe 
maak je kennis met klassieke psychologische en 
sociologische theorieën. 

Na de derde graad ga je naar het hoger onderwijs.

HUMANE WETENSCHAPPEN 3 4

Filosofie 1 2

Kunstbeschouwing 1 2

Sociologie en psychologie 3 3

Project humane wetenschappen /  
ICT

1 / 

Aardrijkskunde 1 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke, economische  
en artistieke vorming

1 1 

Natuurwetenschappen
 •  Biologie
 •  Chemie
 •  Fysica

3
1 
1 
1

3
1 
1 
1

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Totaal 32 32

DOMEIN MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN
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Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn is een theoretisch-prak-
tische studierichting. In functie van zorg verlenen 
en begeleiding ontwikkel je een wetenschappe-
lijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevor-
dering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch 
handelen, communicatie, de mens en zijn plaats 
in de samenleving en fysiologie en anatomie. Je 
gaat met die theoretische kaders aan de slag bij 
het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte 
zorg, zorgverlening en begeleidingsactiviteiten. Je 
bent sociaal en communicatief vaardig en je maakt 
graag kennis met doelgroepen om je verder te kun-
nen oriënteren in je toekomstige schoolloopbaan.

Afhankelijk van de studiekeuze die je maakt in 
de derde graad, stap je in het beroepsleven als 
zorgkundige, verzorgende of kinderbegeleider. 
Je kan ook beslissen om nog verder te studeren 
in een richting binnen het domein van de sociale 
wetenschappen.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 3 4

Maatschappij en welzijn
 • Toegepaste fysiologie en anatomie
 • Gezondheidsbevordering,  
  directe en indirecte zorg
 • Sociologie (met inbegrip van  
  (ped)agogie)
 • Expressie

10
 
 
 
 
 

12
 
 
 
 
 

Project maatschappij en welzijn /  
ICT

1 / 

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke, economische  
en artistieke vorming

1 1 

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Totaal 32 32
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Zorg en welzijn
Zorg en welzijn is een praktische studierichting. 
Aandacht voor de mens staat centraal. Je maakt 
kennis met verschillende doelgroepen zoals kin-
deren en ouderen. Daarbij laten we je groeien in 
sociale en communicatieve vaardigheden om met 
(kwetsbare) mensen om te gaan. Je leert ook na 
te denken (reflecteren) over je eigen denken en 
handelen. Je bent geboeid door lichamelijke en 
psychische gezondheidsaspecten. Je voert diverse 
praktische taken uit in de thuiscontext zoals voe-
ding bereiden, boodschappen doen, interieur- en 
linnenzorg, activiteiten begeleiden ... Deze taken 
behoren tot de indirecte zorg. Daarnaast maak je 
ook kennis met de directe zorg.
Na het zesde jaar heb je je diploma secundair 
onderwijs en kan je aan de slag als huishoudhulp 
of logistiek assistent in de zorg of als woonassis-
tent. Als je wil verder studeren na het 6de jaar, dan 
heb je de volgende mogelijkheden:

 • Een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding  
(secundair na secundair);

 • Een Se-n-Se-opleiding die je voorbereidt op 
hoger onderwijs. Pas na deze opleiding kan je 
naar de hogeschool voor een professionele 
bacheloropleiding;

 • Een graduaatsopleiding.

ZORG EN WELZIJN 3 4

Zorg en welzijn 17 17

Project zorg en welzijn / ICT 1 /

Algemene vorming
 •  Maatschappelijke vorming
 •  Natuurwetenschappen
 •  Nederlands
 •  Wiskunde

8
3 
1 
3 
1

8
3 
1 
3 
1

Artistieke vorming / 1

Engels 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Totaal 32 32
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Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen is een theoretische studie- 
richting. Je krijgt een brede algemene vorming en 
vanuit wetenschappelijke of wiskundige onder-
zoeksvragen ga je op een probleemoplossende 
en onderzoekende manier aan de slag. Naast de 
uren wetenschappen (aardrijkskunde, biologie, 
fysica, aardrijkskunde) en wiskunde, krijg je twee 
uur STEM-project om aan je onderzoek te werken.

Na de derde graad studeer je verder in het hoger 
onderwijs.

NATUURWETENSCHAPPEN 3 4

Natuurwetenschappen
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Chemie
 • Fysica

7
1 
2 
2 
2 

7
1 
2 
2 
2 

Wiskunde 5 5

Project STEM 2 2

Duits / 1

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke, economische  
en artistieke vorming

1 / 

Nederlands 4 4

Project economie / 1

Totaal 32 32

DOMEIN 
STEM-WETENSCHAPPEN
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Latijn
Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze 
combineert een brede algemene vorming met een 
uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket 
wiskunde. Je krijgt ook de verdiepte basisvorming 
voor natuurwetenschappen. Je verdiept je in het 
taalsysteem van het Latijn. Je hebt een sterk taal-
gevoel. Je verwerft via het lezen van teksten een 
dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke 
oudheid.

Na de derde graad ga je naar het hoger onderwijs.

LATIJN 3 4

Latijn 5 5

Project antieke cultuur / ICT 1 /

Wiskunde 5 5

Aardrijkskunde 1 1

Duits / 1

Engels 3 2

Frans 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke, economische  
en artistieke vorming

1 1 

Natuurwetenschappen
 •  Biologie
 •  Chemie
 •  Fysica

3
1 
1 
1

3
1 
1 
1

Nederlands 4 4

Project economie / 1

Totaal 32 32

DOMEIN  
TAAL EN CULTUUR
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Moderne talen
Moderne talen is een sterk theoretische studierich-
ting. Ze combineert een brede algemene vorming 
met een uitgebreid pakket talen. Je krijgt ook de 
verdiepte basisvorming voor natuurwetenschap-
pen. Je verdiept je communicatievaardigheden in 
het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven 
krijg je Duits als extra vreemde taal. Het spreekt 
voor zich dat je over een sterk taalgevoel beschikt. 
Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschil-
lende moderne talen en je bent nieuwsgierig naar 
andere culturen. Je wil weten hoe taal als systeem 
werkt en wat de impact is van taal en communi-
catie op cultuur en samenleving. Je bent geboeid 
door literatuur en een analytische benadering van 
literaire teksten. Je wil ook inzicht verwerven in 
gemediatiseerde (massa)communicatie.

Na de derde graad stroom je door naar het hoger 
onderwijs.

MODERNE TALEN 3 4

Communicatiewetenschappen 1 2

Duits 1 2

Engels 3 3

Frans 5 4

Nederlands 5 4

Project talen / ICT 2 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke, economische  
en artistieke vorming

1 1 

Natuurwetenschappen
 •  Biologie
 •  Chemie
 •  Fysica

3
1 
1 
1

3
1 
1 
1

Project economie / 1

Wiskunde 4 4

Totaal 32 32



24

Component Economie
Economie bestudeert onze huidige samenleving zowel 
sociaal-economisch als bedrijfsmatig. De werking van 
het nationale en internationale economische leven wordt 
belicht in het luik algemene economie. Het onderdeel 
bedrijfswetenschappen daarentegen behandelt econo-
mische problemen op het niveau van de onderneming. 
Elementen als bedrijfsorganisatie en -financiering wor-
den hier besproken.

Component Wetenschappen
De component Wetenschappen 
omvat de vakken biologie, chemie, 
aardrijkskunde en fysica. Hier wordt 
tijd en aandacht besteed aan het 
proefondervindelijk afleiden van 
(natuur)wetten en de inzichtelijke ver-
werking ervan.

Component Latijn
De component Latijn brengt je in con-
tact met poëtische, historische, reto-
rische en juridische teksten. Dit geeft 
je inzicht in de literatuurgeschiedenis 
en draagt bij tot de ontwikkeling van 
je literaire smaak. Dit vak biedt ook 
een uitgesproken culturele vorming 
en algemeen historisch inzicht.

Component Wiskunde
Wiskunde is een onmisbaar hulpvak voor de meeste 
andere wetenschappen: fysica, chemie, biologie, maar 
ook economie. Wie voor zes uur wiskunde kiest, legt een 
stevige basis voor sterk wetenschappelijke richtingen in 
het hoger onderwijs, via de deelvakken algebra, analyse, 
ruimtemeetkunde, statistiek en kansrekening. In WW kan 
je nog uitbreiden naar acht uur met een deel determi-
nanten en een flinke dosis analytische meetkunde. 

Component Moderne talen
De studie van de moderne talen 
neemt een belangrijke plaats in. De 
aandacht gaat naar het ontwikkelen 
van communicatieve vaardigheden 
(luisteren, lezen, spreken, gesprek 
en schrijven), de reflectie op taal en 
de kennismaking met anderstalige 
literatuur.

STUDIEGEBIED  
Algemeen Secundair Onderwijs

DERDE GRAAD
Modernisering voorzien vanaf  
schooljaar 2023-2024.

We bereiden je voor op verdere studies. 
De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke 
studierichting in principe voorbereidt op alle 
vormen van hoger onderwijs. Iedere richting 
bestaat uit twee componenten.
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DE MOGELIJKHEDEN IN KOHA SINT-JOZEF
Onze school biedt vijf combinaties van de voor-
gaande componenten aan. Afhankelijk van de rich-
ting kan je kiezen voor een uitbreiding* wiskunde 
(4 of 6 uur). 

 • Economie - moderne talen
 • Economie - wetenschappen*

 • Latijn - wetenschappen*

 • Moderne talen - wetenschappen
 • Wetenschappen - wiskunde (6 of 8 uur)

Naast een vast vakkenpakket, eigen aan de geko-
zen richting, willen we je de mogelijkheid geven 
om je programma zelf voor een klein deeltje in 
te vullen. In het vijfde jaar kan je kiezen voor een 
uur Project. In het zesde jaar kies je een Seminarie 
hoger onderwijs. Een woordje uitleg:

Project
(niet in de richtingen met 4 + 2 of 6 + 2 uur wiskunde)
Je kiest een project uit een aanbod. De projecten 
die worden geprogrammeerd, hebben een niet-
schoolse invulling (geen ‘gewone les’). De leraar 
neemt hierbij de rol op van coach die zijn/haar team 
het vertrouwen geeft om het project tot een goed 
einde te brengen. Hierbij zal hij/zij jou en je team-
leden aanzetten om zin voor initiatief te tonen. Je 
kiest een project in functie van je interesses. 

Seminarie hoger onderwijs
In het zesde jaar kan je een cursus kiezen die je 
klaarstoomt voor een bepaald aspect van het 
hoger onderwijs. Deze cursus is een inleiding of 
een verdieping in een vak dat aan bod kan komen 
aan de hogeschool of de universiteit. Eén cursus 
bereidt je voor op het toelatingsexamen arts en 
tandarts. Als je kiest voor 4 + 2 uur wiskunde, kan 
je dit seminarie als 34e lesuur volgen op vrijwillige 
basis.
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ECONOMIE - WETENSCHAPPEN 5 6

Economie 4 4

Seminarie economie 0 1

Wiskunde 4/6 4/6

Engels 2 2

Frans 3 3

Nederlands 4 4

Biologie 1 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Aardrijkskunde 2 1

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Esthetica 1/0 0

Seminarie hoger onderwijs 0 1/0*

Project 1/0 0

Totaal 32 32/33

* De leerling kan een seminarie hoger onderwijs volgen als 34e lesuur op vrijwillige basis.

LATIJN - WETENSCHAPPEN 5 6

Latijn 4 4

Wiskunde 4/6 4/6

Duits 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Nederlands 4 4

Biologie 1 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Aardrijkskunde 2 1

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Esthetica 1/0 0

Seminarie hoger onderwijs 0 1/0*

Project 1/0 0

Totaal 33 32/33
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MODERNE TALEN -  
WETENSCHAPPEN

 
5

 
6

Wiskunde 4 4

Duits 3 3

Engels 3 3

Frans 4 4

Nederlands 4 4

Biologie 1 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Aardrijkskunde 2 1

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Esthetica 1 0

Seminarie hoger onderwijs 0 1

Project 1 0

Totaal 33 32

ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 6

Economie 4 4

Seminarie economie 0 1

Wiskunde 3/4 3/4

Duits 3 3

Engels 3 3

Frans 4 4

Nederlands 4 4

Godsdienst 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Esthetica 1 0

Seminarie hoger onderwijs 0 1

Project 1 0

Totaal 32/33 32/33
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WETENSCHAPPEN -  
WISKUNDE 6

 
5

 
6

Wiskunde 6 6

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Aardrijkskunde 2 1

Seminarie wetenschappen 0 1

Programmeren 0 1

Duits 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Nederlands 4 4

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Esthetica 1 0

Seminarie hoger onderwijs 0 1

Project 1 0

Totaal 32 32

WETENSCHAPPEN -  
WISKUNDE 8

 
5

 
6

Wiskunde 8 8

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Aardrijkskunde 2 1

Seminarie wetenschappen 0 1

Duits 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Nederlands 4 4

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Esthetica 1 0

Seminarie hoger onderwijs 0 1

Totaal 33 33

foto schooljaar 2019-2020
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HUMANE WETENSCHAPPEN 5 6

Cultuurwetenschappen 3 3

Gedragswetenschappen 3 3

Project humane wetenschappen 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Duits 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Natuurwetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Esthetica 1 1

Seminarie hoger onderwijs 0 1

Project 1 0

Totaal 32 32



30

Handel  
(3e graad tso)

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor 
een commerciële of een administratieve loopbaan 
in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of 
de dienstensector. Bij deze richting stroom je door 
naar het hoger onderwijs.
In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op 
een ruime bedrijfseconomische vorming met veel 
aandacht voor de praktijk van het zakendoen, 
de technieken van boekhouding, de binnen- en 
buitenlandse handel en toegepaste informatica. 
Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een 
vlotte communicatie – zowel mondeling als schrif-
telijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen 
(Engels, Frans en in de derde graad ook Duits). Je 
leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

HANDEL 5 6

Bedrijfseconomie 10 10

Informatica 0 0

Wiskunde 3 3

Nederlands 3 3

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Totaal 32 32
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STUDIEGEBIED Handel

DERDE GRAAD
Modernisering voorzien vanaf  
schooljaar 2023-2024.
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Kantooradministratie en gegevensbeheer  
(7e specialisatiejaar bso)

Tijdens het 7e specialisatiejaar Business support 
doe je vooral veel praktijkervaring op en word je 
steeds beter in het uitvoeren van administratieve 
taken van een modern bedrijf. Je verwerft inzicht 
in de bedrijfsprocessen binnen een onderne-
ming met behulp van ERP-software. Na het 7e 
jaar stromen de meeste leerlingen door naar de 
arbeidsmarkt.

KANTOORADMINISTRATIE  
EN GEGEVENSBEHEER

 
7

Kantooradministratie en  
gegevensbeheer*

21 

Project algemene vakken 4

Frans 2

Engels 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Totaal 33

*  waarvan anderhalve lesdag stage

Kantoor  
(3e graad bso)

Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de 
praktijk, krijg je toch een stevige vorming in talen 
(Nederlands, Frans en Engels). Zowel luisteren, 
lezen, spreken als schrijven komen aan bod. Als 
toekomstig bediende moet je immers vlot zakelijk 
kunnen communiceren. 

We kiezen voor de optie Retail waardoor je naast 
het administratieve werk ook klaargestoomd wordt 
voor een functie binnen de verkoop.

Je leert de PC vlot te gebruiken: tekstverwerking, 
gegevens correct invoeren, databeheer en elek-
tronisch rekenblad behoren tot de aangeleerde en 
ingeoefende vaardigheden. Ook andere secreta- 
riaatsvaardigheden zoals telefonische communi-
catie en (digitale) postverwerking oefen je in.

De stages geven je de kans al je vaardigheden en 
attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen.

KANTOOR 5 6

Office* 11 12

Retail* 5 7

Zakelijke communicatie 
Nederlands

2 0 

Project algemene vakken 4 4

Engels 2 2

Frans 4 3

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Totaal 32 32

*  waarvan een halve lesdag stage in het 5e jaar 
 en anderhalve lesdag stage in het 6e jaar
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Sociale en technische wetenschappen  
(3e graad tso)

Sociale en technische wetenschappen biedt je een 
brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk 
en technisch vlak. De wetenschappen worden niet 
zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar 
verwijzen voortdurend naar concrete toepassin-
gen. Je hebt een brede interesse in mens en maat-
schappij, bent sociaal voelend en creatief. 

In deze richting is er veel aandacht voor pro-
jectwerk. Iedere lesweek is er een lesdag rond inte-
grale opdrachten voorzien. Tijdens deze opdrach-
ten werk je rond een thema vanuit verschillende 
invalshoeken (natuurwetenschappen, sociale 
wetenschappen, voeding en expressie). Je leert 
hier te onderzoeken, te organiseren, te presente-
ren en na te denken over je eigen studieloopbaan.

Deze richting mikt op doorstroming naar het hoger 
onderwijs.

SOCIALE EN TECHNISCHE  
WETENSCHAPPEN

 
5

 
6

Sociale wetenschappen 4 4

Natuurwetenschappen 5 5

Integrale opdrachten 5 5

Wiskunde 3 3

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Totaal 32 32

STUDIEGEBIED Personenzorg

DERDE GRAAD
Modernisering voorzien vanaf  
schooljaar 2023-2024.
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Organisatiehulp  
(3e graad bso)

Je wordt voorbereid om later te werken in de 
dienstverlenende sector. Je kan zowel worden 
tewerkgesteld in voedings-, onderhouds- en tech-
nische diensten van ziekenhuizen, verzorgingsin-
stellingen en hotels. Net omdat je later kan ingezet 
worden voor verschillende taken, is je stage zeer 
gevarieerd: zo maak je kennis met allerlei diensten 
en voer je wisselende opdrachten uit.

Je leert hygiënisch omgaan met voedsel, eenvou-
dige gerechten bereiden, presenteren, opdienen 
en verdelen. Verder leer je bedden verschonen 
en opdekken, wassen, strijken en eerste hulp bij 
ongevallen toedienen. 

ORGANISATIEHULP 5 6

Logistieke dienst zorg
Logistieke dienst voeding
Logistieke stage

20 20

Project algemene vakken 4 4

Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Plastische opvoeding 2 2

Ondernemen en ICT 0 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Totaal 32 33

Organisatie - assistentie  
(7e specialisatiejaar bso)

In een 7e specialisatiejaar Organisatie-assistentie  
verken je verder de waaier aan dienstverlenende 
activiteiten die te maken hebben met onderhoud, 
verzorging en voeding. Deze opleiding geeft on- 
middellijk toegang tot de arbeidsmarkt.

ORGANISATIE - ASSISTENTIE 7

Logistieke dienst zorg 3

Logistieke dienst voeding 3

Logistieke stage 12

Project algemene vakken 4

Frans 2

Godsdienst 2

Plastische opvoeding 2

Ondernemen en ICT 3

Lichamelijke opvoeding 2

Totaal 33
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CENTRUM VOOR 
LEERLINGENBEGELEIDING

Om de leerlingen waar nodig te ondersteunen, 
werken onze scholen samen met het VCLB Waas 
en Dender. De leerlingen worden in samenspraak 
met hun ouders, leerkrachten en directie, op een 
gepaste manier begeleid.

VCLB denkt met je mee !
Je kan naar het CLB als je vragen hebt over...

• gevoelens
• leren
• studie- en beroepskeuze
• je gezondheid, je lichaam
• seksualiteit, vriendschap en verliefdheid
• inentingen
• ...

Je moet naar het CLB...

• voor het medisch onderzoek
• als je vaak afwezig bent op school
• voor de overstap naar het  

buitengewoon onderwijs

VCLB Waas & Dender vzw
Vestiging Lokeren

Grote Kaai 7
9160 Lokeren
09 348 25 62
www.vclbwaasdender.be
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Notities / vragen
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KOHa Heilig Hart
Secundair onderwijs  
Eerste graad

Slangstraat 12
9220 Hamme

052 47 24 81

heilighart@kohamme.be

KOHa Sint-Jozef
Secundair onderwijs  
Tweede en derde graad

Jagerstraat 5
9220 Hamme

052 47 92 84

sintjozef@kohamme.be

http://www.kohamme.be

