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Profiel van de opleiding

Samenwerking

Klaarstomen voor het hoger onderwijs met een focus op STEM-wetenschappen, algemene
vorming en next level vaardigheden.

Scholengroep GO! Next
• Praktijkruimtes en kennisdeling verschillende sectoren en opleidingen
PXL
• Secundair-Hoger onderwijs (mevr. Elke Martens)
• STEM-Academy (dhr. Hugo Meus)
STEM workshops: Drones programmeren en vliegen, Elektrische noodkoffer, Floorplanner,
Sketch Up, 3D-printing, Lasercutter, ontwerp-ingenieur, James-zelfrijdende voertuigen,
Zora-robot, …
PXL en VOKA
• Young and Strong: Leadership en ondernemen, creativiteit en technologie (mevr. Sara
Weerts)
Sector STEM (onder voorbehoud)
• Chemie Essenscia
• Elektriciteit VOLTA
• Automotive Educam
• ...
RTC Regionaal TechnologieCentrum (onder voorbehoud)
• Limburg STEM’t af: brug onderwijs en bedrijfswereld (mevr. Liesbeth Schraepen)

Instromen kan uit alle richtingen, de klemtoon komt te liggen op wetenschappelijk inzicht
en de onderzoeksmethode om zelfstandig probleemstellingen aan te pakken. Academische
vaardigheden en (s)Teamspirit reiken je een springplank aan.
Presentietechnieken, leer- en onderzoekscompetenties en oplossingsgerichte aanpak vervolmaken je opleiding naast een talig aspect binnen Nederlands en Engels.

Wat
Met dit schakeljaar focussen we op een doorstroming naar het hoger onderwijs. Het doel is
slaagkansen in het vervolgonderwijs te vergroten met een brede basis van algemene vakken
en vaardigheden.

Wie
Leerlingen uit het zesde jaar BSO kunnen naar dit zevende jaar om een diploma te behalen
en om klaargestoomd te worden voor verdere studies.
Leerlingen kunnen na het zesde TSO met dit schakeljaar ook extra verbreding van kennis en
vaardigheden opdoen.

Hoe
Les op school gecombineerd met projecten binnen en buiten onze campus & link met de
maatschappelijke context.

CONTACTEER ONS
STEM
Vildersstraat 3
3500 Hasselt
levelx.be
011 21 10 10
STEM@levelx.be

Brug naar het Hoger Onderwijs met inspiratie uit het werkveld.

BlueBox

Examens voor wiskunde en STEM-wetenschappen.
Permanente evaluatie voor de overige vakken.

B-blok
C-blok

Directie

A-blok

Villa V

Lessentabel 7Steam
STEM
7de lj
BASISVORMING

7Steam

Nederlands

4

Engels

3

Wiskunde

4

STEM-wetenschappen (chemie, fysica, biologie, natuurwetenschappen)

9

Mens en samenleving (mavo)

4

Levensbeschouwelijke vakken*

2

Lichamelijke Opvoeding*

2

+ Projecten i.s.m. PXL en externen
Next Level* Next Level*

TOTAAL AANTAL UREN/WEEK

2

30

*samenzetting 7BSO overige richtingen

In het complementair vak ‘Next level’ bereiden we de jongeren voor op de volgende stap in hun loopbaan:
ondernemen, verder studeren of starten op de arbeidsmarkt. De verschillende mogelijkheden worden verkend en via projecten gaan onze jongeren aan de slag voor hun toekomst. Hierbij hebben we specifiek
aandacht voor de drie waarden van GO! Next: welbevinden, motivatie en maatschappelijke meerwaarde.

