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Inhoud presentatie

Beste geïnteresseerde lezer

In deze presentatie wordt het verschil duidelijk tussen de 
twee richtingen ASO sportwetenschappen en TSO-LO en 
sport in de derde graad op Don Bosco GB

 Voor de vernieuwde richtingen tweede graad ( derde jaar) 
verwijzen we u graag naar een andere presentatie.

 Vervolgens maken we u wegwijs in de derde graad ASO 
sportwetenschappen en nadien volgt de derde graad TSO LO 
en sport.

 Tot slot helemaal achteraan deze presentatie vind je nog 
informatie betreffende onze sportaccommodatie en 
formaliteiten i.v.m. het INSCHRIJVEN .

ASO Sportwetenschappen



We maken een onderscheid tussen

ASO
Tweede graad

vernieuwd voor 
derde jaar

Derde graad

TSO
Tweede graad

vernieuwd voor 
derde jaar

Derde graad

Richtingen



Wat is het verschil tussen beide?

Sterke 
wetenschappelijke 
richting met 5 -> 4 uur 
wiskunde

6 uren sport/week

ASO Toegepaste 
wetenschappen e.a. 
richtingsvakken in de 
context sport

9 uren sport/week

TSO





Wat houdt de richting in voor de 
tweede graad?

 Een algemeen vormende doorstroomrichting waarin je 

wordt voorbereid op het hoger onderwijs.

 In deze richting zijn alle aspecten van een algemene 

vorming van belang. De klemtoon ligt op wiskunde en 

wetenschappen, evenals op talen en  sportvakken.

 Je krijgt per week 5 uur sport en 5 uur wiskunde naast een 

pakket van 6 uur wetenschappen en 11 uur talen.

ASO Sportwetenschappen tweede graad

5 uur wiskunde

6 uur 
wetenschappen

5 uur sport

11 uur talen



Lessentabel ASO 
Sportwetenschappen 2de graad

3de jaar 

vernieuwd
4de jaar

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Biologie 
Chemie 
Fysica
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Wiskunde
Lichamelijke opvoeding 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
5 
5 

32

Mogelijke inhaalles 1

KD-uur (klassenleraar) 1

ASO Sportwetenschappen

Lichamelijke opvoeding
1u/w atletiek
1u/w zwemmen
1u/w balspelen
1u/w ritm. en expr. 

vorming 

1u/w gymnastiek



Lessentabel ASO 
sportwetenschappen 3->6

5de jaar 6de jaar

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Esthetica
Biologie 
Chemie 
Fysica
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Lichamelijke opvoeding 
Vrije ruimte - project

2 
1 
2 
2
2 
2 
2 
4
3 
2 
4 
6
-

2 
2 
2 
-
2
1 
2 
4 
3 
2 
4 
6 
2

32 32

Mogelijke inhaalles 1 1

ASO Sportwetenschappen derde graad

Lichamelijke opvoeding 
in sportwetenschappen 
1u/w atletiek
1u/w zwemmen
1u/w balspelen
1u/w ritm. en expr. 

vorming 
1u/w gymnastiek

1u/w omnisport

3de jaar 4de jaar

2 
1 
2 
-
2 
2 
2
4 
4 
2 
5 
5 
-

32

1

1

6 uur/week



ASO Sportwetenschappen derde graad



ASO sportwetenschappen 

 Wat houdt het in?

 Leerlingprofiel

 Vereiste voorkennis

 Competenties

 Lessentabel

 Specifieke kenmerken

 Valkuilen - achterstand

 Wat kan ik hierna doen? 

 Sportaccommodatie (na 
uitleg TSO)

 Inschrijvingen (na uitleg TSO)

ASO Sportwetenschappen



Wat houdt de richting in voor de 
derde graad?

 Een algemeen vormende doorstroomrichting waarin je wordt 

voorbereid op het hoger onderwijs, zowel academische als 

professionele bachelloropleidingen.

 Streeft een abstract-theoretische en brede vorming na.

 De studierichting legt, naast wiskundige, taalkundige en culturele 

componenten, sterk het accent op (sport)wetenschappen en 

sport.

 Je krijgt per week, naast de algemene vakken, 6 uur sport en 4 

uur wiskunde en een pakket van 5 uur wetenschappen en 9 uur 

talen.

ASO Sportwetenschappen derde graad

4 uur wiskunde

5 uur 
wetenschappen

6 uur sport

9 uur talen



LEERLINGPROFIEL

 De logische vooropleiding: de studierichtingen van de 2de 
graad aso (2de graad ASO sportwetenschappen). 
Opgelet met ondoordachte clausuleringen!

 Je hebt interesse in wiskunde en wetenschappen en kan 
deze vakken vlot verwerken.

 Je bent sportief en hebt een sportieve interesse voor 
verschillende sporten.

 Je bent bereid je grenzen te verleggen en daarvoor te 
werken op school en thuis.

ASO Sportwetenschappen derde graad



Vereiste voorkennis

 Voor de theoretische vakken is het nodig dat je…
 de tweede graad ASO (sportwetenschappen) voldoende vlot 

hebt afgerond;

 een grondige kennis van de wetenschappen en wiskunde uit 
de tweede graad bezit. 

 bereid bent om dagelijks nieuwe leerstof te studeren;

 Voor de sportvakken is het nodig dat je …
 over een goede basisconditie beschikt en graag sport;

 reeds verschillende sporten hebt beoefend in de voorgaande 
jaren (inclusief zwemmen);

 een sportieve ingesteldheid hebt.

ASO Sportwetenschappen



Competenties derde graad

 Je kan vlot grotere leerstofgehelen verwerken, structureren en 
instuderen.

 Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden (luisteren, 
spreken en schrijven) en reflecteert over taal (Nederlands en 
moderne vreemde talen).

 Je leert probleemoplossend vermogen, zelfstandig en 
onderzoekend leren, kritisch denken en onderzoeks-
vaardigheden te ontwikkelen.

 Je kan een onderzoeksopdracht kiezen, uitvoeren en evalueren. 
Bovendien kan je de conclusies van de onderzoeksresultaten 
rapporteren en evalueren.

ASO Sportwetenschappen derde graad



Competenties derde graad

 Je verwerft technisch-tactische vaardigheden in 
uiteenlopende sporten.

 Je ontwikkelt verder sociale en relationele vaardigheden 
en attitudes.

 Je bent bereid tot groeien in zelfstandig en samenwerkend 
leren. 

 Je bezit een goede lichamelijke conditie en wil die ook 
onderhouden.

ASO Sportwetenschappen derde graad



LO-competenties derde graad

 Je leert reflecteren over de lichaams- en bewegingscultuur met 
aandacht voor volgende competenties:

 zorg voor je eigen lichaam waarbij gezondheid en veiligheid centraal 
staan;

 inzet en inzicht in sport (grenzen verleggen, bereidheid om je kennis 
van sport actief uit te bouwen ook voor sporten waar je minder 
bedreven in bent, feedback positief aanwenden, eigen doelen 
kunnen voorop stellen,…);

 Totale persoonsvorming en sociaal functioneren  (reflecteren over 
bewegen, leiding nemen en aanvaarden, het groepsresultaat 
vooropstellen,…);

 onderzoekscompetentie

ASO Sportwetenschappen derde graad



Lessentabel ASO 
Sportwetenschappen derde graad

5de jaar 6de jaar

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Esthetica
Biologie 
Chemie 
Fysica
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Sport 
Vrije ruimte - project

2 
1 
2 
2
2 
2 
2 
4
3 
2 
4 
6
-

2 
2 
2 
-
2
1 
2 
4 
3 
2 
4 
6 
2

32 32

Mogelijke inhaalles(*) 1 1

ASO Sportwetenschappen

SPORT in 

Sportwetenschappen
1u/w atletiek(*)

1u/w        zwemmen
1u/w balspelen(*)

1u/w ritm. en expr. 
vorming(*) 

1u/w gymnastiek(*)

1u/w omnisport

6 uur/week



Specifieke kenmerken

 ONDERZOEKSCOMPETENTIES

De leerling leert een onderzoeksopdracht kiezen, uitvoeren 
en evalueren. 

Bovendien kan hij de conclusies van de onderzoeksresultaten 
rapporteren en evalueren. 

Onderzoekscompetenties bereiken, beogen wij in de derde 
graad aan de hand van en samenwerkingspoject tussen de 
wetenschappen en de sportvakken.

ASO Sportwetenschappen



Specifieke kenmerken

VRIJE RUIMTE – PROJECT

In het zesde jaar werken de leerlingen rond een zelfgekozen project. 
Dit gebeurt in de 2 geroosterde lesuren in groep en onder (externe) 
begeleiding.

Het project wordt theoretisch en praktisch uitgewerkt, uitgevoerd  
en gepresenteerd voor een (externe) jury.

Er wordt gewerkt rond heel wat competenties: vergadertechnieken, 
presenteren, samenwerken, reflectie, peerevaluatie, ICT-
vaardigheden, sterkte-zwakteanalyse etc.

DOEL: aanzetten tot zelfgestuurd leren en het zich bekwamen in 
bovengenoemde vaardigheden als voorbereiding op het hoger 
onderwijs.

ASO Sportwetenschappen



Specifieke kenmerken

Sportstages

In het schooljaar 2020-2021 zal 
voor het eerst opnieuw een 

wintersportstage worden 
georganiseerd.

een natuurgebonden 
sportdriedaagse wordt 

georganiseerd

2020-2021  in de Ardennen 

vanaf 2021-2022  aan de kust Leerlingen kunnen kiezen 
tussen snowboard en skiën en 

krijgen les van de eigen 
sportleerkrachten

Spaaracties worden 
reeds opgestart in het 

vijfde jaar

Deelname is verplicht

5 ASO SW 6 ASO SW

ASO Sportwetenschappen







Valkuilen

 Leerlingen kiezen voor ASO sportwetenschappen omdat ze denken 
dat ze dan minder moeten studeren.

 Leerlingen kiezen voor ASO sportwetenschappen omdat ze goed zijn 
in één welbepaalde sport.

 Leerlingen hebben het moeilijk om verschillende keren per dag de 
omschakeling theorie –praktijk te maken.

 Leerlingen denken dat het een zwakkere ASO-richting is, die ze wél 
zullen aankunnen (ondoordachte clausulering in het B-attest?).

 Leerlingen hebben onvoldoende de bereidheid om ook voor de 
sportvakken extra inspanningen te leveren.

 blessures (recidiverende) en vermoeidheid.

 Boeken zijn niet onmiddellijk in hun bezit.

ASO Sportwetenschappen derde graad



Achterstand

 Voor de sportvakken

 Basisleerstof van de tweede graad is nog niet gekend.

 Bij instromen in het midden van het schooljaar wordt gevraagd 
sommige leerstof in te halen om zo de kans op slagen te 
vergroten.

 Voor de wetenschappen - wiskunde

 Ondanks dezelfde graadleerplannen als bij andere 
wetenschappelijke richtingen, kan het jaarplan verschillen, 
soms hebben leerlingen bepaalde leerstof al gezien of nog net 
niet. Hier is communicatie zeer belangrijk.

ASO Sportwetenschappen derde graad



Wat kan ik hierna doen?

 De combinatie van algemene vorming (ASO) en sport in 
een dagelijks lesuur LO, geeft je als sportieve student alle 
kansen op een evenwichtige vorming en ontwikkeling.

 Na de derde graad kan men verder studeren in het hoger 
onderwijs (bachelor/master) met een wetenschappelijke, 
paramedische of sportieve inslag, maar ook andere 
richtingen liggen binnen de mogelijkheden.

ASO Sportwetenschappen derde graad





TSO Lichamelijke opvoeding  & SPORT

DBGB 



TSO Lichamelijke opvoeding & Sport

 Wat houdt het in? (lessentabel tweede graad)

 Vereiste voorkennis

 Leerlingprofiel

 Vereiste voorkennis

 Competenties

 Lessentabel

 Specifieke kenmerken (GIP-sportstages)

 Valkuilen – achterstand

 Wat kan ik hierna doen?

 Sportaccommodatie

 Inschrijvingen

TSO LO en Sport derde graad



Wat houdt de richting in voor de 
derde graad?

 Een technische richting met de klemtoon op de 
sportpraktijk en de toegepaste wetenschappen.

 De klemtoon ligt op:

 sport 9 uur 

 Wetenschappen 6 uur  (anatomie, fysiologie, chemie, 
fysica) 

 richtingspecifieke vakken  4 uur (bewegingspsychologie, 
bewegingsagogiek en LO en maatschappij)

TSO LO en Sport

Algemene vakken

6 uur 
wetenschappen

9 uur sport

4 uur 
richtingspecifieke 
vakken



Voor wie?

Leerling met  belangstelling en aanleg voor 

 Sport;

 Natuurwetenschappen;

 Lichamelijke opvoeding in al zijn facetten.

TSO LO en Sport



Lessentabel 
TSO LO & Sport  2de graad

3de jaar 4de jaar

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding 
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Fysica
Chemie 
Biologie 
Informatica
Sociale activiteit

2 
1 
1 
1
1
4
3 
2 
3
2 
1 
1 
1 
1  

33

Mogelijke inhaalles (*) 2

KD-uur (klassenleraar) 1

Lichamelijke opvoeding 
In TSO LOS
2u/w atletiek(*)

1u/w zwemmen
2u/w balsporten(*)

1u/w ritm. en expr. 
vorming (*)

2u/w gymnastiek(*)

1u/w omnisport (*)

Natuurwetenschappen



Vereiste voorkennis

 De meest aangewezen richtingen in de tweede graad zijn ASO 
sportwetenschappen en TSO LO en sport.

 Voor de theoretische vakken is het nodig dat je…
 de tweede graad ASO of TSO voldoende vlot hebt afgerond;

 bereid bent om dagelijks nieuwe leerstof te studeren;

 interesse hebt in het toepassen van wetenschappen op de sport

 Voor de sportvakken is het nodig dat je …
 over een goede basisconditie beschikt en graag sport;

 reeds verschillende sporten hebt beoefend in de voorgaande 
jaren (inclusief zwemmen);

 een sportieve ingestldheid hebt.

TSO LO en Sport



Competenties derde graad

 Je kan grotere leerstofgehelen verwerken en verwerft 
wetenschappelijk inzicht.

 Je ontwikkelt je kennis van psychologische en maatschappelijke 
aspecten met betrekking tot de lichamelijke opvoeding.

 Je bezit een goede lichamelijke conditie.

 Je verwerft technisch-tactische vaardigheden in uiteenlopende 
sporten.

 Je ontwikkelt sociale en relationele vaardigheden en attitudes. 

 Je bent bereid tot groeien in zelfstandig en samenwerkend 
leren.

TSO LO en Sport



LO-competenties derde graad

 Je leert reflecteren over de lichaams- en bewegingscultuur 
met aandacht voor volgende competenties:

 zorg voor je eigen lichaam;

 inzet en inzicht in de sport (grenzen verleggen, bereidheid om 

je kennis van sport actief uit te bouwen ook voor sporten waar 

je minder bedreven in bent, feedback positief aanwenden, 

eigen doelen kunnen voorop stellen,..);

 sociaal functioneren (reflecteren over bewegen, leiding nemen 

en aanvaarden, het groepsresultaat vooropstellen,…); 

 verantwoord en veilig sporten.

TSO LO en Sport



Lessentabel 
TSO LO & Sport  3de graad

5de 

jaar

6de 

jaar

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Toegepaste fysica
Toegepaste chemie 
LO en maatschappij 
Anatomie
Fysiologie
Bewegingspsychologie
Bewegingsagogiek
Inhaalles  (*)

2 
1 
1 
3
2
2 
2
1
1 
1 
1 
3
1
2
1

2 
1 
1 
3
2 
2 
2
1 
1 
1 
1
3  
1
2
1

Geïntegreerde proef 1 1

SPORT In TSO LOS

1u/w atletiek(*)

1u/w zwemmen
2u/w balsporten(*)

1u/w ritm. en expr. 
vorming (*)

2u/w gymnastiek(*)

1u/w fitness/klimmen(5) 
1u/w hockey/korfbal(5)(*)

1u/w judo(6)

1u/w fitness(6)

Toegepaste biologie



Specifieke kenmerken

TSO LO en Sport

Geïntegreerde proef (zesde jaar)

De geïntegreerde proef is een vakoverschrijdend project in 
alle TSO-richtingen en omvat competenties die eigen zijn aan 
het specifieke karakter van de studierichting. 

Verschillende competenties zijn ook gericht op het latere 
beroepsleven.

De leerlingen werken aan een jaarproject met als doel het 
organiseren van een evenement binnen de school.

Dit gebeurt in kleine groepen onder (bege)leiding van een 
leerkracht.



Specifieke kenmerken

Sportstages

In het schooljaar 2020-2021 zal 
voor het eerst opnieuw een 

wintersportstage worden 
georganiseerd.

een natuurgebonden 
sportdriedaagse 

wordt georganiseerd

2020-2021  in de Ardennen 

vanaf 2021-2022  aan de kust Leerlingen kunnen kiezen 
tussen snowboard en skiën en 

krijgen les van de eigen 
sportleerkrachten

Spaaracties worden 
reeds opgestart in het 

vijfde jaar

Deelname is verplicht

5 ASO SW 6 ASO SW

TSO LO en Sport







Valkuilen

 Leerlingen kiezen voor TSO LO en sport omdat …

 ze denken dat ze dan minder moeten studeren;

 ze leiden aan ADHD, niet kunnen stilzitten, hun energie kwijt 
willen;

 ze goed zijn in één welbepaalde sport;

 ze niet meer gemotiveerd zijn om 8 uur per dag op een stoel te 
zitten.

 Leerlingen hebben moeite met… 

 de combinatie sport en studie;

 het grote aantal vakken en de verscheidenheid aan vakken;

 blessures (recidiverende), vermoeidheid;

 extra inspanningen leveren voor sport buiten de uren.

TSO LO en Sport



Achterstand

 Voor de sportvakken

 Basisleerstof van de tweede graad is niet gekend.

 Bij instromen in  het midden van het schooljaar wordt 
gevraagd sommige leerstof in te halen om zo de kans tot 
slagen te vergroten.

 Voor de richtingsvakken is er enkel een probleem indien er 
midden in het jaar wordt overgeschakeld. Enkel  voor de 
vakken anatomie en fysiologie in het vijfde jaar.

TSO LO en Sport



Wat kan ik hierna doen?

Na de derde graad kan je kiezen voor het hoger 
onderwijs. Opleidingen die het meest aansluiten bij 
deze studierichting zijn: 

richtingen in de paramedische sector;  onderwijs en 
uniformberoepen. 

hoger onderwijs: assistent in de psychologie, 
gezinswetenschappen, maatschappelijk werk, orthopedagogie, 
professionele bachelor, bedrijfsmanagement (sport- en 
cultuurmanagement), ergotherapie, gezinswetenschappen, 
leraar secundair onderwijs (met als vakken LO, 
bewegingsrecreatie, …)., kleuter- en basisonderwijs, 
maatschappelijke veiligheid, medische beeldvorming, 
orthopedie, orthopedagogie, podologie, sociaal werk, 
toegepaste psychologie, verpleegkunde, voedings- en 
dieetkunde.

TSO LO en Sport



Wat kan ik hierna doen?

 secundair volwassenenonderwijs (meestal avond- en/of 
weekendonderwijs);

 intercultureel werk, Jeugd- en gehandicaptenzorg;

 Sport-Vlaanderen opleidingen: 
bewegingsanimator,begeleider van sporters met een 
handicap, begeleider van sportende senioren, duiker-
redder, hoger redder, initiator (verschillende sporten), 
jogbegeleider, organiseren van recreatieve 
sportactiviteiten, trainer (verschillende sporten), 
sportfunctionaris, zwembadcoördinator;

 Syntra-opleidingen (Let op: niet alle opleidingen worden 
jaarlijks ingericht.): beroepsruiter, gezondheidscoach, 
manègehouder, uitbater fitnesscentrum, orthopedie-
schoentechnicus, sportverzorger, zelfstandig instructeur 
paardrijden.

TSO LO en Sport



Sportaccommodatie

 Sinds 2016 beschikken wij over een splinternieuwe 
sportaccommodatie met drie aangrenzende sportunits, 
een aparte danszaal met parketvloer en een fitnesszaal 
met Technogym toestellen; ruime gangen met persoonlijke 
lockers; ruime kleedkamers met sanitair

 omliggende grasvelden;

 een atletiekpiste van 100 m met verspringbak;

 een klimmuur.

 Voor het zwemmen verplaatsen de leerlingen zich met de 
bus naar de Dilkom in Dilbeek.

 Ook de sporthal Ten Gaerde wordt aanvullend gebruikt 
indien nodig.

TSO LO en Sport





Nog vragen?

Beste ouder en leerling

Zit je na het bekijken van deze presentatie nog met 
onbeantwoorde vragen, neem dan contact op met de school 
of rechtstreeks met de richtingsverantoordelijke
kristl.puylaert@donboscogb.be

Laat in je e-mail volgende gegevens na: naam, telefoonnummer, 
studierichting, leerjaar en tijdstip waarop wij u telefonisch kunnen 
contacteren.

Wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Sportieve groet
Het DBGB LO-team 

mailto:kristl.puylaert@donboscogb.be


INSCHRIJVEN

Inschrijvingen gebeuren DIGITAAL

volg ons op onze site

www.donboscogb.be/secundair/inschrijven


