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Wat?

• Inhoud:
• Welke opties heb ik in het 2e jaar 

in Da Vinci Campus?

• Doel: 
• bewuste studiekeuze
• keuze op maat van persoonlijkheid & 

vaardigheden



Inhoud

• Zelfbeeld
• De 1e graad
• Aanbod Da Vinci Campus 2A
• Aanbod Da Vinci Campus 2B
• Besluit



Zelfbeeld

• Wie ben ik? 
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?

KUNNEN 

WILLEN 

ZIJN



Wie ben ik?

• Persoonlijkheid

• Leerstijl, studiehouding

• Gezondheid

• Waarden

• Talenten 

• …



Wat kan ik?

• Kennis

• Vaardigheden

• Ervaringen

• Schoolresultaten zeggen ook veel over je 
capaciteiten en werkhouding (inzet, concentratie, 
zelfvertrouwen, motivatie, ...)

• Maar kijk ook buiten de schoolmuren: welke 
vaardigheden heb je nog?



Wat wil ik?

• Drijfveren, interesses, voorkeuren, …

• Hobby’s / vakken

• Noden / behoeften

Doe je iets goed en graag? 

Þ Dan zal je meer je best doen.

Þ Dan ga je met meer plezier naar school.

MAAR: oefening baart kunst!



De 1e graad



Mag ik naar het 
2e jaar?

A-attest

Ja

B-attest C-attest

Neen

De klassenraad kan advies geven bij je studiekeuze.

NB: 
Een B-attest is niet meer mogelijk in 1A/1B.
Bij een A-attest kan de klassenraad je wel remediëring 

opleggen of bepaalde basisopties uitsluiten.



Overstap naar 
het 2e jaar

1A 1B

2A
• basisvorming
• differentiatie
• keuze basisoptie

2B
• basisvorming
• differentiatie
• basisoptie

of andere onderwijsvorm mits 
gunstige beslissing van de 

toelatingsklassenraad

A-attest A-attest
mits 

toelatin
g klasse

nraad



Differentiatie & 
keuze basisoptie

Naast de basisvorming heb je 
een deel differentiatie en een deel basisoptie.
• In 2A is dit:

• 2 u. differentiatie = verdieping & remediëring 
van vakken uit de basisvorming

• 5u. keuze basisoptie = kennismaking met 
een domein

• In 2B is dit:
• 2 u. differentiatie = verdieping & remediëring 

van vakken uit de basisvorming.
• 10u. basisoptie = kennismaking met 

twee domeinen



Co-teaching

• 2 leerkrachten voor de klas: 
• Co-teaching voor de vakken 

natuurwetenschappen, wiskunde, Frans, 
Nederlands, maatschappelijke vorming 
en project. 
• Een eigen groot klaslokaal, met een 

aparte instructieruimte, computers,…
• => beter plannen en werken op hun 

eigen tempo 
=> meer leerwinst



Aanbod 
Da Vinci 
Campus
2A

2A
• Alle leerlingen in 2A -> dezelfde 

basisvorming. 
• Het basispakket: een degelijke voorbereiding op 

het 3e jaar ASO of TSO.

• Keuzemogelijkheid voor één van deze 
basisopties:
• Economie & organisatie
• Klassieke talen
• Maatschappij & welzijn
• Moderne talen & wetenschappen
• STEM-wetenschappen

https://davincicampus.be/basisoptie-2a-economie-en-organisatie/
https://davincicampus.be/basisoptie-2a/
https://davincicampus.be/basisoptie-2a-2/
https://davincicampus.be/basisoptie-2a-3/
https://davincicampus.be/basisoptie-2a-4/


Aanbod 
Da Vinci 
Campus
2A



Basisoptie
Economie & 
organisatie

• Verruiming van financieel-economische en 
maatschappelijke blik

• Onderzoekend leren aan de hand van deze 
thema’s:
• economische kringloop
• consumenten: economisch principe, vraag, 

trends, courante betaalmiddelen, loonschema
• ondernemingen en organisaties: economisch 

principe, aanbod, wet van vraag en aanbod, 
bedrijfskolom, welvaart en welzijn, logistieke 
afdeling, marketing

• overheid: beïnvloeding van de prijs door de 
overheid

• buitenland: beïnvloeding van de prijs
• ondernemerschap



Basisoptie
Klassieke talen

• 2 belangrijke componenten: 
• studie van Latijn
• studie van de samenleving en cultuur van 

de Griekse en Romeinse oudheid. 
• Doel:
• Latijn: 

• inzicht verwerven in taalstructuren, 
• verscherpen van de algemene 

taalvaardigheid (bruikbaar in moderne talen 
& Nederlands)

• aanscherpen van het analytisch en 
samenvattend vermogen

• Antieke cultuur:
• problemen uit huidige samenleving bekijken 

vanuit een bredere, bewuste en kritische blik



Basisoptie
Maatschappij & 
welzijn

• Bewustmaking en aanzet tot werken 
aan een gezonde levensstijl, 
met aandacht voor 
• lichamelijk, psychisch, sociaal en 

emotioneel welzijn, 
• gezonde voeding, 
• voldoende lichaamsbeweging …

• ‘Observeren’, ‘interpreteren van 
gedrag’ en eenvoudige 
groepsdynamische processen.
• Focus: het wat en waarom van het 

welzijn van de mens in de 
maatschappij.



Basisoptie
Moderne talen 
& 
wetenschappen

• Moderne talen(Nederlands/Frans/Engels):
• Verkenning van de samenleving aan de 

hand van taal
• Versterken van communicatieve en 

literaire vaardigheden
• Ontdekking van taal als wetenschap

• Wetenschappen
• experimenteren, observeren, 

terreinonderzoek, informatie verwerven 
en verwerken, …
• komen tot betrouwbare en verifieerbare 

verklaringen voor verschijnselen
• beroep doen op wiskundige en 

computationele vaardigheden.



Basisoptie
STEM-
wetenschappen

• Onderzoeken van systemen 
(natuursystemen, toestellen, …) die 
men dagelijks tegenkomt.
• Gebruik van wiskunde en 

wetenschappen. 

• Bedenken van een eigen systeem 
(ontwerpen), uittesten en verbeteren.
• Gebruik van creativiteit



Aanbod 
Da Vinci 
Campus
2B

2B
• Na 1B maak je in 2B kennis met twee 

basisopties in Da Vinci Campus:
• Economie en organisatie
• Maatschappij en welzijn
(Òf je kiest voor 1A mits goedkeuring 
klassenraaad)

• Een degelijke voorbereiding op het 3e jaar:
• Kantoor 
• Voeding-verzorging.



Aanbod 
Da Vinci 
Campus
2B



Basisoptie
Economie & 
organisatie

• Verruiming van financieel-economische en 
maatschappelijke blik
• Onderzoekend leren aan de hand van deze 

thema’s:
• consumenten: economisch principe, trends met 

betrekking tot aankoopgedrag en 
aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, 
loonschema

• ondernemingen en organisaties: bedrijfskolom, 
welvaart en welzijn, onthaal, verkoop, 
administratie, logistiek

• ondernemerschap
• ICT

• Focus: concrete taken en opdrachten binnen 
‘ondernemingen en organisaties’



Basisoptie
Maatschappij en 
welzijn

• Bewustmaking en aanzet tot werken 
aan een gezonde levensstijl, met 
aandacht voor 
• lichamelijk, psychisch, sociaal en 

emotioneel welzijn, 
• gezonde voeding, 
• voldoende lichaamsbeweging …

• Kennismaking met verschillende 
contexten waarin maatschappij en 
welzijn een belangrijke rol spelen.
• Focus: de praktische relevantie en 

toepassingen voor en door de 
leerlingen zelf.



Besluit
• Stel jezelf de juiste vragen: 
• Wie ben ik? 
• Wat kan ik? 
• Wat wil ik?



Interesse in

•Economie & organisatie
•2A
•2B

consumentengedrag? hoe 
een bedrijf werkt?

•Maatschappij & welzijn
•2A
•2B

sociale thema’s, fysiek en 
emotioneel welzijn van de 

mens?

•Klassieke talen
•2A

(klassieke) taalanalyse en 
cultuur?

•Moderne talen & wetenschappen
•2A

spelen met moderne talen 
en wetenschappelijk 

onderzoek?

•STEM-wetenschappen
•2A

technisch-
wetenschappelijke 

experimenten?



Nog vragen?

• Contacteer Eva Maes via Smartschool
of telefonisch (055 23 06 60)

• Vind nog meer info 
• op de Da Vinci Campus-website
• op Onderwijskiezer.be

• Contacteer het CLB
• Contactpersoon Valerie Van Waesberghe

• Tel: 0492 46 77 87
• E-mail: valerie.vanwaesberghe@clboudenaarde.be

https://davincicampus.be/het-tweede-jaar/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/index.php
mailto:valerie.vanwaesberghe@clboudenaarde.be


Een bewuste 
keuze!


