TWEEDE GRAAD
TSO STEM / BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

• Je hebt een sterke aanleg voor biowetenschappen en wiskunde.
• Je bent geïnteresseerd in het bestuderen van biologische processen.
• Je bent vooral geboeid door toegepaste wetenschappen bij mens, plant en dier.
• Je bent leergierig en je belangstelling is ruim.
• Je droomt van toepassingen in de biowetenschappen.
• Je wil niet louter vaststellen dat, maar ook nog hoe en waarom iets werkt.
• Je wil later succesvol verder studeren in sterk biowetenschappelijke richtingen.

Studieprofiel van de richting:
Is deze richting iets voor jou?
Zet jouw eigen inschatting van jouw
studieprofiel af tegenover dit van de
gekozen richting
Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2017.

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD TSO STEM / BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Uren/week
Vakbenaming

Derde jaar

Vierde jaar

Godsdienst

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Informatica

2

1

Nederlands

4

4

Engels

2

2

Wiskunde

5

5

Totaal algemene vakken

22

21

STEM / Biotechniek

2

2

STEM / Labo biotechniek

3

4

Toegepaste chemie

2

2

Labo chemie

2

2

Toegepaste fysica

2

2

Labo fysica

1

1

Toegepaste biologie

2

2

Totaal technische vakken

14

15

Totaal

36

36

• 'STEM' verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering
en Mathematics.
• Het vak 'Biotechniek' bestudeert de biologische processen en technieken in de natuur,
dwz bij mens, plant, dier, voeding, ....
In het vak 'Laboratorium' ben je zelf aan de slag in het labo. Je doet er zelf proeven.
• In de tweede graad leer je onder andere over de groeiomgeving van de plant, gezonde
voeding, kiemingsproeven, de morfologische studie van plant en dier. Je zoekt de
voedingsstoffen in voedingsmiddelen, bereidt wijn, gaat na hoe micro-organismen
afgeremd en gedood worden, ...

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.vabi.be
Datum opmaak: mei 2017.

