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HARTELIJK WELKOM OP ONZE SCHOOL
Tijdens je schoolloopbaan op onze campus

DE AMBITIE VAN ATHENEUM LIER

krijg je niet gewoon een pakket leerstof
Atheneum Lier wil een school zijn die focust
op de groei van ieders talent.

een

doorstroomfinaliteit

(Campus

Arthur), richtingen met een dubbele finaliteit
(Campus

Arthur

-

Campus

Louis)

en

richtingen met een arbeidsmarktfinaliteit
(Campus

Louis).

Onze

doorstroomfinaliteit
succesvol

door

te

academische

richtingen

leiden

je

stromen
of

met

op

om

naar

een

professionele

bacheloropleiding. Onze richtingen met een
dubbele finaliteit bereiden je voor op een
professionele bacheloropleiding in het hoger
onderwijs of een graduaatsopleiding. Onze
richtingen

met

deze leerstof te verwerken. In de eerste
plaats kan je hiervoor steeds terecht bij je

Als school bieden wij zowel richtingen aan
met

aangeboden, maar helpen we jou ook om

arbeidsmarktfinaliteit

bereiden je voor om na het afstuderen te
gaan werken. Concreet betekent dit dat wij
jou helpen om je talenten te ontdekken en
verder te ontwikkelen.

vakleerkrachten.
Tot slot willen we je niet alleen opleiden tot
een goede student. We hechten ook veel
belang aan het Pedagogisch Project van het
GO! (PPGO). Onze leerlingen opvoeden tot
respectvolle jongeren en hen begeleiden in
het ontwikkelen van een open, kritische
geest zien wij als één van onze kerntaken.
Als je samen met je ouders vertrouwen stelt
in onze school, ben je van harte welkom.
We kijken alvast uit naar je komst in het
Atheneum Lier!
Directie
Ilse De Bast - Campus Arthur Vanderpoorten
Alessandro Fontana - Campus Louis Zimmer

In de eerste graad van onze school kreeg je
reeds de kans om je talenten te ontdekken.
In de tweede graad zetten we dit groeipad
verder,

door

jouw

talenten

verder

te

ontwikkelen in onze ‘ateliers’. Wanneer je
een beeld hebt kunnen vormen rond ‘wat jou

"Wij stimuleren

interesseert’, krijg je de kans om je binnen de

leerlingen om

‘academies’ in de derde graad te verdiepen
in je gekozen studierichting en/of kennis te
maken

met

een

nieuw

vakgebied

voorbereiding op het hoger onderwijs.

ter

nieuwsgierig te
zijn en een open
geest te hebben."

ONZE STUDIERICHTINGEN IN DE 2DE GRAAD
STUDIEDOMEIN

TAAL EN
CULTUUR

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

DOORSTROOM
FINALITEIT

Latijn
(Campus Arthur)
Moderne Talen
(Campus Arthur)
Economische
Wetenschappen
(Campus Arthur)

Natuurwetenschappen
(Campus Arthur)
STEM

MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN

SPORT

Technologische
Wetenschappen
(Campus Arthur)

Humane
Wetenschappen
(Campus Arthur)

Sportwetenschappen
(Campus Arthur)

DUBBELE
FINALITEIT

ARBEIDSMARKT
GERICHTE
FINALITEIT

Taal en
Communicatie
(Campus Arthur)

Bedrijf en
Organisatie
(Campus Louis)

Organisatie en
Logistiek
(Campus Louis)

Elektrotechnieken
(Campus Louis)

Elektriciteit
(Campus Louis)

Houttechnieken
(Campus Louis)

Welness en
Lifestyle
(Campus Louis)

Houtbewerking
(Campus Louis)

Haar- en
Schoonheidsverzorging
(Campus Louis)

Maatschappij en
Welzijn
(Campus Louis)

Zorg en Welzijn
(Campus Louis)

Sport
(Campus Arthur)

Beweging en Sport
(Campus Louis)

SPORTWETENSCHAPPEN
"VERSTERK JEZELF OP WETENSCHAPPELIJK ÉN SPORTIEF VLAK!”

Wat houdt de
studierichting in?
Deze

studierichting

klemtoon

op

legt

sport,

enerzijds

de

anderzijds

op

wetenschappelijk denken.
Als leerling word je sterker in verschillende
bewegings- en sportactiviteiten en verwerf
je

inzicht

in

verschillende
Enkele

de

toepassing

wetenschapsdomeinen.

voorbeelden

van

wetenschapsdomeinen
fysiologie,

van

zijn:

biomechanica,

deze
anatomie,

trainingsleer,

ontwikkelingsleer, enzovoort. De nadruk
binnen deze studierichting ligt op het
uitvoeren,

analyseren

en

waar

nodig

bijsturen.

Wat is het
leerlingenprofiel?

De brede basisvorming die je in
deze richting krijgt, heeft als gevolg

Als je voor deze studierichting kiest ben je
nieuwsgierig

naar

enerzijds

wetenschappen en technologie, anderzijds
naar

allerlei

sportactiviteiten.

bewegings-

en

beschikt

over

en

een

Je

doorzettingsvermogen

Welke doorstroommogelijkheden biedt
deze richting?

hebt

dat je in de derde graad heel wat
keuzemogelijkheden
richting
bereidt

hebt.

Sportwetenschappen
specifiek

voor

op

Sportwetenschappen in de derde
graad.

positieve ingesteldheid ten opzichte van
beweging. Voel je jezelf aangesproken
door dit profiel én heb je een aanleg voor
wetenschappen en sport, dan is deze
studierichting ongetwijfeld iets voor jou!

"Sport je slim!"

Campus Arthur

De

SPORTWETENSCHAPPEN
LESSENTABEL

3de jaar

4de jaar

2

2

(2)*

(2)*

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Aardrijkskunde

1

1

STEM Wetenschappen

3

3

Wiskunde

4

4

Historisch Bewustzijn

2

2

Actief Burgerschap

1

1

Economische en financiële
competenties

-

1

Culturele expressie

1

-

Atelier

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

33 lesuren

33 lesuren

Levensbeschouwing
Beweging en Gezondheid
*wordt geïntegreerd in het vak
'Bewegingswetenschappen & Sport'

STEM

PLUS

Fysica

STEM PLUS Biologie
STEM

PLUS

Chemie

Bewegingswetenschappen
Totaal

SPORT
“LEER OM ANDEREN TE BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN IN HUN SPORT
EN BEWEGING!"

Wat houdt de
studierichting in?
Het globale studiepakket in de richting
Sport

is

minder

wetenschappelijk

dan

Sportwetenschappen.

theoretischin

De

de

richting

theoretische

vakken ondersteunen de praktijk. In deze
vakken wordt de basis gelegd voor verder
inzicht

in

de

werking

bewegingsapparaat.
anatomische

van

Je

kennis,

het

verwerft
inzicht

in

gezondheids- en trainingsprincipes en je
leert leidinggeven aan – en omgaan met –
groepen.

Wat is het
leerlingenprofiel?

Welke doorstroommogelijkheden biedt
deze richting?
Wanneer je in de tweede graad de
richting Sport hebt gevolgd, zet je

Als je kiest voor deze richting, beschik je

logischerwijs je traject verder in de

over voldoende motorische vaardigheden

richting

en heb je een positieve houding ten

Tegelijkertijd heb je dankzij de

aanzien van sport- en beweging. Het is

brede basisvorming die je in deze

belangrijk dat je graag in beweging bent

richting krijgt, nog heel wat andere

en openstaat voor een brede waaier aan

keuzemogelijkheden.

sportdisciplines.

Daarnaast

zal

je

Sportbegeleiding.

ook

theoretische kennis moeten toepassen in
de praktijk. Daarom wordt ook verwacht
dat je interesse hebt in wetenschappelijke
vakken en specifiek de toepassing ervan.
Heb

je

daarbovenop

doorzettingsvermogen,

voldoende
beheersing,

zelfstandigheid en zin voor samenwerking
dan is deze richting zeker iets voor jou!

Campus Arthur

"Sport is je
grootste
motivator!"

SPORT

LESSENTABEL
3de jaar

4de jaar

2

2

(2)*

(2)*

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

3

3

Historisch Bewustzijn

1

1

Actief Burgerschap

1

1

Economische en financiële
competenties

-

1

Culturele expressie

1

-

Atelier

1

1

10

10

Sport- en spelleider

1

1

Toegepaste psychologie

1

1

Waarnemingsfysiologie en anatomie

2

2

Totaal

34 lesuren

34 lesuren

Levensbeschouwing
Beweging en Gezondheid
*wordt geïntegreerd in het vak
'Bewegingswetenschappen & Sport'

Bewegingswetenschappen & Sport

BEWEGING EN SPORT
VOOR SPORTIEF TALENT DAT GEEN UITDAGING UIT DE WEG GAAT!

Wat houdt de studierichting in?
‘Beweging en Sport’ is een afdeling uit de
arbeidsmarktfinaliteit. Binnen deze afdeling krijg
je

een

praktische

vorming

in

het

leren

organiseren van allerlei sport-, bewegings- en
spelactiviteiten. We leren je groepen begeleiden
en een ondersteunende rol opnemen.
Communiceren en samenwerken met groepen en
hen animeren, motiveren en enthousiasmeren
staat hierbij voorop.

Wat is het leerlingenprofiel?
Ben je een actief persoon die graag zijn grenzen
verlegt? Stilzitten is niet jouw ding en je wil in de
toekomst graag een job waarin je actief aan de
slag kan met andere mensen? De richting
‘Beweging en Sport’ is dan helemaal jouw ding.

Welke
doorstroommogelijkheden
biedt deze richting?
In deze studierichting willen we jullie vervolgens
voorbereiden

op

actieve,

fysieke,

grensverleggende beroepen waarbij een gezond
lichaam samen met de nodige discipline en
sociale skills een must zijn. Hierbij denken we aan
beroepen bij defensie, politie, brandweer, of als

"Je leert je

redder, …. Naast een doorgedreven sportieve

sportieve grenzen

opleiding krijg je ook een basisvorming in de

te verleggen!"

menselijke

psychologie,

eerste

leidinggeven aan groepen.

Campus Louis

hulp

en

BEWEGING EN SPORT
LESSENTABEL

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en gezondheid

2

2

Nederlands

1

1

Engels

2

2

Wiskunde en wetenschappen

2

2

PAV

4

4

Atelier

1

1

Sport- en spelleider

10

10

Toegepaste psychologie

2

2

Anatomie en fysiologie

2

2

Bewegingsleer

6

6

34 lesuren

34 lesuren

Totaal

PERSONALISEER JE OPLEIDING
ATELIERS WAARUIT JE ALS LEERLING KAN KIEZEN

Gedurende 1 semester (half jaar) is er vrije ruimte voor
de invulling van 2 lesuren. Atheneum Lier
onderscheidt zich van de andere Lierse scholen door
deze vrije ruimte te besteden aan keuzevakken
waarmee de jongere aan talentverbreding of verdieping kan doen.
Bij ateliers van talentverbreding krijgt de jongere de
kans om nieuwe talenten en interesses bij zichzelf te
ontdekken. Het gekozen atelier heeft niet echt te
maken met de studierichting.
De ateliers van talentverdieping hebben tot doel dat
de leerling zijn kennis en vaardigheden binnen de
gekozen studierichting kan verfijnen door te kiezen
uit de aangeboden verdiepingsateliers.

Campus Arthur
Campus Louis

"Je krijgt niet
enkel de kans om
je talenten te
ontwikkelen
maar ook om
nieuwe talenten
te ontdekken!"

Atheneum Lier
Hier groeit talent!

Contacteer ons!

Campus Arthur
Arthur Vanderpoortenlaan 35
2500 Lier
Campus Louis Zimmer
Predikherenlaan 18
2500 Lier
Campus Arthur
03 480 01 28
Campus Louis Zimmer
03 480 27 07
Campus Arthur
arthur@atheneumlier.be
Campus Louis Zimmer
louis@atheneumlier.be

www.atheneumlier.be

