
SPORTWETENSCHAPPEN 



PROFIEL

ALGEMEEN

• Je beschikt over degelijke competenties voor moderne 
talen, wetenschappen en wiskunde. 

• Je beschikt over kennis, vaardigheden en attitudes om de 
brede vorming verder uit te diepen.

• Je hebt een ruime interesse voor wetenschappen.
• Je staat positief tegenover sport en beweging. 



PROFIEL

SPORT

• Je vindt het aanleren van nieuwe bewegingen en het samen 
leren bewegen belangrijk. 

• Je beschikt over een goede fysieke conditie, voldoende 
motorische en sociale vaardigheden.



PROFIEL

THEORIE

• Je kan grote leerstofgehelen verwerken, structureren en 
instuderen.

• Je beschikt over een probleemoplossend vermogen, je bent 
bereid zelfstandig en onderzoekend te leren, kritisch te 
denken en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

• Je kan alleen en in groep leerinhouden verwerven.



INVULLING SPORTVAKKEN IN 3 EN 4

• 1 uur atletiek;
• 1 uur balsporten;
• 1 uur dans;
• 1 uur gymnastiek;
• 1 uur zwemmen.   



INVULLING SPORTVAKKEN IN 5 EN 6

• 6 uren sport per week
• In elk jaar (5 en 6) komen volgende individuele en 

interactieve bewegingsgebieden aan bod:
• atletiek
• gymnastiek
• ritmische vorming, dans en/of expressie
• zwemmen
• doelspelen
• terugslagspelen
• keuze uit andere bewegingsgebieden

• Reanimatie en EHBO komen gedurende
één periode per graad aan bod 



INVULLING THEORIEVAKKEN IN 5 EN 6

• algemeen basispakket zoals in de andere ASO-richtingen
(wel met bepaalde accenten);

• mogelijkheid tot behalen van het diploma INITIATOR 
(theoretisch gedeelte);

• wetenschappen en wiskunde vormen het zwaartepunt van 
deze richting;

• sterke link tussen 
sport en wetenschappen
(biologie en fysica).



WAT NA 6SPW?

• De richting beoogt doorstroming naar zowel academische 
als professionele bachelor opleidingen in allerlei domeinen 
van de levenswetenschappen; bewegings-en gezondheids-
wetenschappen, (toegepaste) wetenschappen, para- en 
biomedische studies, alfawetenschappen,… (afhankelijk van 
de inzet en de kwaliteiten van de student).

• Opgelet met het beperkt 
aantal uren wiskunde in 
deze afdeling (4 uren). 
Verder studeren in een 
sterk wiskundige richting
is dus eerder af te raden. 


