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1. Waarom?

Situering

• GO! Atheneum Etterbeek 

– net geen 1000 lln: 160 lln/jaar

– eerste graad A-stroom

– hogere graden alleen ASO sterk 
in WE (5-6/8)

• team 90 LK, Brusselse context, 
mixed publiek

• Sterke band met VUB

1.
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1. Waarom?• Eigen ervaring  

+ overleg met Scholengroep en 
VUB

kans voor “opzalmen”

• Nood aan bijwerking van leerlingen met minder 
geschikte studiekeuze… starten in WE/IR/ arts

• Ervaren team in wetenschappelijke vakken

• Steun vanuit Scholengroep (uren) 

en VUB ( locatie en PR)

vanuit vice-rectoraat ond en fac IR, WE en GF

• Nu 3de schooljaar

1. Waarom ?



2. Praktisch
Lessentabel

• 4 uur fysica

• 4 uur chemie

• 16 uur wiskunde * 8 uur analyse ∃ leerplan

* 4 uur algebra

* 4 uur statistiek & ruimtemtk

• 2 uur Nederlands   (academisch Ned & paper schrijven)

• Keuzevakken: * 2 uur informatica

* 2 uur biologie

= samen: tussen 26-30 uur les/week

2. Praktisch



2. Praktisch
Organisatie 

• administratief op school (leerlingen derde graad)

• geen SP

• bij inschrijving diploma secundair onderwijs

• 4 dagen per week op VUB

• 1 dag op school (makkelijker opvolging)

• volgen schoolkalender

• evaluatie idem als andere leerlingen: DW / EX

• attest regelmatige lesbijwoning

• brugjaar of 7de jaar (en niet schakeljaar)

• max 24 leerlingen

2. Praktisch



2. Praktisch

Afspraken/verwachtingen 

• betalen schoolgeld (ongeveer 300€)

• gast-studentstatuut VUB (sfeer en infrastructuur)

• verplicht aanwezig basispakket 26 uur

• aangepaste schoolregels ondertekenen

2. Praktisch



2. Praktisch

3. Bevindingen

• Heel divers publiek - uit ASO, ook TSO en BSO

- uit parcours examencommissie

• Best wel wat verloop - snel verloop eerste weken

- inschrijvingen tot januari

• Moeilijk te voorspellen op papier wie succesvol zal zijn 

(eerder motivatie dan studieparcours)

• Ingangsproeven KMS & arts :   afh van motivatie en 

inzicht

• Voor elke leerling/student zeer nuttig qua orientering, 

maar niet elke leerling stapt uiteindelijk in WE/IR/arts



VRAGEN / OPMERKINGEN?

BEDANKT
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1. Waarom?

1. Waarom ?

A B C D E F G H

1ste A A A A A A A /

2de /S /S /S /S /S /S /S /

3de lat lat eco W W sw eco HW

4de lat lat eco W W sw eco HW

5de wewi WiiR WiiR ecwe

lawe

sw ecmt lamt HW

6de wewi WiiR WiiR ecwe

lawe

sw ecmt lamt HW
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1. Waarom ?

• Vanuit idee “opzalmen” en GOK

• Vanuit de Scholengroep

• Vraag van VUB remediëring

• Steun vanuit vice-rectoraat ond en fac IR, WE en GF

• Know-how door samenwerking laten doorsijpelen

• Sterkere banden met VUB
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2. Praktisch

Afspraken/verwachtingen 
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• aangepaste schoolregels ondertekenen

2. Praktisch



2. Praktisch

3. Bevindingen

• Heel divers publiek - uit ASO, ook TSO en BSO

- uit parcours examencommissie

HW, ECMT, BSO, volwassenenonderwijs, TSO sport

toelatingsklassenraden

• Best wel wat verloop - snel verloop eerste weken

- inschrijvingen tot januari



2. Praktisch

3. Bevindingen

• Moeilijk te voorspellen op papier wie succesvol zal zijn 

(eerder motivatie dan studieparcours)

• Ingangsproeven KMS & arts :   afh van motivatie en 

inzicht

• studenten twee jaar geleden: KMS, niemand arts, wel 

kine en LO, farmacie, dierenarts,  industrieel ingenieur, 

handelsingenieur, economie

• Voor elke leerling/student zeer nuttig qua orientering, 

maar niet elke leerling stapt uiteindelijk in WE/IR/arts



VRAGEN / OPMERKINGEN?

BEDANKT


