
Wetenschappen - 
Wiskunde
Derde graad ASO

Algemeen Secundair Onderwijs

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat je na de studierichting 
Wetenschappen - Wiskunde (ASO) zal verder studeren in het hoger 
onderwijs. Wat zijn de mogelijkheden?

In principe behoren alle studierichtingen en opleidingen van het hoger 
onderwijs tot de mogelijkheden na Wetenschappen - Wiskunde. Veel 
hangt uiteraard af van jouw individuele capaciteiten, motivatie en 
doorzettingsvermogen.

Enkele studierichtingen van het hoger onderwijs die inhoudelijk in 
de lijn liggen van Wetenschappen - Wiskunde zijn: wiskunde, fysica, 
chemie, biologie, geologie, sterrenkunde, geneeskunde, verpleegkunde, 
tandheelkunde, kinesitherapie, logopedie-audiologie, biomedische 
wetenschappen, farmacie, ingenieurswetenschappen, architectuur, 
informatica, computerwetenschappen, enzovoort.

Verder studeren?

info@hhartkalmthout.be | 03 666 94 51 

Samen ontdekken, samen groeien
Meer info? hhartkalmthout.be

Vakken 5de jaar 6de jaar

Wiskunde 6 6

Seminarie Wiskunde / 1

Biologie 2 1+1

Chemie 2 1+1

Fysica 2 2+1

Aardrijkskunde 2 1

Wetenschappelijk Tekenen 1 1

Toegepaste Wetenschappen / 1

Godsdienst 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 2+1 2

Geschiedenis 2 2

Esthetica 1 /

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Totaal 32 32



7-8 Je bent de geknipte leerling voor We-Wi! Je beschikt over de juiste interesses en de nodige
 attitudes en cognitieve vaardigheden.

5-6 Misschien is We-Wi wel iets voor jou, maar moeten jouw interesses, attitudes of cognitieve
 vaardigheden zich nog wat verder ontwikkelen. Denk na of je bereid bent om hier werk 

van te maken.

0-4 Je beschikt over weinig profielkenmerken om aan We-Wi te beginnen. Denk nog eens goed 
na of deze studierichting wel echt bij jouw interesses en mogelijkheden past.

 Ik sta soms versteld van de schoonheid, de grootsheid en de werking van 
de natuur.

 Ik kan onder de indruk zijn van de dwingende kracht en de elegantie van 
een wiskundig bewijs.

 Ik wil graag weten hoe de aarde en het heelal zijn ontstaan en hoe het 
leven bloeit en evolueert.

 Ik wil de natuur leren onderzoeken en tegelijk onderzoekend leren over 
de natuur.

 Ik kan goed overweg met cijfers, symbolen, formules en eenheden.

 Ik kan ordelijk, nauwkeurig en probleemoplossend werken en denken.

 Ik kan logisch en abstract denken en redeneren (wetenschappelijk-
theoretische benadering).

 Ik kan zowel op school als thuis gedisciplineerd werken en studeren, 
alleen én met anderen.

Hoeveel van onderstaande profielkenmerken heb jij?

Profiel checklist Wetenschappen Wiskunde
De component wetenschappen stelt het onderzoek van de natuur in al haar 
verschijningsvormen centraal. Aan de hand van lessen, demonstraties en practica 
proberen we de werking van de natuur te begrijpen. Daarnaast staan we stil bij 
thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

In de fysica proberen we de wetmatigheden van de natuur te formuleren in 
wiskundige verhoudingen tussen meetbare grootheden, zoals snelheid, massa, kracht, 
temperatuur, druk, weerstand, enzovoort. De juistheid van onze inzichten kan in het 
laboratorium gecontroleerd worden door metingen te verrichten en experimenten uit 
te voeren.

Bij chemie onderzoeken we de elementaire structuur en de eigenschappen van 
de materie. We vragen ons af waaruit stoffen zijn samengesteld en hoe ze met 
elkaar reageren. In het laboratorium leren we diverse technieken om de stoffen te 
onderzoeken.

In het vak biologie bestuderen we celstructuren, stofwisselingsprocessen, de 
voortplanting bij de mens en de evolutie van het leven op aarde. Ook inzichten van de 
genetica en de biotechnologie komen aan bod. 

In de lessen aardrijkskunde zoeken we inzicht in de structuur en de dynamiek van de 
aarde en het heelal. We gaan onder meer na hoe aardbevingen, vulkanen, orkanen en 
sterren ontstaan.

Tot slot ontwikkelen we ons ruimtelijk, technisch en praktisch inzicht in het vak 
wetenschappelijk tekenen en scherpen we onze onderzoekscompetenties verder aan 
via een aantal onderzoeksopdrachten in het vak toegepaste wetenschappen.

De wiskunde is een formele wetenschap die zich bezighoudt met de studie 
van getallen, patronen en structuren. Als ‘kunst van het gewisse’ biedt zij 
ons naast elegantie en schoonheid ook exacte zekerheid. Die zekerheid 
haalt de wiskunde uit haar strenge en doorzichtige methode van analyse en 
synthese.

In de wiskundelessen analyseren we een caleidoscoop van reële functies, 
zoals veeltermfuncties, rationale en irrationale functies, exponentiële en 
logaritmische functies, goniometrische en cyclometrische functies. Verder 
staan we ook stil bij kansrekening, statistiek, rijen, limieten, afgeleiden, 
integralen, ruimtemeetkunde, complexe getallen en matrices.

De opgedane wiskundekennis is toepasbaar in vele andere wetenschappen, 
maar ook in allerlei dagelijkse situaties. Wiskunde blijkt soms zelfs 
noodzakelijk voor het oplossen van bepaalde problemen of het exact 
beschrijven van de wereld om ons heen. Een goede wiskundige basiskennis 
is dus nooit verloren en komt altijd wel ergens van pas.

Galileo Galilei

Het universum is geschreven in
wiskundige taal en de letters zijn

driehoeken, cirkels en andere figuren.


