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Beste leerling(e) 
Beste ouder(s) 

 

 

In deze brochure (p.3 t.e.m. p.22) vind je een korte voorstelling van de projecten die we tijdens het 

schooljaar 2022-2023 aanbieden aan de zesdejaars. 

Vanaf p. 23 krijg je per studierichting een overzicht van de verplichte projecten en ook een lijst met 

onderwerpen waaruit je een selectie moet maken.  

Lees eerst aandachtig de uitleg bij de projecten, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. 

Hou rekening met je interesse én met je resultaten voor de vakken die een sterke invloed hebben 

op het project dat je kiest. 

Het is onmogelijk om nog wijzigingen in de keuzes toe te staan nadat de groepen per project zijn 

samengesteld. 

Uitzonderlijk gebeurt het dat leerlingen die slechts één lesuur Vrije Ruimte hebben, wensen om een 

extra project te volgen. Indien dit organisatorisch mogelijk is, dan kan zo’n leerling als vrije leerling 

aansluiten bij dit project. Dit komt dan als extra project bovenop het normale pakket. Dit gaat ten 

koste van een uur studie. Besef dat dit een extra inspanning vraagt in een druk zesde jaar. Omdat 

deze leerlingen mee de opdracht- en groepsverdeling bepalen, moet de leerling die de aanvraag 

indiende dan ook effectief actief deelnemen aan het “vrij” project. Om alle misverstanden te 

vermijden, nemen die leerlingen steeds persoonlijk contact op met de betrokken leerkracht en 

indien nodig met mevr. Beunens, pedagogisch directeur OLVH1. 

Je maakt jouw keuze op het online formulier via de Teams-groep keuze Vrije Ruimte. Of je eigen 

keuze al dan niet mogelijk is, hangt af van verschillende factoren. We zullen onze uiterste best doen 

om je keuze zoveel mogelijk te respecteren. We hopen dat we op je begrip mogen rekenen als dit 

uitzonderlijk niet lukt. 

Je vult het online-formulier in tegen ten laatste vrijdag 24 juni 2022. Voor leerlingen van wie het 

keuzeformulier ontbreekt, beslist de directie bij welke groep ze aansluiten. 

We wensen je alvast succes met de komende proefwerken en een mooie, welverdiende vakantie. 

 

 

De leerkrachten van de projecten Vrije Ruimte en de directie 
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1. Ancien Régime 

 

 

 

voor wie  Voor alle leerlingen met interesse in geschiedenis.  
 

wat  Het zijn ‘middeleeuwse toestanden’ hoor je vaak in de media, volledig 
onterecht want de middeleeuwen waren zo slecht nog niet. We maken er 
een bijzonder negatief en duistere periode van. Hoe zat het echt? Daar 
gaan wij naar op zoek. Met een goede portie historische kritiek behandelen 
we de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. We zoomen in op de 
vrouw en haar rechten, heksenprocessen, de Guldensporenslag, de Kleine 
IJstijd en vele andere boeiende thema’s.  
 
 

werkwijze  We zullen uitdagende wetenschappelijke literatuur lezen; we leren oude 
handschriften in het Middelnederlands ontcijferen en gaan zo met oude, 
oorspronkelijke bronnen aan de slag.   
 

evaluatie  Je schrijft een werkstuk dat je ook mondeling toelicht. 
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2. Determinanten 

 

  

 

voor wie  De leerlingen uit 5WW zonder uitbreiding wiskunde, 5EI en 5LE volgen 
dit project. Maar ook leerlingen uit 6EE, 6LE en 6ME die kiezen voor een 
wetenschappelijke studie na de zesdes kunnen gerust aansluiten bij dit 
seminarie. 

 
wat  De behandelde onderwerpen zijn lineaire programmering en 

determinanten. Deze onderwerpen sluiten nauw aan bij matrices en 
stelsels.  

   
eindproduct/ 

evaluatie 
 De helft van elke sessie wordt er klassiek gedoceerd. Na de “theorie” 

maken de leerlingen individuele oefeningen die ze op het einde van elke 
sessie indienen. Op het einde is er ook nog een toets gepland. Er zijn 50 
punten te verdienen, 25 via de individuele oefeningen en 25 via de 
afsluitende toets. 
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3. Financiële algebra 

 

Waarom moeten jongeren zo snel mogelijk aan de slag met beleggen? 

voor wie  Alle zesdes kunnen dit seminarie volgen. Er is geen specifieke wiskundige 
en economische voorkennis vereist. De bedoeling is om de financiële 
kennis van de 18-jarige uit te breiden. 
 

wat  Het seminarie bestaat uit de volgende onderwerpen: 

− Enkelvoudige en samengestelde intrestberekening 

− Het bespreken van een aantal hedendaagse 

beleggingsproducten: zicht- en spaarrekening, termijnrekening, 

kasbon, obligatie, aandelen, TAK21, TAK23, beleggingsfondsen, 

goudkoers, bitcoins of andere cryptomunten, crowdfunding, 

pensioensparen. 

− Annuïteiten met als voornaamste toepassingen: een 

hypothecaire lening en het consumentenkrediet 

werkwijze  Het is niet de bedoeling om een sterk theoretische uiteenzetting te 
geven. We proberen vooral te verwijzen naar realistische financiële 
achtergronden. Financiële algebra mag niet enkel wiskundig vormend 
zijn, maar moet ook sociaal, maatschappelijk en economisch vormend 
zijn.  

 

evaluatie  De leerlingen zullen tijdens de lessenreeks een aantal oefeningen en 
opdrachten uitvoeren die gequoteerd worden. 
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4. ICT en economie in een onlinewereld 

 

 

 

voor wie  Leerlingen die zich verder willen verdiepen in het uitwerken van 
economische opdrachten via de nodige ict-vaardigheden in de 
onlinewereld. 
 

wat  We verdiepen ons verder in het basispakket Microsoft Excel en maken 
kennis met de softwaretoepassing PowerBI. Hoe kunnen we snel en 
gericht zoeken in een grotere hoeveelheid data; hoe stellen we deze data 
voor via een draaitabel, een draaigrafiek of een andere visualisatie uit 
PowerBI.  
Bij het verwerken van een economische opdracht, zullen we gebruik 
maken van tools die noodzakelijk zijn om in een onlinewereld te kunnen 
functioneren. We maken verder kennis met Teams en verdiepen ons in de 
verschillende mogelijkheden die deze toepassing aanbiedt.  
 

werkwijze  Via een klassikale demonstratie maken we kennis met de verschillende 
mogelijkheden van de programma’s. Via concrete kleine opdrachten 
verwerken we de aangereikte kennis. Uiteindelijk komt alles samen in een 
groepsopdracht, waarbij we vertrekken vanuit een economische 
probleemstelling en waarbij alle aangeleerde facetten zelfstandig 
toegepast worden.  
 

evaluatie  Via een gequoteerde groepsopdracht 
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5. Inleiding kwantumfysica 

 

kwantumcomputer van Google 

voor wie  Leerlingen uit 6eWetenschappen-Wiskunde 
 

wat  Einstein said that if quantum mechanics were correct then the world would 
be crazy. Einstein was right - the world is crazy.” Vanaf de jaren 1900 vond 
binnen de fysica een revolutie plaats. Toen bleek dat de kleinste deeltjes in 
ons universum zich niet gedragen zoals men aanvankelijk dacht, breidde 
men de klassieke theorieën van Maxwell en Newton uit. De kwantumfysica 
werd geboren. Deeltjes blijken ‘kansmatig gedrag’ te vertonen: eenzelfde 
deeltje heeft 50% kans om in een magnetisch veld naar boven te bewegen; 
50% kans om naar beneden te bewegen. Deeltjes blijken ook in een 
‘superpositie’-toestand te kunnen verkeren: een geladen deeltje kan in een 
magnetisch veld ‘tegelijk’ naar boven als naar beneden bewegen, zolang 
het deeltje niet wordt waargenomen. Deeltjes blijken tot slot 
‘verstrengeld’ te zijn: als het ene deeltje in een magnetisch veld naar boven 
zou bewegen, moét het andere deeltje naar beneden bewegen. Maak 
kennis met bovenstaande kwantumfysische principes en hoe deze een rol 
spelen in hedendaagse toepassingen zoals bijvoorbeeld qubits, 
kwantumcomputers en lasers. Zal je kwantumfysica begrijpen? 
Waarschijnlijk niet. Zelfs de bekende fysicus Richard Feynman zei ooit: " I 
think I can safely say that nobody understands quantum mechanics."Zal je 
inzien hoekwantumfysica er in slaagt om de meest ‘bovennatuurlijke’ 
experimenten (wiskundig) te beschrijven? Zeker en vast! 

 

werkwijze  We werken aan enkele practica rond ‘dagdagelijkse’ kwantumfysische 
toepassingen. Indien mogelijk, nodigen we een onderzoeker op school uit 
en ontdekken we welke fysica-onderzoeken momenteel ‘hot’ zijn! 
 

evaluatie  Actief meewerken tijdens de les en de talrijke groepswerken. Openboek-
toets en presentatie van  een kwantumfysische toepassing. 
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6. Italiaanse kunst op het scherp van de snede 

 

voor wie  Voor alle zesdejaars, als voorbereiding op culturele trips die je in je leven 
ooit nog zou kunnen maken! For those who want to, the same project is 
also offered in English (CLIL). We do not only give you the introductory 
talk during the first lesson, we also offer you the exercises during the 
project in English. And your final project work had to be made in English. 
 

wat  Elk jaar sluiten 90% van onze zesdejaars hun zes jaar Hemelvaart af met de 
Italiëreis. De steden die wij bezoeken (Firenze, Rome, Venetië…) zijn 
geen Chersonisso of Ibiza! Italië staat niet voor niets bovenaan de 
toeristische ranglijst bij uitstek. Naar Italië ga je voor de cultuur en de 
kunst.  
Gegroeid van uit de ervaring dat jongeren van vandaag het lastiger 
hebben om die kunst in een groter verband te zien, bieden wij een 
creatieve kijk op de kunstgeschiedenis aan vanuit de invalshoek van...de 
wiskunde. Bedoeling is een eenvoudig referentiekader aan te reiken zodat 
het makkelijker wordt om “dingen te kunnen plaatsen” niet alleen op 
Italiëreis maar ook op alle andere culturele trips die je in je leven ooit nog 
zou kunnen maken!. Geen kunstgeschiedenis “om de geschiedenis” maar 
vanuit een verrassende wiskundige bril. Tevens verwerken we de 
opgedane kennis m.b.v. creatieve ICT-vaardigheden tot een inspiratiebron 
voor hun medereizigers /leerlingen.  
  

werkwijze  Na een 'onverwachte start' van het project, werken we voortdurend in 
kleine groepjes. Alle werk gebeurt "on the spot". 
Jouw beheersing van de onderzoeksvaardigheden helpt je om snel en 
efficiënt te werken. Geen stapels theorie maar concrete toepassing van 
wat je al die jaren hebt geleerd.  
 

eindproduct  Het groepswerk leidt tot een audiovisuele presentatie die …  
 

evaluatie  … als eindproduct wordt geëvalueerd zowel door de leerkrachten als door 
de “peers”. 

 

 
 

OPTIE 

CLIL 
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7. Koen Vanmechelen onder de loep 

wat  … LABIOMISTA is de belichaming van Koen Vanmechelens artistieke en 
filosofische visie. Het is een permanent evoluerend kunstwerk dat je 
uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Al meer dan 20 jaar werkt de bekende 
kunstenaar op de snijlijn van kunst, gemeenschap en wetenschap. Zijn 
werk is het resultaat van onderzoek naar identiteit, fertiliteit & 
bioculturele diversiteit.  Labiomista vormt een ontmoetingsplek voor alle 
soorten levend weefsel op de wereld. 
 
LABIOMISTA (Genk) is ook een permanent en evoluerend. Het is een 
broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, projecten en 
samenwerkingen. En het  
We pluizen de filosofie van Koen Vanmechelen uit. Hoe bijzonder is de 
wereld van de kip als uithangbord van een ruimer onderzoek met linken 
naar wetenschap, politiek, filosofie en etnische kwesties?  
Vervolgens brengen we kleuters spelenderwijze in contact met de 
filosofie van Koen Vanmechelen. Dit vormt dan het uitgangspunt van een 
praktische workshop waarbij lustig geschilderd, getekend wordt naar 
levende kippen. In een interactief spel wordt bodypainting gecombineerd 
met gestuurd gesteschilderen.  
We ontwerpen een silhouet geïnspireerd op de cosmopolitain chicken. 
Pluim, huid, bek, kam, poot tot de beweging van de kip … Van 
eenvoudige tot recupmaterialen wordt een vorm gecreëerd , die achteraf 
gedragen kan worden tijdens een performance. Passen, vormen en 
bijsturen van wat er zich aandient, zonder dat je moet kunnen naaien, zo 
verloopt het uitvoeringsproces. Wie wilt deelnemen verzamelt alvast 
pluimen.  
We werken ook rond het totaalproject Labiomista. We ontwerpen een 
soundscape, een affiche, beeldmateriaal in de vorm van foto en video, 
een uitnodiging … Veel kan een manuele insteek kennen, maar zal toch 
grotendeels met aangepast computermateriaal worden aangemaakt. 
Ook hier vormen de kip en het ei versus mens het uitgangspunt. 
Daarnaast gaan we graven in cultfilms en hedendaagse muziekgenres. Dit 
werkt ondersteunt de performance.  
Uiteindelijk voeren we performance uit. Hiervoor worden de stappen 
gezet naar lichaamsexpressie, verkennen van het eigen lichaam als eigen 
ruimte en de mogelijkheden ervan naar de ruimte rondom. We zoeken 
een geschikte locatie voor de uitvoering van de performance, met 
kleuters erbij.  
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8. Kopzorgen 

 

voor wie  Dit project is gericht op alle leerlingen uit de Humane Wetenschappen, 

geïnteresseerd in psychologie en psychische problemen. 

 

wat  Eén op de vier personen krijgt in België minstens eenmaal in zijn leven  te 

maken met psychische problemen. Borderline, depressie, eetstoornissen,... 

om er maar enkele te noemen. Gek toch dat er over deze psychische 

problemen vandaag nog altijd zo weinig wordt gesproken. En daar wil dit 

project ‘kopzorgen’ verandering in brengen.  

 

werkwijze  Doorheen het project komen verschillende stoornissen aan bod die we 

samen gaan analyseren aan de hand van waargebeurde verhalen. Wist je 

bijvoorbeeld dat Flip Kowlier een depressie overwonnen heeft? En dat 

cannabis vandaag de oorzaak is van heel veel psychoses bij jongeren?  

Jullie zullen zelf ook één psychische stoornis naar keuze dieper uitwerken. 

Je zal informatie verzamelen over de aard, de oorzaken, symptomen en 

behandeling van deze stoornis. Dit alles schrijf je neer in een infobrochure. 

Daarnaast moeten ook anderen van het bestaan van de door jouw 

onderzochte stoornis op de hoogte gebracht worden. Daarom maak je per 

twee een kleurrijk infobord dat we daarna een plek geven in één van onze 

lokalen. 

 

evaluatie  Je wordt enerzijds geëvalueerd op je eindproducten, namelijk je 

infobrochure en infobord. Anderzijds word je ook tussentijds geëvalueerd 

aan de hand van korte opdrachten. 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFlP2ypvXMAhWFLsAKHUuSD3IQjRwIBw&url=http://www.hetoudegesticht.nl/category/psychotische-stoornissen/&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNEO4ysOuwH6CHwxwTGMEc9pQiiY9g&ust=1464268235764211
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9. La-Tex 

 

 

voor wie  Het seminarie staat open voor alle geïnteresseerde zesdes die volgend jaar 
een wetenschappelijke en/of wiskundige richting zullen volgen. 

 

wat  Wie wiskundige of andere symbolen in Word wil gebruiken, heeft 
waarschijnlijk al ondervonden dat dit redelijk omslachtig en tijdrovend is. 
Ook kan het zijn dat de volledige lay-out veranderd is wanneer je het 
document wil afdrukken. Voor de opmaak van wetenschappelijke en 
wiskundige teksten wordt daarom vaak het softwareprogramma LaTeX 
(spreek uit als ‘laa-tech’) gebruikt. Wie daarmee werkt, heeft immers geen 
last van bovenstaande problemen.  

Dit systeem heeft ook andere voordelen ten opzichte van een opmaak via 
Word. Zo is onder andere de nummering bij titels steeds correct (ook 
wanneer je hoofdstukken van plaats wisselt) en is het heel eenvoudig om 
te verwijzen naar andere pagina’s en titels. Bovendien blijft de lay-out 
consistent, ook bij grote documenten.  
 
In wiskundige en wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs is 
LaTeX dan ook de standaard. Dit project is dus een ideale manier om al op 
voorhand kennis te maken met dit programma.  

 

 

werkwijze  Tijdens de eerste lessen van het project maken de leerlingen kennis met 
LaTeX. Op het einde van het project schrijven de leerlingen een artikel over 
een wetenschappelijk onderwerp, waarbij alle geziene concepten van de 
verschillende lessen aan bod komen. 
 

evaluatie  Er is zowel een procesevaluatie (tussentijdse oefeningen) en een 
productevaluatie (eindverslag). 
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10. Media literacy and fake news 

 

Extremist groups are using coronavirus to push fake news on social media, report warns 

 

 

Target group This course is for students who are currently studying modern 

languages and who want to learn to think more critically about all 

the information they are being confronted with nowadays. This 

course will try to teach you to become a critical thinker, which is 

becoming more and more important in our over-mediatized society. 

 

Content You will learn more about the difference between literacy and media 

literacy. You will try to develop critical thinking, will get tools to 

identify fake news, learn to recognize and resist marketeer 

techniques, practise to recognize an author’s point of view and learn 

to create media responsibility.  

 

Assessment You will be assessed by a variety of methods including vocabulary 

tests, WebQuests, reading and listening exercises, short writing 

exercises and oral exercises.  
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11. Mobiele journalistiek 

 

 

 

voor wie  … zich graag in (beeld)taal verdiept. 
… interesse heeft in de actualiteit. 
… wil weten hoe nieuwsreportages in elkaar zitten. 
Dit project is vooral gericht op leerlingen uit de humane wetenschappen of 
een talenrichting. Er is echter geen specifieke voorkennis vereist, wel een 
neus voor nieuws. 
 

wat  Hoe kan je een korte kwaliteitsvolle reportage maken met je smartphone? 
Die vraag staat centraal tijdens dit project. Allerhande sessies – 
bijvoorbeeld rond interviewtechnieken en nieuwsteksten schrijven – tonen 
ons hoe een mobiele journalist te werk gaat.    
 

werkwijze  Eerst worden de leerlingen ondergedompeld in de wereld van journalistiek. 
Ze lezen persberichten, nemen een kijkje achter de schermen van een 
nieuwsredactie, bekijken een aantal goede voorbeelden van mojo, wonen 
een persconferentie bij en komen te weten hoe een dag van een mobiele 
journalist eruitziet. 
 
Daarna is het aan de scholieren zelf! Tijdens praktijkgerichte sessies leren 
ze de kneepjes van het vak. We gaan aan de slag met onder meer 
interviewtechnieken en montage op een smartphone. Ook tips om 
nieuwsreportages te delen via sociale media komen aan bod. Dat allemaal 
onder het toeziend oog van een journalist. 
 
 

evaluatie  Procesevaluatie (research, storyboard uitwerken, contact interviewee, 
deadline montage …) en een externe jury, samengesteld uit een journalist 
én personen die tot het gekozen doelpubliek behoren. 
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12. Onderzoekscompetenties in de wetenschappen 

voor wie  Alle leerlingen uit 6 EE, 6 LE, 6 ME en 6 WW en 6WWi 
kunnen kiezen uit één van de vijf projecten 
onderzoekscompetenties in de wetenschappen. 
 

wat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 In dit seminarie werk je in team aan een onderzoek dat 
aanleunt bij de wetenschapsvakken. De bedoeling is om 
een onderzoeksvraag te formuleren en door een 
experiment tot een antwoord op deze onderzoeksvraag 
te komen.  
 
 
 
 
 
Onderzoeksgebied hemel & aarde  –  voorbeelden 
thema’s: 

▪ Wat is de invloed van het albedo-effect op de 

temperatuur op aarde? 

▪ Sterrenkundige berekeningen 

▪ In kaart brengen en voorspellen van 

aardbevingen, vulkanisme, ... 

▪ ... 

 
 
Onderzoeksgebied mens & lichaam – voorbeelden 
thema’s: 

▪ Welke factoren kunnen ons IQ beïnvloeden? 
▪ Kunnen we door oefenen de werking van ons 

eigen 
oog verbeteren? 

▪ Testen van spierkracht, hartslag, … 
▪ ... 

 
 
Onderzoeksgebied natuur & milieu – voorbeelden 
thema’s: 

 
▪ Meten van luchtvervuiling langs autowegen 
▪ Waardoor en in welke mate worden lokale  

diersoorten bedreigd? (huismus, wolf, …) 
▪ Op zoek naar micro-plastics in zeezand 
▪ ... 
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Onderzoeksgebied voeding & (w)etenschappen – 
voorbeelden thema’s: 

 
▪ Vergelijking van vetgehalte in verschillende 

soorten frietjes.  
▪ Welke invloed hebben verschillende soorten 

dranken op tandglazuur?  
▪ Bevat koeienmelk meer of minder lactose dan 

karnemelk?  
▪ …  

 
Onderzoeksgebied mens & fysica– voorbeelden thema’s: 
Voorbeelden van onderzoeksthema’s: 

• Kinesitherapie & sportwetenschappen: 
o Glijdende wrijving bij het skiën 

• Fysica in het verkeer: 
o Invloed van beginsnelheid op remafstand 

• Energieverbruik bij lampen 
o Lichtopbrengst spaarlamp / LED-lamp / 

halogeenlamp versus gloeilamp 

• … 
 

werkwijze  We werken volgens de OVUR-methode. Je stelt zelf de 
onderzoeksvraag en de hypothese op, je zoekt 
informatie op, je bereidt een experiment voor en voert 
dit experiment ook uit. Dit alles komt in een uitgebreid 
verslag. De laatste les geef je een presentatie over je 
onderzoek. 

   

evaluatie  Procesevaluatie (opzoeken van informatie, maken van 
een logboek, uitzoeken van een experiment) en 
productevaluatie (tussentijds verslag, eindverslag en de 
presentatie).  
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13. Spaans 

 

 

 

voor wie  Deze cursus is ideaal voor wie Spaans een mooie taal vindt, voor wie graag op reis gaat 
naar Spanje of Zuid-Amerika, voor wie deze taal eventueel verder zou willen 
studeren….  

wat  Deze cursus heeft tot doel je kennis te laten maken met deze prachtige wereldtaal. Na 
een grondige studie van de uitspraak zal je na enkele weken in staat zijn om jezelf voor 
te stellen en een kort gesprekje te voeren over je hobby’s, dagelijkse activiteiten, over 
je gemeente of stad. Je zal je ook leren behelpen bij het winkelen en het uit gaan 
eten… Korte tekstjes in combinatie met gevarieerde oefeningen vormen de basis van 
de cursus. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van je persoonlijke interesses en 
ervaringen. Veel opgaven zijn zo opgesteld dat informatie met medeleerlingen wordt 
uitgewisseld en dat daarvoor vanaf het begin het Spaans als communicatiemiddel 
wordt gebruikt.  

evaluatie  Het spreekt voor zich dat het aanleren van een nieuwe taal de nodige inspanningen 
vraagt. Er wordt dan ook van je verwacht – naast een gezonde dosis interesse – dat je 
elke week de geziene leerstof bijhoudt. Om je daartoe aan te zetten worden er enkele 
kleine kennis- en vaardigheidstoetsjes gegeven. 
 
¿Hasta septiembre?  
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14. Statistiek 

 

voor wie  Alle zesdes met 3u/4u wiskunde die volgend schooljaar statistiek  zullen 
moeten doorworstelen.  
 

wat  In het hoger onderwijs/universiteit staat in veel richtingen statistiek op het 
programma. Vaak is dit echter een probleem vak, vooral voor leerlingen die 
3u/4u wiskunde gevolgd hebben in het middelbaar. 
Het doel van dit seminarie is om reeds een aantal begrippen, rekenregels, 
… aan te reiken om volgend jaar beter voorbereid te zijn. 
In het seminarie komen kansrekenen, kansverdelingen en inductieve 
statistiek aan bod 

werkwijze  De werkvormen zijn zoals in het hoger onderwijs/ universiteit. 

evaluatie  Op het einde van de periode is er een openboektoets 
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15. Tijd voor je talent 

 

 

wat  
werkwijze  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie 

 In onze maatschappij wordt er heel veel van jongeren verwacht: je moet 
altijd maar doorgaan, bezig zijn, bereikbaar zijn, mooi zijn, vrienden 
hebben, cool zijn en tegelijkertijd ook nog goed presteren op school en de 
juiste keuzes maken. Je bent dus altijd bezig, maar ben je ook wel eens 
bezig met jezelf?  
Soms is het goed om eens stil te staan: te stoppen, te landen en te kijken. 
En op een rustige manier na te denken over wat je écht wil, waar je écht 
goed in bent en wat je energie geeft.  
 
In 8 weken krijg je de tijd om te stoppen en leer je om bewust en met 
aandacht in het hier en het nu te zijn, je leert technieken die je beter 
bestand kunnen maken tegen stress en je leert vriendelijk te zijn voor jezelf 
en daarbij aandacht te hebben voor wat jij van je leven verwacht. Je 
ontdekt je talenten en leert hoe je ze in je (dagdagelijkse) leven kan 
inzetten. 
 
Het project is enkel bedoeld voor wie openstaat voor stilte en voor wie 
graag zichzelf, zijn talenten en zijn toekomstdromen beter zou willen leren 
kennen. Naast de 8 sessies in de klas, krijg je ook elke week verplicht 
‘huiswerk’ mee in de vorm van een dagboek en/of oefeningen. Op het 
einde van de reeks schrijf je een reflectieverslag.  
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16. Tutor 

 

 

voor wie  Dit project is gericht op alle leerlingen uit het 6e jaar Humane 

Wetenschappen 

 

wat  Het opbouwen van een goede persoonlijke leermethode is een werk van 

lange adem en is niet eenvoudig. Om leerlingen uit het 1e jaar (de tutees) 

hierbij te ondersteunen, zullen jullie optreden als hun begeleiders (de 

tutors). Gedurende een aantal sessies zullen jullie hen helpen om zichzelf 

als lerende te leren kennen. Daarnaast zullen jullie hen ook verschillende 

strategieën en hulpmiddelen aanbieden om hun leerproces op een goede 

manier in handen te nemen. Dit alles doen jullie in kleine groepjes van 

maximum drie tutees per tutor. Zo kunnen jullie een goede band 

opbouwen met jullie tutees en kunnen jullie hen maximaal ondersteunen. 

 

werkwijze  Tijdens de eerste sessie krijgen jullie uitleg over het project en de manier 

van werken. We overlopen de thema’s die jullie zullen aanbrengen bij jullie 

tutees en jullie krijgen leermateriaal waar jullie mee aan de slag kunnen 

gaan. De volgende sessies bereiden jullie zelf telkens voor om zo meteen 

met jullie tutees aan de slag te kunnen gaan. 

 

evaluatie  Jullie worden doorheen het project geëvalueerd (voorbereiding per sessie, 

aanpak tijdens de sessie,...). Op het einde van het project volgt een 

reflectietaak. 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinh6PYoPXMAhVqKsAKHaxaAqkQjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/coloma6a/archief.php?ID%3D2603455&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFKgElf_qnCssPMIG0NladVGoOL-A&ust=1464266698359442
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17. Uitbreiding fysica 

voor wie  Leerlingen uit de WW 
  

wat  ▪ de fysica achter de rugschool 

 
 

▪ de fysica achter het rijexamen: welke krachten ontwikkelen zich bij het 
botsen en hoe mij er tegen beschermen 
 

 
 

▪ alternatieve manieren om schakelingen van elektrische weerstanden 
op te lossen 
 

 
▪ de techniek achter werpsporten: beschrijving van de baan; hoe raak ik 

verder, hoger,… zonder bijkomende inspanningen. 
 

 
 
 

werkwijze  Na een theoretische ondersteuning worden practica gemaakt of wordt een 
zelfstandig te maken opdracht uitgewerkt. 
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18. Uitbreiding wiskunde HW 

 

voor wie  Zesdes humane wetenschappen (met uitbreiding wiskunde) 
 

wat  Statistiek is meer dan wiskunde. Met behulp van kansberekening en 
hypothesetesten is het immers mogelijk om conclusies over een hele 
populatie te geven op basis van een steekproef. Op die manier vormt de 
statistiek een onmisbaar hulpmiddel bij kwantitatief onderzoek, ook 
binnen bijvoorbeeld psychologie, pedagogie en sociologie.  
 
In het hoger onderwijs/universiteit staat in veel richtingen statistiek op het 
programma. Vaak is dit een probleemvak, vooral voor leerlingen die in het 
middelbaar 3u/4u wiskunde gevolgd hebben.  
 
Het doel van de uitbreiding wiskunde voor 6HWi is om al een aantal 
begrippen, eigenschappen en rekenregels te leren als voorbereiding voor 
volgend jaar. In het eerste project komen kansberekening en 
kansverdelingen aan bod. Het tweede project gaat dieper in op 
hypothesetesten. 
 

werkwijze  De werkvormen zijn zoals in het hoger onderwijs/ universiteit. 

evaluatie  Op het einde van de periode is er een openboektoets 
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19. Voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts en 

wetenschappelijk hoger onderwijs 

 

 
voor wie  Keuzeonderwerp voor geïnteresseerde leerlingen uit 6 WW, 6 LE, 6 ME, 6 

EE 
Leerlingen uit andere richtingen moeten vooraf een intake gesprek hebben 
met dhr. Vens en de cursus vooraf komen inkijken. 
 

wat  Modelvragen (multiple choice) fysica, chemie en biologie van voorbije 
toelatingsproeven worden in groepjes opgelost. 
 

werkwijze  In groepjes modelvragen oplossen van de toelatingsproef van de voorbije 
jaren. De klemtoon ligt vooral op ‘hoe pak ik het aan om meerkeuzevragen 
op te lossen’ : hoe kom ik constructief tot de juiste oplossing; waarom zijn 
de alternatieven fout. 
 

 

 

  

TOELATINGSEXAMEN 

ARTS EN TANDARTS       2023 
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PROJECTEN PER RICHTING 
 
6 Economie-moderne talen  (3 lesuren = 96 uur) 
 

Verplichte projecten: 

• 16 uur  Koen Vanmechelen onder de loep 

• 16 uur  Financiële algebra 

• 16 uur  ICT en economie in een onlinewereld 

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

Kies twee van de volgende projecten: 

• 16 uur Ancien Régime 

• 16 uur  Statistiek 

• 16 uur  Tijd voor je talent 

• 16 uur Mobiele journalistiek 

• 64 uur Spaans  (Voor de leerlingen die voor dit project kiezen, blijven enkel de projecten ‘ICT en  

  economie in een onlinewereld’ en ‘Koen Vanmechelen onder de 

  loep’ over.) 
 

6 Economie-wetenschappen (1 lesuur = 32 uur) 

Verplicht project: 

• 16 uur Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

 “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

• Hemel & aarde 

• Mens & lichaam 

• Natuur & milieu 

• Voeding & (w)etenschappen 

• Mens & Fysica 

Kies één van de volgende projecten:  

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

• 16 uur  Tijd voor je talent 

 

Door het beperkt aantal uur Vrije Ruimte kunnen leerlingen uit economie-wetenschappen 

niet kiezen voor het project “voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts”. Gemotiveerde 
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leerlingen kunnen hun interesse bespreken met dhr. Vens. Indien het organisatorisch 

haalbaar is, kunnen ze dit project als vrije leerling volgen. Hetzelfde geldt voor de 

seminaries “determinanten” en “statistiek”. Daarvoor richten de leerlingen zich tot 

respectievelijk dhr. Tack en dhr. Verbeke. Een project volgen als vrije leerling gaat ten koste 

van een uur studie. Besef dat dit een extra inspanning vraagt in een druk zesde jaar. Omdat 

je mee de opdracht- en groepsverdeling bepaalt, moet de leerling die de aanvraag indiende 

ook effectief actief deelnemen aan het “vrij” project. 

 

6 Economie-wiskunde (2 lesuren = 64 uur) 

Verplichte projecten: 

• 16 uur  ICT en economie in een onlinewereld 

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

Kies twee van de volgende projecten:  

• 16 uur Ancien Régime 

• 16 uur Financiële algebra 

• 16 uur  Koen Vanmechelen onder de loep  

• 16 uur Latex 

• 16 uur  Tijd voor je talent 

 

6 Grieks-Latijn (2 lesuren= 64 uur) 

Verplichte projecten: 

• 16 uur  Koen Vanmechelen onder de loep  

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

Kies twee van de volgende projecten: 

• 16 uur Ancien Régime 

• 16 uur Financiële algebra 

• 16 uur  Media Literacy and fake news 

• 16 uur  Statistiek 

• 16 uur  Tijd voor je talent 

• 16 uur  Voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts 

• 64 uur  Spaans (Leerlingen die voor dit project kiezen, kunnen enkel dit project volgen) 
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6 Humane wetenschappen (3 lesuren  = 96 uur) 
 

Verplichte projecten:  

• 16 uur  Koen Vanmechelen onder de loep  

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

• 16 uur  Kopzorgen 

• 16 uur  Tutor 

Kies twee van volgende projecten: 

• 16 uur Ancien Régime 

• 16 uur  Financiële algebra 

• 16 uur  Statistiek 

• 16 uur Mobiele journalistiek 

• 16 uur  Tijd voor je talent 

 
6 Humane wetenschappen met uitbreiding wiskunde 
(3 lesuren = 96 uur) 
 

Verplichte projecten: 

• 32 uur  Uitbreiding wiskunde 

• 16 uur  Koen Vanmechelen onder de loep  

• 16 uur  Kopzorgen 

• 16 uur  Tutor 

Kies één van de volgende projecten: 

• 16 uur Ancien Régime 

• 16 uur  Financiële algebra 

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

• 16 uur  Tijd voor je talent 
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6 Latijn wetenschappen (1 lesuur = 32 uur) 
 

Verplicht project: 

• 16 uur  Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

 “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

• Hemel & aarde 

• Mens & lichaam 

• Natuur & milieu 

• Voeding & (w)etenschappen 

• Mens & Fysica 

Kies één van de volgende projecten:  

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

• 16 uur  Tijd voor je talent 

 

Door het beperkt aantal uur Vrije Ruimte kunnen leerlingen uit Latijn-wetenschappen niet 

kiezen voor het project “voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts”. Gemotiveerde 

leerlingen kunnen hun interesse bespreken met dhr. Vens. Indien het organisatorisch 

haalbaar is, kunnen ze dit project als vrije leerling volgen. Hetzelfde geldt voor de 

seminaries “determinanten” en “statistiek”. Daarvoor richten de leerlingen zich tot 

respectievelijk dhr. Tack en dhr. Verbeke. Een project volgen als vrije leerling gaat ten koste 

van een uur studie. Besef dat dit een extra inspanning vraagt in een druk zesde jaar. Omdat 

je mee de opdracht- en groepsverdeling bepaalt, moet de leerling die de aanvraag indiende 

ook effectief actief deelnemen aan het “vrij” project. 
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6 Moderne talen wetenschappen (2 lesuren = 64 uur) 
 
Verplichte projecten: 

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

• 16 uur  Media Literacy and fake news 

• 16 uur Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

 “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

• Hemel & aarde 

• Mens & lichaam 

• Natuur & milieu 

• Voeding & (w)etenschappen 

• Mens & Fysica 

Kies één van de volgende projecten:  

• 16 uur Ancien Régime 

• 16 uur  Determinanten 

• 16 uur Financiële algebra 

• 16 uur  Koen Vanmechelen onder de loep  

• 16 uur Mobiele journalistiek 

• 16 uur  Statistiek 

• 16 uur  Tijd voor je talent 

• 16 uur  Voorbereiding toelatingsproef arts/tandart 

 
6 Wetenschappen wiskunde (3 lesuren = 96 uur) 
 

Verplichte projecten: 

• 16 uur  Koen Vanmechelen onder de loep  

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

• 16 uur Uitbreidingen fysica 

• 16 uur Eén project uit onderstaande binnen het seminarie 

“onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

• Hemel & aarde 

• Mens & lichaam 

• Natuur & milieu 

• Voeding & (w)etenschappen 

• Mens & Fysica 
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Kies twee van de volgende projecten: 

• 16 uur Ancien Régime 

• 16 uur Financiële algebra 

• 16 uur Inleiding tot kwantumfysica 

• 16 uur Latex 

• 16 uur Tijd voor je Talent 

• 16 uur  Voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts 

6 Wetenschappen wiskunde met uitbreiding wiskunde 
(3 lesuren = 96 uur) 
 
Verplichte projecten: 

• 64 uur Uitbreiding wiskunde 

• 16 uur  Eén project uit onderstaande binnen het seminarie  

 “onderzoekscompetenties in de wetenschappen”: 

• Hemel & aarde 

• Mens & lichaam 

• Natuur & milieu 

• Voeding & (w)etenschappen 

• Mens & Fysica 

Kies één van de volgende projecten: 

• 16 uur Ancien Régime 

• 16 uur  Italiaanse kunst op het scherp van de snede (optie CLIL) 

• 16 uur Inleiding tot kwantumfysica 

• 16 uur  Koen Vanmechelen onder de loep  

• 16 uur  Tijd voor je talent 

• 16 uur Latex 

• 16 uur  Voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts 

6 Wetenschappen wiskunde optie Grieks (4 lesuren = 96 uur 

en 33e lesuur) 
 
Keuze: 

• 4u Grieks of  

• 3,5u Grieks en voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts en wetenschappelijk 
hoger onderwijs 

 


