
Basisopties 2de jaar B-stroom

Je volgt de basisoptie Economie en organisatie in combinatie met één van de 2 
andere. Elke basisoptie wordt 5 lesuren per week aangeboden. In totaal werk je dus 
aan 2 basisopties per week tijdens 10 lesuren per week.

Economie en organisatie

Wie kiest het?
Je hebt interesse voor economie en sociaal-maatschappelijke thema’s. Je wil de 
economische wereld beter begrijpen en er zelfs deel van uitmaken. Ook gegevens 
verwerken en ICT-vaardigheden zijn belangrijk voor je.

Wat bieden we je aan?
Economie wordt vanuit verschillende standpunten bekeken: de consument, 
ondernemingen en bedrijven.
Een consument maakt keuzes. Hij heeft aandacht voor duurzaamheid, ecologie en 
solidariteit. Hij beschikt ook over meer kracht in de economie door nieuwe 
technologische ontwikkelingen en digitalisering. Hij wilt ook bijdragen aan meer 
welvaart en welzijn in de wereld.
De ondernemingen worden ook onder de loep genomen. Hoe werkt zo een 
onderneming? Hoe spelen de ondernemingen in op nieuwe ontwikkelingen en 
digitalisering? Dit zijn slechts enkele vragen waarop je een antwoord gaat ontdekken. 
Je gaat verschillende ondernemingen in de retail en de logistiek bestuderen.
Ook de overheid, in al zijn vormen (lokaal, nationaal, internationaal), hebben hun rol 
binnen de economie. Wat hun rol precies inhoudt, komt eveneens aan bod.
Om dit alles in de praktijk om te zetten, trachten we via kleine projecten je 
ondernemingszin aan te scherpen. Hiervoor doen we een beroep op jouw digitale, 
sociale en communicatieve vaardigheden. Om die digitale vaardigheden aan te 
scherpen, voorzien we ook lestijd waarin je met verschillende digitale pakketten aan 
de slag kan gaan om je er verder in te verdiepen.

Kunst en creatie

Wie kiest het?
Je hebt interesse voor kunst en cultuur. Je bent creatief en wil je op verschillende 
artistieke manieren uiten. Hierbij toon je interesse voor verschillende expressievormen.

Wat bieden we je aan?
Je beleeft kunst maar creëert ze ook. Je maakt kennis met verschillende 
expressievormen: woord, klank, vorm, beweging en media. Je ervaart eveneens dat het 
samenspel tussen deze expressievormen een nieuwe beleving met zich meebrengt.  Je 
ontdekt de samenhang en de beïnvloeding van beeld, geluid, woord, beweging en 
media in allerlei boodschappen. 
Je zal aan de slag gaan om deze expressievormen ook te presenteren en te ontwerpen. 
Hierbij zal je de kracht van het samenspel inzetten om tot een knap geheel te komen.
We trachten je creatief denken te stimuleren door je kansen te geven om je ideeën te 
ontdekken, dingen van een andere kant te laten bekijken, je verbeelding de vrije loop 
te laten gaan, andere zintuigen of oplossingsmethodes te laten gebruiken.
 

Sport

Wie kiest het?
Je hebt interesse voor sport en wetenschappen. Daarnaast ben je ook sociaal 
ingesteld. Je sport graag en wil verschillende sportdisciplines verder verkennen. Ook 
toon je interesse voor de link tussen sport en wetenschappen.

Wat bieden we je aan?
 Sport – 3 uren
Verschillende sportdisciplines, andere dan tijdens de gewone lessen LO, worden 
aangeboden. Je leert hierin je motorische vaardigheden kennen en onderzoekt hoe je 
jouw bewegingstechnieken kan optimaliseren om tot betere sportprestaties te 
komen. Ook leer je verschillende tactieken onder de knie te krijgen.
Binnen de sport zijn sociale en communicatieve vaardigheden uiterst belangrijk. Je 
bestudeert deze vaardigheden en krijgt inzicht in het sociaal functioneren en 
communiceren van mensen. Je leert strategieën inzetten om sociaal en 
communicatief vaardiger te worden.

 Wetenschappen – 2 uren
Je gaat aan de slag met wetenschappelijke experimenten en inzichten binnen sport 
en beweging. Je onderzoekende houding zal hierbij aangescherpt en verder 
uitgediept worden. 
Voedingspatronen analyseren, de aanwezigheid van stoffen in voeding en sportdrank 
ontdekken, effect van stoffen op je lichaam, … zijn slechts enkele onderwerpen die aan 
bod zullen komen.
Verder is er ook ruimte om aan veiligheid en EHBO te werken zodat je steeds goed 
voorbereid en geïnformeerd aan de start komt.
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