
SPORT-
WETENSCHAPPEN

 √ Ben jij gebeten door sport? 

 √ Ben je benieuwd naar een gevarieerd 
sportaanbod?

 √ Is lichaamsbeweging jouw troef?

 √ Kan je een gezonde dosis zelfdiscipline 
aan de dag leggen? 

 √ Ben je ook een echte teamplayer?

 √ Vind je wiskunde en wetenschappen 
boeiend?

Wie kiest voor Mariagaard, kiest voor 
een school waar traditie en innovatie 
hand in hand gaan, met een open 
blik op jongeren, op onderwijs en 
samenleven.

Oosterzelesteenweg 80 
9230 Wetteren

09 365 73 00

www.mariagaard.be 
info@mariagaard.be
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Bij ons zit je goed!

2de graad
D

Onderwijs met  
een glimlach
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Sportwetenschappen in de tweede graad is 
een sterk theoretische studierichting in de 
doorstroomfinaliteit waarin je wiskunde en 
wetenschappen combineert met een pakket 
sport. In de vakken fysica, biologie, chemie 
en aardrijkskunde wordt er tijd en aandacht 
besteed aan het verzamelen van empirisch 
feitenmateriaal en aan de kritische, 
inzichtelijke verwerking ervan. Wiskunde is 
een belangrijk vak, waarin ook vaardigheden 
worden aangeleerd ter ondersteuning van de 
andere wetenschappen. Ook de studie van de 
moderne talen neemt een belangrijke plaats 
in. De aandacht gaat naar de ontwikkeling 
van communicatieve vaardigheden (luisteren, 
lezen, spreken en schrijven), de reflectie op 
taal en de kennismaking met anderstalige 
literatuur. 

Wekelijks krijg je vijf uur sport waarin jouw 
motorische vaardigheden in verschillende 
sportdomeinen worden verfijnd. Bovendien 
leer je het anatomisch functioneren bij 
bewegingsactiviteiten analyseren en 
beschrijven. 

Naast de fysieke hoofdcomponent 
besteden we ook veel aandacht aan je 
persoonlijkheidsontwikkeling.

LESSENTABEL Jouw toekomst   

De tweede graad Sportwetenschappen 
krijgt een logisch vervolg in de derde graad 
Sportwetenschappen. De sporttechnische 
aspecten worden er uitgediept en de 
samenhang met de wetenschappelijke 
context krijgt veel aandacht.  

Sommige leerlingen stappen over naar Sport, 
een richting in de D&A finaliteit, waarin het 
pakket algemene vorming minder uitgebreid 
is. De focus komt hier nog sterker te liggen op 
de sporttechnische en motorische aspecten 
van sportbeoefening. 

Na de derde graad Sportwetenschappen 
kan je in principe elke professionele bachelor 
volgen. Mogelijke studierichtingen zijn: 
Ergotherapie,  Lichamelijke Opvoeding, 
Bedrijfsmanagement, Toegepaste Gezond-
heidswetenschappen, Sport- en cultuur- 
management, ....

Mogelijke academische bachelors:

Lichamelijke Opvoeding en bewegings-
wetenschappen, Revalidatiewetenschappen 
en Kinesitherapie, Medische en Para-
medische Wetenschappen, Toegepaste 
Biologische Wetenschappen, ... Na een 
academische bachelor volg je gewoonlijk 
ook de aansluitende master om je opleiding 
te vervolledigen.

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Engels 3 3

Frans 4 4

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Wiskunde & ICT 1 -

Artistieke vorming - 1

Biologie 2 2

Chemie 2 2

Fysica 2 2

Sport 5 5

SPORTWETENSCHAPPEN op Mariagaard
 √ gebruikt SPORT als middel om je breed WETENSCHAPPELIJK te ontwikkelen. 

 √ geeft je als PERSOON de kans om je eigen PROCES in handen te nemen. 

 √ organiseert uitdagende SPORTSTAGES. 

 √ heeft OOG voor elke leerling. 

 √ geeft je de RUIMTE om jezelf te ontplooien. 

"Wij geloven in de kracht van  
bewegen! Sport zit in ons DNA!"
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