
LESSENTABELLEN

Tweede en derde graadGraad:

Technisch secundair onderwijsOnderwijsvorm:



TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaar

lichaamsverzorgingStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarBio-esthetiek

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1313Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Bio-esthetiek

2005/08311Plastische opvoedingAV

2004/0311010Praktijk bio-esthetiekPV

2004/03122Bio-esthetiekTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-083.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-031.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-031.pdf


Leerplannen55Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingland- en tuinbouwStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarBiotechnische wetenschappen

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Biotechnische wetenschappen

2007/038+ 1+ 1WiskundeAV

2015/01844/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2015/01922/Chemie/Toegepaste chemie/AV/TV

2015/02022/Fysica/Toegepaste fysica/AV/TV

2016/01266Landbouw/tuinbouwTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-012.pdf


Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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bouwStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarBouw- en houtkunde

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Bouw- en houtkunde

2015/00611ChemieAV

2015/00711FysicaAV

2007/038+ 1+ 1WiskundeAV

2002/06444Praktijk bouw/houtPV

2002/06588Bouw/houtTV

2002/06611ElektriciteitTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-064.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-065.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-066.pdf


2002/06311MechanicaTV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-063.pdf


bouwStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarBouwtechnieken

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Bouwtechnieken

2004/02688Praktijk bouwPV

2002/06155BouwTV

2006/03311ElektriciteitTV

2002/06311MechanicaTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-026.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-061.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-033.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-063.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingvoedingStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarBrood en banket

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

De school maakt voor deze studierichting gebruik van een schooleigen leerplan.

Specifiek gedeelte Brood en banket
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf


modeStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarCreatie en Mode

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het specifiek gedeelte Creatie en mode wordt er van een leerplan van OVSG gebruik gemaakt.

Specifiek gedeelte Creatie en mode
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf


mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarElektriciteit-elektronica

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst,  Israëltische godsdienst, Katholieke godsdienst/Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica

2015/00611ChemieAV

2015/00711FysicaAV

2007/038+ 1+ 1WiskundeAV

2002/08822Praktijk elektriciteitPV

2002/08944ElektriciteitTV

2002/09023Elektriciteit/elektronicaTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-088.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-089.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-090.pdf


2007/04143ElektronicaTV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-041.pdf


mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarElektromechanica

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst,  Israëltische godsdienst, Katholieke godsdienst/Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Het leerplan 2017/006 wordt in 12 lestijden gerealiseerd, waarbij de school zelf de onderlinge verhoudingen van de aangeboden vakken kan bepalen.

Specifiek gedeelte Elektromechanica

2015/00611ChemieAV

2015/00711FysicaAV

2007/038+ 1+ 1WiskundeAV

2017/0061212/Elektromechanica/mechanica/elektriciteit/elektronica/PV/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-006.pdf


Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarElektrotechnieken

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1313Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het competentiegericht leerplan 2017/005 wordt in 13 lestijden gerealiseerd, waarbij de school zelf de onderlinge verhoudingen van de aangeboden vakken kan bepalen.

Specifiek gedeelte Elektrotechnieken

2017/005/Elektriciteit/Elektronica/PV/TV

Leerplannen55Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-005.pdf


Specifieke studierichtingfotografieStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarFotografie

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke
godsdienst,Nietconfessionele
zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1616Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Fotografie

2015/00611ChemieAV

2015/00711FysicaAV

2002/07322KunstgeschiedenisAV

2002/07488FotografieKV

2002/07544Praktijk fotografiePV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-073.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-074.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-075.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtinggrafische communicatie en mediaStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarGrafische media

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1414Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Grafische media

2007/04388Praktijk grafische techniekenPV

2007/04366Grafische techniekenTV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-043.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-043.pdf


handelStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarHandel

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2018/006 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

22EngelsAV

22FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1414Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De school maakt een keuze tussen A of B.

Het +-teken in de kolom met het aantal lestjden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.
Voor moderne vreemde talen worden uitsluitend leerplannen uit het specifieke gedeelte gevolgd. De eindtermen voor de basisvorming zijn in het leerplan van het specifieke gedeelte
geïntegreerd.

De invoering van het leerplan OO-2018-004 gebeurde progressief (nieuw leerplan: eerste leerjaar, oud leerplan: tweede leerjaar) voor het schooljaar 2018-2019. Voor het schooljaar 2019-
2020 werden deze wijzigingen doorgevoerd (nl. nieuw leerplan eerste én tweede leerjaar).

Specifiek gedeelte Handel
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf


2012/024+1+1BEngelsAV

2012/025+1+1AFransAV

OO-2018-00444Dactylografie/toegepaste informaticaTV

2006/12811KantoortechniekenTV

2006/12877Toegepaste economieTV

2006/12811VerkoopTV

Leerplannen66Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-128.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-128.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-128.pdf


handelStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarHandel-talen

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor zowel AV Engels als AV Frans wordt uitsluitend het leerplan uit het specifiek gedeelte gevolgd.

De invoering gebeurde progressief voor het leerplan OO-2018-004 (nieuw leerplan eerste leerjaar, oud leerplan tweede leerjaar) voor het schooljaar 2018-2019. Voor het schooljaar 2019-
2020 werden deze wijzigingen doorgevoerd (nl. nieuw leerplan eerste én tweede leerjaar).

Specifiek gedeelte Handel-talen

2012/024+2+2EngelsAV

2012/025+2+2FransAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf


OO-2018-00433Dactylografie/toegepaste informaticaTV

2006/12811KantoortechniekenTV

2006/12877Toegepaste economieTV

Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-128.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-128.pdf


Specifieke studierichtingvoedingStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarHotel

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1414Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor moderne vreemde talen worden uitsluitend leerplannen uit het specifieke gedeelte gevolgd. De eindtermen voor de basisvorming zijn in het leerplan van het specifieke gedeelte
geïntegreerd.

Specifiek gedeelte Hotel

2012/024+1+1EngelsAV

2012/025+1+1FransAV

2002/11688Praktijk hotelPV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-116.pdf


2002/11644HotelTV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-116.pdf


houtStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarHouttechnieken

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Houttechnieken

2007/03988Praktijk houtPV

2006/03311ElektriciteitTV

2007/03966HoutTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-039.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-033.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-039.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarIndustriële wetenschappen

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor  AV Wiskunde wordt uitsluitend het leerplan uit het specifiek gedeelte gevolgd.

Voor het leerplan 2017/007 wordt het specifiek gedeelte in 9 lestijden gerealiseerd, waarbij de school zelf de onderlinge verhoudingen van de aangeboden vakken van de leerplannen
binnen deze studierichting kan bepalen.

Specifiek gedeelte Industriële wetenschappen

2015/01322ChemieAV

2015/01422FysicaAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-013.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-014.pdf


2007/038+ 2+ 2WiskundeAV

2017/00799/Elektromech/mech/elektri/elektro/TV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-007.pdf


Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarLichamelijke opvoeding en sport

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De eindtermen van het vak AV Lichamelijke opvoeding worden via het vak AV/KV/TV /LO/Sport/Hedendaagse dans/toegepaste natuurwetenschappen/  uit het specifiek gedeelte
gerealiseerd.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2018/006 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1616Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Lichamelijke opvoeding en sport

2015/00511BiologieAV

2015/00611ChemieAV

2015/00711FysicaAV

2015/0111313/LO/Sport/Hedendaagse dans/TNW/-
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-011.pdf


Leerplannen55Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingmaritieme opleidingenStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarMaritieme technieken Dek

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het specifieke gedeelte wordt gerealiseerd in 18 lestijden waarbij de school zelf de onderlinge verhouding van de lestijden bepaalt binnen de aangeboden vakken nl.: PV Praktijk /Nautische
technieken/scheepwerktuigkunde/mechanica/elektromechanica/zeemanschap/ en TV /Nautische technieken/scheepswerktuigkunde/mechanica/elektromechanica/zeemanschap/

Specifiek gedeelte Maritieme technieken dek

2012/035TAPraktijk /Naut. Technieken/scheepsw/me/elme/zeemanschap/PV

2012/035/Nautische tech/scheepwerktuigk/me/elme/zee/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-035.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-035.pdf


Specifieke studierichtingmaritieme opleidingenStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarMaritieme technieken Motoren

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het specifieke gedeelte wordt gerealiseerd in 18 lestijden waarbij de school zelf de onderlinge verhouding van de lestijden bepaalt binnen de aangeboden vakken nl.: PV Praktijk
/Scheepwerktuigkunde/elektriciteit/elektromechanica/koeltechniek/mechanica/nautische technieken/zeemanschap/ en TV
/Scheepswerktuigkunde/elektriciteit/elektromechanica/koeltechniek/mechanica/nautische technieken/zeemanschap/.

Specifiek gedeelte Maritieme technieken motoren

2012/036TA/Scheepswerkt/elektri/elektromech/kt/mech/naut/zeemanschap/PV

2012/036TV /Scheepw/elektri/elme/kt/me/nt/ze/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-036.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-036.pdf


mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarMechanische technieken

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1313Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Binnen dit leerplan kunnen de onderlinge verhoudingen (lestijden per vak) vrij worden bepaald (totaal van 13 lestijden).

Specifiek gedeelte Mechanische technieken

OO-2018-007PV Praktijk/TV (incl. stage)PV/TV

Leerplannen55Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-007.pdf


Specifieke studierichtingland- en tuinbouwStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarPlant-, dier- en milieutechnieken

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1111Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Plant, dier- en milieutechnieken

2015/00511BiologieAV

2015/00611ChemieAV

2015/00711FysicaAV

2011/0125-25-2Praktijk landbouw/tuinbouw/toeg natuurwet/toeg bioPV

2011/0123-63-6Landbouw/tuinbouw/toeg natuurwetenschappen/toeg biologieTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-012.pdf


Leerplannen88Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingvoedingStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarSlagerij en vleeswaren

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1414Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Slagerij en vleeswaren

2001/05488TAPraktijk slagerijPV

2001/05466SlagerijTV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-054.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-054.pdf


personenzorgStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarSociale en technische wetenschappen

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1616Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

De school maakt de keuze tussen AV Engels (keuzeletter A) en AV Frans (keuzeletter B), in zoverre de school deze keuze aanbiedt.

Specifiek gedeelte Sociale en technische wetenschappen

2012/024+1+1AEngelsAV

2012/025+1+1BFransAV

2002/10311Muzikale opvoedingAV

2002/10211Plastische opvoedingAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-103.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-102.pdf


2015/02166/Bio/Chem/Fys/Toegepaste  natuurwetenschappen/AV/TV

2016/01077Huishoudk/opvoedk/praktijk huishoud.PV/TV

Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-010.pdf


chemieStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarTechniek-wetenschappen

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1616Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Techniek-wetenschappen

2007/038+ 1+ 1WiskundeAV

2015/01533/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2015/01666/Chemie/Toegepaste chemie/AV/TV

2015/01766/Fysica/Toegepaste fysica/AV/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-017.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingtoerismeStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarToerisme

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2016/003 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-00311AardrijkskundeAV

2012/02422EngelsAV

2012/02522FransAV

2012/02311GeschiedenisAV

2015/00422Lichamelijke opvoedingAV

2015/00811NatuurwetenschappenAV

2012/01944NederlandsAV

2007/03833WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Aardrijkskunde wordt uitsluitend het leerplan uit het specifiek gedeelte gevolgd.

Voor moderne vreemde talen worden uitsluitend leerplannen uit het specifieke gedeelte gevolgd. De eindtermen voor de basisvorming zijn in het leerplan van het specifieke gedeelte
geïntegreerd.

Specifiek gedeelte Toerisme

2016/003+2+2AardrijkskundeAV

2012/024+1+1EngelsAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/2016-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf


2012/025+1+1FransAV

2002/11011KunstgeschiedenisAV

2006/14733Toegepaste economieTV

2016/01177ToerismeTV

Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-110.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-147.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/2016-011.pdf


Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

TSO 2e graad, eerste en tweede leerjaarTopsport

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Alle leerplandoelstellingen worden gerealiseerd binnen 36 lestijden. Er zijn 12 lestijden voor topsport voorzien.

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Voor AV Aardrijkskunde werd het leerplannummer 2018/006 door OO-2018-003 vervangen. Inhoudelijk werd er niets gewijzigd.

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2018-003AardrijkskundeAV

2012/024EngelsAV

2012/025FransAV

2012/023GeschiedenisAV

Lichamelijke opvoedingAV

--NatuurwetenschappenAV

2012/019NederlandsAV

2007/038WiskundeAV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming is geïntegreerd in het leerplan AV Sport uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte Topsport

2015/005BiologieAV

2015/006ChemieAV

2015/007FysicaAV

2007/001Sport (topsport atletiek: afstandslopen)AV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-001.pdf


2006/136Sport (topsport atletiek: explosieve nummers)AV

2007/020Sport (topsport basketbal)AV

2007/019Sport (topsport golf)AV

2007/003Sport (topsport gymnastiek)AV

2007/004Sport (topsport handbal)AV

2007/018Sport (topsport kunstschaatsen)AV

2007/005Sport (topsport ruitersport)AV

2007/135Sport (topsport schermen)AV

2007/006Sport (topsport taekwondo)AV

2007/008Sport (topsport tafeltennis)AV

2007/011Sport (topsport tennis)AV

2007/012Sport (topsport triatlon-duatlon)AV

2007/013Sport (topsport voetbal)AV

2007/014Sport (topsport volleybal)AV

2007/015Sport (topsport wielrennen)AV

2007/016Sport (topsport windsurfen)AV

2007/017Sport (topsport zeilen)AV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-135.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-008.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-013.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-017.pdf


TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaar

autoStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarAutotechnieken

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen2020Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Autotechnieken

2011/0218-610-8TAPraktijk /autotechn/el-me/elektron/PV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-021.pdf


2011/0212-40-2TA/-Stage /autotechn/el-me/elektron/PV/TV

2011/0211010/Autotechn/el-me/elektronica/TV

Leerplannen0/11Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-021.pdf


Specifieke studierichtingland- en tuinbouwStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarBiotechnische wetenschappen

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Biotechnische wetenschappen

2005/070+2+2WiskundeAV

2017/01622/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2010/0441-20TA/-Stage landbouw/tuinbouwPV/TV

2010/04412-1113Landbouw/tuinbouwTV

2009/03611Toegepaste chemieTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-036.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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handelStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarBoekhouden-informatica

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Boekhouden-informatica

2005/0892-EconomieAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-089.pdf


2005/070+ 2+ 2WiskundeAV

2007/0622-Stage boekhouding/toegepaste informaticaPV/TV

2007/06445BoekhoudingTV

2008/06236Toegepaste economieTV

2007/06144Toegepaste informaticaTV

Leerplannen3 of 44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

51Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-062.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-064.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-062.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-061.pdf


bouwStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarBouw- en houtkunde

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Bouw- en houtkunde

2004/087+ 2+ 2WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-087.pdf


2002/232-2Praktijk bouw/houtPV

2002/2322-Stage bouw/houtPV/TV

2002/2321111Bouw/houtTV

2002/23722Mechanica/bouwTV

2009/03611Toegepaste chemieTV

2007/05911Toegepaste fysicaTV

Leerplannen1 of 22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-232.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-232.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-232.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-237.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-036.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-059.pdf


bouwStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarBouwtechnieken

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming Bouwtechnieken, Houttechnieken, Maritieme technieken dek, MTM

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/01722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Bouwtechnieken

2002/2384-26Praktijk bouwPV

2002/2382-4-Stage bouwPV/TV

2002/2391212BouwTV

2002/24111ElektriciteitTV

2002/23622Mechanica/bouwTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-238.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-238.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-239.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-241.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-236.pdf


Specifieke studierichtingvoedingStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarBrood en banket

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

De school gebruikt voor deze studierichting een schooleigen leerplan.

Specifiek gedeelte Brood en Banket

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


chemieStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarChemie

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Chemie

2005/070+2+2WiskundeAV

2017/01611AV/TV Biologie/Toegepaste biologie-

2004/1721-2-Stage toegepaste chemiePV/TV

2004/17213-1214Toegepaste chemieTV

2007/05922Toegepaste fysicaTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-172.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-172.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-059.pdf


Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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modeStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarCreatie en mode

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

De school maakt voor deze studierichting gebruik van een leerplan van OVSG. Dit leerplan kan  via nele.mannaert@g-o.be worden opgevraagd.

Specifiek gedeelte Creatie en mode
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


Specifieke studierichtingland- en tuinbouwStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarDier- en landbouwtechnische wetenschappen - component dierenzorg

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1616Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het specifieke gedeelte wordt gerealiseerd in 16 lestijden waarbij de school zelf de onderlinge verhouding van de lestijden bepaalt binnen de aangeboden vakken.

Specifiek gedeelte Dier- en landbouwtechnische wetenschappen - comp. Dierenzorg

2017/01611/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2011/022Praktijk /tuinbouw/landbouw/PV

2011/022TA/-Stage /tuinbouw/landbouw/toegepaste natuurwet/PV/TV

2011/022/Landbouw/tuinbouw/toegepaste natuurwet/toegepaste chemie/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-022.pdf


Leerplannen55Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarElektriciteit-elektronica

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Elektriciteit-elektronica

2016-02222TV /Elektronica/Elektromechanica/Elektriciteit/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-022.pdf


2005/070+2+2WiskundeAV

2013/0162-TA/-Stage elektriciteit/elektronicaPV/TV

2009/03066ElektriciteitTV

2013/01657ElektronicaTV

Leerplannen3 of 44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-016.pdf


mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarElektrische installatietechnieken

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Elektrische installatietechnieken

2017/0231919/Elektriciteit/elektronica/ (incl. stage)PV/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-023.pdf


Leerplannen1 of 22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarElektromechanica

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Elektromechanica

2005/070+2+2WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf


2016/0241717/Elektrome/Mecha/Eltri/Eltro/ (incl. stage)PV/TV

Leerplannen1 of 22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-024.pdf


mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarElektronische installatietechnieken

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Elektronische installatietechnieken

2012/0492-Stage elektronicaPV/TV

2009/02322ElektriciteitTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-049.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-023.pdf


2012/0491517ElektronicaTV

Leerplannen0/11Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-049.pdf


Specifieke studierichtingchemieStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarFarmaceutisch-technisch assistent

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Farmaceutisch-technisch assistent

2017/01624/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2012/05210-Stage apotheekPV/TV

2012/052510ApotheekTV

2002/24436Toegepaste chemieTV

2011/02511Toegepaste fysicaTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-052.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-052.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-244.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-025.pdf


Specifieke studierichtingfotografieStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarFotografie

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Fotografie

2002/2511212FotografieKV

2002/2523-15Praktijk fotografiePV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-251.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-252.pdf


2002/2522-4-Stage fotografieKV/PV

2009/03611Toegepaste chemieTV

2007/05911Toegepaste fysicaTV

Leerplannen1 of 22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-252.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-036.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-059.pdf


personenzorgStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarGezondheids- en welzijnswetenschappen

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Gezondheids- en welzijnswetenschappen

2016/0201313/Opvoedkunde/Verzorging/Voeding/ (PV Praktijk/TV)PV/TV

2017/01633/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2009/03611Toegepaste chemieTV

2002/29611Toegepaste ecologie/toegepaste chemieTV

2007/05911Toegepaste fysicaTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-036.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-296.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-059.pdf


Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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handelStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarHandel

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1715Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Handel

2005/0892-EconomieAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-089.pdf


2014/019+1+1EngelsAV

2014/020+1+1FransAV

2007/0652-Stage toegepaste economie/verkoopPV/TV

2007/06624BoekhoudingTV

OO-2018-01422Dactylografie/toegepaste informaticaTV

2008/06356Toegepaste economieTV

2007/06821VerkoopTV

Leerplannen3 of 46Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-065.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-066.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-063.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-068.pdf


voedingStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarHospitality

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1414Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Hospitality

2014/047/Toeg psy/toeg info/toeg eco/PR/Hotel/ PV en TV (incl stage)
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-047.pdf


Leerplannen6 of 77Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingvoedingStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarHotel

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

78Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

1.
Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

2.
De Vlaamse regering besliste dat het vanaf 1 september 2018 niet langer nodig was dat startende ondernemers in Vlaanderen een attest van bedrijfsbeheer moesten voorleggen. Vermits
bedrijfsbeheer onder de vorm van toegepaste economie voor sommige studierichtingen tot dan als verplicht vak voorkwam, had dit gevolgen voor de lessentabellen. Er werd beslist om de
schrapping progressief door te voeren, namelijk voor het schooljaar 2018-2019 (ingang per 1 september 2018) in het eerste leerjaar van de derde graad en het voor het schooljaar 2019-
2020 (ingang per 1 september 2019) in het tweede leerjaar van de derde graad.
Meer informatie hierover is op de virtuele klassen terug te vinden.

Specifiek gedeelte Hotel

9618122DuitsAV

2014/019+1+1EngelsAV

2014/020+1+1FransAV

2006/10144Praktijk hotelPV

2006/10144Stage hotelPV/TV

2006/10155HotelTV

Leerplannen34Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/96181.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-101.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-101.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-101.pdf


houtStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarHouttechnieken

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming Bouwtechnieken, Houttechnieken, Maritieme technieken dek, MTM

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/01722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De onderlinge verhoudingen (lestijden) binnen het leerplan OO-2018-011 kunnnen vrij door de school worden bepaald.

Specifiek gedeelte Houttechnieken

OO-2018-0112020/Hout/Elektriciteit/PV/TV

2002/24111ElektriciteitTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-241.pdf


mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarIndustriële ICT

Leerplannen15 of1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w)
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen). De invoering gebeurde progressief (nieuwe leerplan eerste leerjaar, oude leerplan tweede leerjaar) voor het
schooljaar 2017-2018. Voor het schooljaar 2018-2019 wordt dit leerplan doorgevoerd (nieuw leerplan eerste én tweede leerjaar).

Baisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Industriële ICT

OO-2017-0051515/Elektro/elektri/elektromech/toeg info/TV

2005/07022WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf


Leerplannen3 of 44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarIndustriële wetenschappen

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Het leerplan AV Wiskunde uit de basisvorming van het eerste leerjaar is geïntegreerd in het leerplan AV Wiskunde uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte Industriële wetenschappen
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


2016/02677/Elektriciteit/Elektronica/Elektromechanica/TV

2009/050+2+2WiskundeAV

2005/0901-20Stage elektriciteit/elektronica/mechanicaPV/TV

2011/02644MechanicaTV

2006/11412Toegepaste chemieTV

2006/1182-12Toegepaste fysicaTV

Leerplannen3 of 44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

84Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-026.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-050.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-090.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-026.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-114.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-118.pdf


handelStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarInformaticabeheer

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

De Vlaamse regering besliste dat het vanaf 1 september 2018 niet langer nodig was dat startende ondernemers in Vlaanderen een attest van bedrijfsbeheer moesten voorleggen. Vermits
bedrijfsbeheer onder de vorm van toegepaste economie voor sommige studierichtingen voor september 2018 als verplicht vak voorkwam, had dit gevolgen voor de lessentabellen. Er werd
beslist om de schrapping progressief door te voeren, namelijk voor het schooljaar 2018-2019 (ingang per 1 september 2018) in het eerste leerjaar van de derde graad en het voor het
schooljaar 2019-2020 (ingang per 1 september 2019) in het tweede leerjaar van de derde graad. Meer informatie hierover is op de virtuele klassen terug te vinden.

Specifiek gedeelte Informaticabeheer

2005/070+2+2WiskundeAV

OO-2018-0131313Toegepaste informaticaTV

Leerplannen66Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-013.pdf


Specifieke studierichtingpersonenzorgStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarJeugd- en gehandicaptenzorg

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Jeugd- en gehandicaptenzorg

2016/0211717//Expressie/Opvoedk/verzorging/ AV/PV Pr/TV (incl. stage)PV/TV/
AV

2017/01622/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf


Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarLichamelijke opvoeding en sport

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

22Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming is geïntegreerd in het leerplan voor AV Sport (2 lt AV Lichamelijke opvoeding + 14/13-12 lt AV Sport/KV Hedendaagse dans).

Specifiek gedeelte Lichamelijke opvoeding en sport

2017/02013-1214Sport/KV Hedendaagse dansAV

2017/01611/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2006/0991-2-Stage sportAV

Leerplannen66Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-099.pdf


Specifieke studierichtingmaritieme opleidingenStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarMaritieme technieken Dek

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming Bouwtechnieken, Houttechnieken, Maritieme technieken dek, MTM

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/01722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Maritieme techniekend dek

2014/0272121/Scheepswerkt/elektri/elektromech/koelt/me/nt/zePV/TV/
AV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-027.pdf


Specifieke studierichtingmaritieme opleidingenStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarMaritieme technieken Motoren

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming Bouwtechnieken, Houttechnieken, Maritieme technieken dek, MTM

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/01722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen2121Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Maritieme technieken motoren

2014/0282121/Nautische tech/scheepsw/me/elme/ze/PV/TV/
AV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-028.pdf


mechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarMechanische vormgevingstechnieken

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Mechanische vormgevingstechnieken

2009/0356-48Praktijk mechanicaPV

2004/1252-4-TA/-Stage mechanicaPV/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-035.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-125.pdf


2013/01711ElektriciteitTV

2009/0351010MechanicaTV

Leerplannen1 of 22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-017.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-035.pdf


Specifieke studierichtinggrafische communicatie en mediaStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarMultimedia

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Multimedia

2010/0422-04Praktijk grafische techniekenPV

2010/0422-40Stage grafische techniekenPV/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-042.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-042.pdf


2010/0421313Grafische techniekenTV

Leerplannen3 of 44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-042.pdf


Specifieke studierichtingland- en tuinbouwStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarNatuur- en groentechnische wetenschappen

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1414Aantal lestijden:

321Leerjaar:

AV/TV /Biologie/Toegepaste biologie/ omvat 1 lestijd per week, de overige 13 lestijden worden over de resterende vakken binnen het leerplan 2011/024 verdeeld, waarbij de school zelf de
onderlinge verhouding van de lestijden kan bepalen.

Specifiek gedeelte Natuur- en groentechnische wetenschappen

2017/01611/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2011/024Praktijk /tuinbouw/landbouw/PV

2011/024TA/-Stage /tuinbouw/lanbouw/toegepaste ecologie/PV/TV

2011/024/Tuinbouw/landbouw/toegepaste ecologie/toegepaste chemie/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-024.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-024.pdf


Leerplannen77Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

96Schooljaar 2020-2021



Specifieke studierichtingtoerismeStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarOnthaal en public relations

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Specifiek gedeelte Onthaal en public relations

9618033DuitsAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/96180.pdf


2014/019+1+1EngelsAV

2014/020+1+1FransAV

2002/34622KunstgeschiedenisAV

2002/34722Praktijk public relationsPV

2002/34788Public relationsTV

2007/02322Toegepaste psychologieTV

Leerplannen1 of 22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-346.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-347.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-347.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-023.pdf


Specifieke studierichtingoptiekStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarOptiektechnieken

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1818Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Optiektechnieken

2017/01622/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2011/02810-810-8Praktijk optiekPV

2011/0280-20-2Stage optiekPV/TV

2011/02833OptiekTV

2011/02833Optiek/toegepaste fysicaTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-028.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-028.pdf


Leerplannen33Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingorthopedische techniekenStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarOrthopedietechnieken

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1817Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Orthopedietechnieken

2017/01611/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2012/0518-68-6Praktijk orthopedie/mechanicaPV

2012/0510-20-2TA/-Stage orthopedie/mechanicaPV/TV

2012/05135Orthopedie/mechanicaTV

2012/05163Orthopedie/toegepaste biologieTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-051.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-051.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-051.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-051.pdf


Leerplannen34Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingland- en tuinbouwStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarPlanttechnische wetenschappen

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1616Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het specifieke gedeelte wordt gerealiseerd door het leerplan 2017/016 AV/TV /Biologie/Toegepaste biologie/ (1 lestijd) en het leerplan 2011/023  van 15 lestijden waarbij de school zelf de
onderlinge verhouding van de lestijden van de aangeboden vakken kan bepalen.

Specifiek gedeelte Planttechnische wetenschappen

2017/01611/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2011/023Praktijk tuinbouw/landbouwPV

2011/023TA/-Stage /tuinbouw/landbouw/toegepaste natuurwet/PV/TV

2011/023/Tuinbouw/landbouw/toegepaste natuurwet/toegepaste chemie/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-023.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-023.pdf


Leerplannen55Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

104Schooljaar 2020-2021



Specifieke studierichtingmechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarPodiumtechnieken

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Podiumtechnieken

2016/0251717TA/-Stage podiumtechniekPV/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-025.pdf


Leerplannen3 of 44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtinggrafische communicatie en mediaStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarPrintmedia

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Printmedia

2012/0476-48Praktijk grafische techniekenPV

2012/0472-4-Stage grafische techniekenPV/TV

2012/04788Grafische techniekenTV

2017/01911Toegepaste natuurwetenschappenTV

Leerplannen44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-047.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-047.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-047.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-019.pdf


lichaamsverzorgingStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarSchoonheidsverzorging

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Schoonheidsverzorging

2002/29722Plastische opvoedingAV

2017/01611AV/TV Biologie/Toegepaste biologie-

2008/04610-812Praktijk bio-esthetiekPV

2008/0462-4-Stage bio-esthetiekPV/TV

2008/04633Bio-esthetiekTV

2009/03711Toegepaste chemieTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-297.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-046.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-046.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-046.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-037.pdf


Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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handelStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarSecretariaat-talen

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


Leerplannen1717Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Het leerplan AV Frans van de basisvorming is geïntegreerd in het leerplan AV Frans van het specifiek gedeelte.

De school maakt de keuze  tussen AV Duits (keuzeletter A) en AV Spaans (keuzeletter B).

Specifiek gedeelte Secretariaat-talen

9618033ADuitsAV

2014/019+2+2EngelsAV

2014/020+2+2FransAV

2006/09833BSpaansAV

2007/0722-Stage dactylografie/toegepaste informatica/kantoortechniekenPV/TV

2007/07523Dactylografie/toegepaste informaticaTV

2007/07421KantoortechniekenTV

2008/06524Toegepaste economieTV

2007/07622Toegepaste informaticaTV

Leerplannen3 of 44Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/96180.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-098.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-072.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-075.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-074.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-065.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-076.pdf


Specifieke studierichtingvoedingStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarSlagerij en vleeswaren

Leerplannen15 of 1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze tussen
optie A (aparte vakken) nl. AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00411B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-00610A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AAardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


Leerplannen1917Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De Vlaamse regering heeft beslist dat het vanaf 1 september 2018 niet langer nodig is dat startende ondernemers in Vlaanderen een attest van bedrijfsbeheer moeten voorleggen. Vermits
bedrijfsbeheer onder de vorm van toegepaste economie voor sommige studierichtingen vandaag als verplicht vak voorkomt, heeft dit gevolgen voor de lessentabellen. Er werd beslist om
de schrapping progressief door te voeren, namelijk voor het schooljaar 2018-2019 (ingang per 1 september 2018) in het eerste leerjaar van de derde graad en het voor het schooljaar 2019-
2020 (ingang per 1 september 2019) in het tweede leerjaar van de derde graad.
Meer informatie hierover is op de virtuele klassen terug te vinden.

Specifiek gedeelte Slagerij en vleeswaren

2002/359610TAPraktijk slagerijPV

2002/3594-TA/-Stage slagerijPV/TV

2002/35966SlagerijTV

2009/03611Toegepaste chemieTV

2008/0672-Toegepaste economie/slagerijTV

Leerplannen2 of 34Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-359.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-359.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-359.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-036.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-067.pdf


personenzorgStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarSociale en technische wetenschappen

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Sociale en technische wetenschappen

2016-01999/Huishoudkunde/Opvoedkunde/ (PV Praktijk/TV)PV/TV

2002/330-2Muzikale opvoedingAV

2002/3312-Plastische opvoedingAV

2017/01622/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2007/02233Toegepaste chemieTV

2006/11622Toegepaste economieTV

2007/05911Toegepaste fysicaTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-330.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-331.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-116.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-059.pdf


Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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Specifieke studierichtingtandtechniekenStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarTandtechnieken

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen2020Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De invoering gebeurt progressief (nieuw leerplan eerste leerjaar, oud leerplan, tweede leerjaar) voor het schooljaar 2018-2019. Voor het schooljaar 2019-2020 worden deze wijzigingen
doorgevoerd (nl. nieuw leerplan eerste én tweede leerjaar).

De onderlinge verhoudingen binnen het leerplan OO-2018-012 (cf. lestijden) kunnen door de school vrij worden bepaald.

Specifiek gedeelte Tandtechnieken

2017/01622/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

OO-2018-0121818Tandtechniek (incl. stage)PV/TV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-012.pdf


Leerplannen11Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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chemieStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarTechniek-wetenschappen

Leerplannen1515Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

De school maakt de keuze uit de leerplandoelen van de keuzevakken A, B, C en D.

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

Voor AV Aardrijkskunde wordt uitsluitend het leerplan uit het specifiek gedeelte gevolgd.

Specifiek gedeelte Techniek-wetenschappen

OO-2017-007+1+1AardrijkskundeAV

2005/070+2+2WiskundeAV

2017/01633/Biologie/Toegepaste biologie/AV/TV

2004/1691-Stage toeg. biologie/toeg. chemie/toeg. ecologie/toeg fysicaPV/TV

2004/165+2+3AToegepaste biologieTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-070.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-169.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-165.pdf


2004/166+2+3BToegepaste chemieTV

2002/24933

2004/167+2+3CToegepaste ecologieTV

2006/11533

2006/11933Toegepaste fysicaTV

2004/168+2+3D

2005/05811Toegepaste informaticaTV

Leerplannen22Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-166.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-249.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-167.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-115.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-119.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-168.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-058.pdf


Specifieke studierichtingtoerismeStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarToerisme

Leerplannen1615Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De nieuwe leerplannen AV Aardrijkskunde (1/1 lt/w) en AV Natuurwetenschappen (0/1 of 1/0 lt/w) werden progressief ingevoerd nl. in het eerste leerjaar voor het schooljaar 2017-2018.
Voor het schooljaar 2018-2019 worden deze leerplannen verder doorgevoerd in het eerste én tweede leerjaar.

Basisvorming

22Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-00610/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-00711AardrijkskundeAV

2014/01922EngelsAV

2014/02022FransAV

2014/01811GeschiedenisAV

2015/02722Lichamelijke opvoedingAV

2014/02133NederlandsAV

2005/06922WiskundeAV

Leerplannen1919Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in de basisvorming.

De leerlingen kunnen kiezen tussen AV Duits (keuzeletter A) en AV Spaans (keuzeletter B), in zoverre de school deze keuze aanbiedt.

Specifiek gedeelte Toerisme

9618033ADuitsAV

2014/019+1+1EngelsAV

2014/020+1+1FransAV

2007/06033BSpaansAV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-027.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/96180.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-060.pdf


2016/0231414ToerismePV/TV

Leerplannen12Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/Documents/2016-023.pdf


Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

TSO 3e graad, eerste en tweede leerjaarTopsport

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Alle leerplandoelstellingen worden gerealiseerd binnen 36 lestijden. Er zijn 12 lestijden voor topsport voorzien.

Voor het vak AV Godsdienst/N.C. Zedenleer maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst,Niet-
confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

De school kan de keuze maken tussen
optie A (aparte vakken) nl, AV Aardrijkskunde (1/1 lt/week) en AV Natuurwetenschappen (0/1 lt/w of 1/0 lt/w).
OF
optie B (de geïntegreerde versie) nl. AV/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/ (1/1 lt/w) maken.

Beide opties omvatten AV Aardrijkskunde en AV Natuurwetenschappen.

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleerAV

OO-2017-004B/Aardrijkskunde/natuurwetenschappen/AV

OO-2017-006A/Natuurwetenschappen/biologie/AV

OO-2017-007AAardrijkskundeAV

2014/019EngelsAV

2014/020FransAV

2014/018GeschiedenisAV

Lichamelijke opvoedingAV

2014/021NederlandsAV

2005/069WiskundeAV

LeerplannenAantal lestijden:

321Leerjaar:

Het leerplan AV Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming is geïntegreerd in het leerplan AV Sport uit het specifiek gedeelte.

Specifiek gedeelte topsport

122Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2017-007.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-021.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-069.pdf


2007/001Sport (topsport atletiek: afstandslopen)AV

2006/136Sport (topsport atletiek: explosieve nummers)AV

2007/031Sport (topsport basketbal)AV

2007/019Sport (topsport golf)AV

2007/003Sport (topsport gymnastiek)AV

2007/004Sport (topsport handbal)AV

2007/018Sport (topsport kunstschaatsen)AV

2007/005Sport (topsport ruitersport)AV

2007/136Sport (topsport schermen)AV

2007/006Sport (topsport taekwondo)AV

2007/009Sport (topsport tafeltennis)AV

2007/011Sport (topsport tennis)AV

2007/012Sport (topsport triatlon-duatlon)AV

2007/013Sport (topsport voetbal)AV

2007/014Sport (topsport volleybal)AV

2007/015Sport (topsport wielrennen)AV

2007/016Sport (topsport windsurfen)AV

2007/017Sport (topsport zeilen)AV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-001.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-031.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-019.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-003.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-004.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-018.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-005.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-136.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-009.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-011.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-012.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-013.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-014.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-015.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-016.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-017.pdf


TSO 3e graad, Se-n-Se

Specifieke studierichtingLand- en tuinbouwStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeAgro- en groenbeheer

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Agro- en groenbeheer

2018-002Stage tuinbouwPV/TV

2018-002TuinbouwTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2018-002.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2018-002.pdf


Specifieke studierichtingland- en tuinbouwStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeAgro- en groenmechanisatie

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Agro- en groenmechanisatie

2017/02728/Landb/Tb/Autotech/Elme/Eltri/PV/TV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-027.pdf


Specifieke studierichtingpersonenzorgStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeAnimatie in de ouderenzorg

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Animatie in de ouderenzorg

OO-2019-01030TA/-/Expr/Ned/Verz/Opv/ (incl. stage)PV/TV/
AV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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https://probeheer.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-010.pdf


Specifieke studierichtingchemieStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeApotheekassistent

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte apotheekassistent

2011/03910Stage apotheekPV/TV

2011/03915ApotheekTV

2004/2292Toegepaste biologieTV

2011/0382Toegepaste chemieTV

2011/0511Toegepaste fysicaTV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-039.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-039.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-229.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-051.pdf


Specifieke studierichtingmechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeAutomotive

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Automotive

2008/04716TA/-stage /elektriciteit/elektronica/elektromechanica/PV/TV

2008/04712TV Elektriciteit/elektronica/elektromechanicaTV

2008/0472Toegepaste informaticaTV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-047.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-047.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-047.pdf


Specifieke studierichtingchemieStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeChemische procestechnieken

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Chemische procestechnieken

2012/05510TA/-Stage /toegchemie/elektriciteit/ mechanica/PV/TV

2012/0557ElektriciteitTV

2012/0554MechanicaTV

2012/0557Toegepaste chemieTV
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-055.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-055.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-055.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-055.pdf


Specifieke studierichtinghandelStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeCommercieel webverkeer

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Commercieel webverkeer

2009/0484-8TA/-Stage toegepaste informaticaPV/TV

2009/04820-24Toegepaste informaticaTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-048.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-048.pdf


Specifieke studierichtingoptiekStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeContactologie-optometrie

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het specifieke gedeelte wordt gerealiseerd in 20 lestijden waarbij de school zelf de onderlinge verhouding van de lestijden bepaalt binnen de aangeboden vakken.

Specifiek gedeelte Contactologie - optometrie

2013/022Praktijk optiekPV

2013/022Stage optiekPV/TV

2013/022OptiekTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-022.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2013-022.pdf


Specifieke studierichtingtandtechniekenStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeDentaaltechnieken en supra-structuren

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Dentaaltechnieken en supra-structuren

961862DuitsAV

972928Praktijk tandtechniekPV

9729212Stage tandtechniekPV/TV

972928TandtechniekTV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/96186.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97292.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97292.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97292.pdf


Specifieke studierichtingchemieStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeDrogisterij-cosmetica

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Drogisterij - cosmetica

2004/2322Stage apotheekPV/TV

2004/23226ApotheekTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-232.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-232.pdf


Specifieke studierichtinglichaamsverzorgingStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeEsthetische lichaamsverzorging

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Esthetische lichaamsverzorging

2008/04814Praktijk bio-esthetiekPV

2008/0488Stage bio-esthetiekPV/TV

2008/0486Bio-esthetiekTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-048.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-048.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2008-048.pdf


Specifieke studierichtingvoedingStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeHotelbeheer

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Hotelbeheer

2017/02924/Hotel/Toege Psych/Toegepaste informatica/PR/Toerisme/

2018-0016/Engels/Frans/AV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2017-029.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2018-001.pdf


Specifieke studierichtingmechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeIndustriële computertechnieken

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Industriële computertechnieken

V/LP/AB/83/92EngelsAV

2009/0066Stage elektronicaPV/TV

2009/00622ElektronicaTV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/V_LP_AB_83_9.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-006.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-006.pdf


Specifieke studierichtingmechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeIndustriële onderhoudstechnieken

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Industriële onderhoudstechnieken

2010/0554-2TAPraktijk elektriciteit/elektromechanicaPV

2010/0554-2TAPraktijk mechanica/elektromechanicaPV

2010/0554-8TA/-Stage ElektromechanicaPV/TV

2010/0558Elektriciteit/elektromechanicaTV

2010/0558Mechanica/elektromechanicaTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-055.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-055.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-055.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-055.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-055.pdf


Specifieke studierichtingmaatschappelijke veiligheidStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeIntegrale veiligheid

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Integrale veiligheid

2010/0312EngelsAV

2010/0312FransAV

2011/0423NederlandsAV

2012/0586SportAV

2016-0305TAPraktijk veiligheidstechniekPV

2016-0304TA/-Stage veiligheidstechniekPV/TV

2016-0302RechtTV

2016-0306VeiligheidstechniekTV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-031.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2010-031.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-042.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-058.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-030.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2016-030.pdf


Specifieke studierichtinggrafische communicatie en mediaStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeInteractieve multimediatechnieken

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Interactieve mulitmediatechnieken

2014/048Grafische technieken PV en TV  (inclusief stage)

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2014-048.pdf


Specifieke studierichtingpersonenzorgStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeInternaatswerking

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Internaatswerking

OO-2019-00930TA/-/Expr/Ned/Verz/Opv/ (incl. stage)PV/TV/
AV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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https://probeheer.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-009.pdf


Specifieke studierichtinghandelStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeInternationaal transport en goederenverzending

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Internationaal transport en goederenverzending

2004/2362DuitsAV

972132EngelsAV

2005/0372FransAV

2006/0962NederlandsAV

2011/0478TA/-Stage toegepaste economiePV/TV

2011/04712Toegepaste economieTV

2007/1232Toegepaste informaticaTV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-236.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97213.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-037.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-096.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-047.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-047.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-123.pdf


Specifieke studierichtinghandelStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeKMO-administratie

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte KMO-administratie

2003/0373EngelsAV

2003/0383FransAV

2006/0962NederlandsAV

2007/1328TA/-Stage toegepaste economiePV/TV

2007/13310Toegepaste economieTV

2011/0494Toegepaste informatica/dactylografieTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-037.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-096.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-132.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-133.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-049.pdf


Specifieke studierichtingpersonenzorgStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeLeefgroepenwerking

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Leefgroepenwerking

OO-2019-00830ATA/-/Expr/Ned/Verz/Opv/ (incl. stage)PV/TV/
AV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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https://probeheer.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-008.pdf


Specifieke studierichtinghandelStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeMedico-sociale administratie

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Medico-sociale administratie

2003/0373EngelsAV

2003/0383FransAV

2003/0393NederlandsAV

2004/2968TA/-Stage Kantoortechnieken/Toegepaste economiePV/TV

2003/0417Kantoortechnieken/toegepaste economieTV

2011/0484Toegepaste informatica/dactylografieTV

2003/0432Toegepaste psychologieTV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-037.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-038.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-039.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-296.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-041.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-048.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-043.pdf


Specifieke studierichtinghandelStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeNetwerkbeheer

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Netwerkbeheer

2004/2878TA/-Stage toegepaste informaticaPV/TV

2004/28720Toegepaste informaticaTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-287.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-287.pdf


orthopedische techniekenStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeOrthopedische instrumenten

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Orthopedische instrumenten

2012/06610-4Praktijk orthopedie/mechanicaPV

2012/0666-2TA/-Stage orthopedie/mechanicaPV/TV

2012/0667Orthopedie/mechanicaTV

2012/0665Orthopedie/toegepaste biologieTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte
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http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-066.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-066.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-066.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-066.pdf


Specifieke studierichtingmechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeProductie- en procestechnologie

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het specifieke gedeelte wordt gerealiseerd in 28 lestijden waarbij de school zelf de onderlinge verhouding van de lestijden bepaalt binnen de aangeboden vakken.

Specifiek gedeelte Productie- en procestechnologie

2012/057TA/Mechanica/elektriciteit/chemie/textiel/voeding/bouw/hout/PV

2012/057TA/-Stage Mechanica/elektri/chemie/textiel/voeding/bouw/hout/PV/TV

2012/057/Mechanica/elektriciteit/chemie/textiel/voeding/bouw/hout/TV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

147Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-057.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-057.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-057.pdf


Specifieke studierichtingsportStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeSportclub- en fitnessbegeleider

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Sportclub-en fitnessbegeleider

2011/0442EngelsAV

2011/0442FransAV

2011/0462NederlandsAV

2009/0498TA/-Stage /Sport/toeg eco/ toeg info/ toeg psy/PV/TV/
AV

2009/04914/Sport/toeg eco/toeg info/toeg psy/AV/TV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

148Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-044.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2011-046.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-049.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2009-049.pdf


Specifieke studierichtingmechanica-elektriciteitStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeStuur- en beveiligingstechnieken

Leerplannen30Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Stuur- en beveiligingstechnieken

2007/0864TA/-Stage elektriciteit/elektronicaPV/TV

2007/08618Elektriciteit/elektronicaTV

2007/0868Elektronica/elektriciteitTV

Leerplannen6Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

149Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-086.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-086.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2007-086.pdf


Specifieke studierichtingpersonenzorgStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeTandartsassistentie

Leerplannen34Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Tandartsassistentie

OO-2019-01134/Tandtech/toe.bio/toe.chem/toe. psy/kant.tech/(incl. stage)PV/TV/
AV

Leerplannen2Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

150Schooljaar 2020-2021

https://probeheer.g-o.be/blog/Documents/OO-2019-011.pdf


autoStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeToegepaste autotechnieken

Leerplannen28Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Het specifieke gedeelte wordt gerealiseerd in 28 lestijden waarbij de school zelf de onderlinge verhouding van de lestijden bepaalt binnen de aangeboden vakken.

Specifiek gedeelte Toegepaste autotechnieken

2012/069TAPraktijk /autotechn/el-me/elektron/PV

2012/069TA/-Stage /autotechn/el-me/elektron/PV/TV

2012/069Autotechniek/elektromechanica/elektronicaTV

Leerplannen8Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

151Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-069.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2012-069.pdf


Specifieke studierichtingtoerismeStudiegebied:

TSO 3e graad, Se-n-SeToerisme en recreatie

Leerplannen32Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Specifiek gedeelte Toerisme en recreatie

2003/0682AardrijkskundeAV

961862ADuitsAV

972132EngelsAV

2005/0412FransAV

2003/0522GeschiedenisAV

2006/0962NederlandsAV

2006/0972BSpaansAV

2001/1286SportAV

2004/2476TA/-Stage toerismePV/TV

2002/3582Public relationsTV

2004/2481Toegepaste informaticaTV

2003/0575ToerismeTV

Leerplannen4Aantal lestijden:

321Leerjaar:

Complementair gedeelte

152Schooljaar 2020-2021

http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-068.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/96186.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/97213.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2005-041.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-052.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-096.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2006-097.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2001-128.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-247.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-358.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2004-248.pdf
http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-057.pdf
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