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INHOUD
  Hallo 

Je bent ongetwijfeld al eens blijven stilstaan bij de vraag welke studierichting bij jouw 

talenten en interesses past. Deze infogids zal je daar zeker bij helpen. We willen je in deze 

gids wegwijs maken in het brede aanbod van studierichtingen in de derde graad, zodat je 

een doordachte keuze kan maken. 

Deze gids nodigt je uit om op ontdekking te gaan en met een open blik naar de 

verschillende studiedomeinen en studierichtingen te kijken. Op school zelf volg je ook 

een studiekeuzetraject en er zijn natuurlijk altijd de vakleerkrachten, de klassenleraars en 

leerlingenbegeleiders om je nog verder op weg te helpen in je keuze als je blijft twijfelen. 

Succes met je zoektocht en hopelijk tot binnenkort! Welkom!

             BELANGRIJKE DATA 2022

 Zaterdag 12 MAART: OPENDEURDAG  eerste graad 13 u. - 17 u., ingang Vissersstraat in 

Diest.
 
Zaterdag 14 MEI: OPENDEURDAG in de eerste, tweede en derde graad (met inschrijvingen) 

van 14 u. -17 u. Derde graad: ingang Mariëndaalstraat in Diest.

ZOMERINSCHRIJVINGEN:

• Weekdagen: vrijdag 1 juli, maandag 4 juli en van maandag 22 augustus tot en met              

maandag 29 augustus (9 u. - 12 u. en 13 u. - 15 u.).

• Weekenddagen: zaterdag 2 juli en zaterdag 27 augustus (9 u. - 12 u.). 

De coronamaatregelen kunnen onze opendeurplannen 

doen wijzigen. We houden jullie op de hoogte via onze 

sociale media en onze website www.ksdiest.be.
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Hier zie je op de voorgrond een deel van de speelplaats van de eerste graad en in de verte zie 
je een deel van de speelplaats van de tweede graad. 

Campus Voorzienigheid is de naam van de campus van de eerste en de tweede graad met 
toegang via de Vissersstraat en de Demerstraat in Diest.

KSD: JOUW  SCHOOL     ZES  JAAR LANG!

ALLE BELANGRIJKE INFO OVER 
KSD SECUNDAIR EN OVER ONZE 
ELF BASISSCHOLEN ONTDEK 
JE OOK OP ONZE WEBSITE 
WWW.KSDIEST.BE 

Vanaf het vijfde jaar ga je naar 
onze campus van de derde graad. 
Die bevindt zich in de Mariëndaal-
straat en in de Peetersstraat in 
Diest. Er is veel ruimte en sinds kort 
zijn er in de school zelf ook broodjes 
te verkrijgen voor de lunch.

Bij KSD zetten we je talent in beweging (ons 
motto!) en geven we je de tijd om je talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. We vertrekken 
van een observerende en oriënterende eerste 
graad met voldoende keuzevakken, zodat je in 
de tweede graad een meer gerichte keuze kan 
maken om in de derde graad af te studeren in 
een richting die perfect bij jou past.
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Beste leerling

Wanneer je in KSD derde graad binnenstapt, word 
je misschien wat overweldigd. De vele gebouwen en 
drie speelplaatsen maken je wereld weer een stukje 
groter. Je staat op het punt te kiezen uit een grote 
waaier van studierichtingen. Je neemt een volgende 
stap naar de toekomst. We willen je helpen in het 
vinden van jouw weg. We willen dat je ambitieus bent 
en je talenten gebruikt. We dagen je uit om onderzoe-
kend te leren, om samen te werken, je verantwoor-
delijkheid te nemen en zelfstandig te worden. We 
wandelen met je mee en staan klaar om je hierbij te 
helpen. Je werkt aan projecten, je gaat op stage en 
bezoekt instellingen en bedrijven die aansluiten bij 
jouw interesse. Je blik verruimt en het leren door-
breekt de schoolmuren.

Ook voor of na de schooluren bruist het in onze 
school. Dan hoor ik muziekgroepjes van Project-X re-
peteren, zitten jongeren gezellig samen in de ontmoe-
tingsruimte of bereiden ze een Europese uitwisseling 
voor. Ik zie leerlingen schaken, zich buigen over het 
milieu, lekker even teruggetrokken genieten in de 
bibliotheek, koers zetten naar een Olympiade of naar 
een toneelvoorstelling of samen creatief aan het werk 
zijn. Misschien kies je wel voor een verre buitenlandse 
reis? Of zet je je mee in voor Youca, Damiaan, Rikolto 
of een ander goed doel? En met de feestvreugde van 
Chrysostomos, het galabal en de plechtige proclama-
tie geven we er samen een mooie afsluiting aan. 

Overal kom ik op onze school leerlingen tegen die 
zo verscheiden zijn en tegelijkertijd ook zo gelijk. 
Allemaal zijn ze op zoek naar wie ze zijn en wat de 
toekomst hun zal brengen. Het is een genoegen om 
die enthousiaste jongeren te zien openbloeien. We 
kozen er bewust voor om je in elk van de verschillen-
de gebouwen les te geven. Dat schrikt je misschien 
een beetje af, maar al gauw zal je merken dat je hier-
door heel wat andere leerlingen zal ontmoeten. Je zal 
verrast worden door al die verschillende culturen en 
persoonlijkheden die samen de derde graad vormen.

Ik hoop dat je je snel thuis zal voelen in de derde 
graad en dat je er een eigen plekje vindt. Loop gerust 
mijn kantoor even binnen, de deur staat er altijd 
open. Ik kijk er alvast naar uit om je er te ontmoeten!

Renilde Verboven

RENILDE VERBOVEN IS JE DIRECTEUR IN DE DERDE GRAAD

 Het studieaanbod in de derde            
 graad: 4 studiedomeinen
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ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
• Economie - moderne talen
• Economie - moderne talen (optie 

sport)
• Economie - wetenschappen
• Economie - wiskunde (6 uur wiskunde)
• Boekhouden - informatica
• Handel
• Informaticabeheer
• Kantoor - verkoop
WETENSCHAPPEN & TECHNIEK
• Sportwetenschappen
• Wetenschappen - wiskunde (6 uur)    
• Wetenschappen - wiskunde (8 uur) 
• Elektromechanica
• Industriële wetenschappen
• Mechanische vormgevingstechnieken
• Elektrische installatietechnieken
• Techniek - wetenschappen
• Houtbewerking
• Lassen - constructie

WELZIJN & MAATSCHAPPIJ
• Humane wetenschappen
• Gezondheids- en welzijnswetenschappen
• Sociale en technische wetenschappen
• Organisatiehulp
• Verzorging
(KLASSIEKE) TALEN
• Grieks - wiskunde (6 uur wiskunde)
• Grieks - wiskunde (8 uur wiskunde)
• Grieks - Latijn
• Latijn - wetenschappen
• Latijn - wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
• Latijn - moderne talen
• Moderne talen - wetenschappen
ZEVENDE JAAR
• Organisatie-assistentie
• Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg
• Kantooradministratie en gegevensbeheer
• Interieurinrichting
• Fotolassen
             

In de derde graad kan je kiezen uit vier studiedomeinen: 

• Economie en maatschappij
• Welzijn en maatschappij
• Wetenschappen en techniek
• (Klassieke) talen

Binnen elk domein bestaat de keuzemogelijkheid tussen meer theoretische en meer praktische studierichtingen 
(meer uitleg op de volgende pagina's). Je zit dus met al je leeftijdsgenoten op dezelfde campus, welke richting je ook 
kiest. 

Je richtingen in het vijfde, zesde of 

zevende jaar: de derde graad

Wat zijn de vier studiedomeinen?

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zet de modernisering van het onderwijs zich ook door in onze derde graad. Benieuwd naar welke studierichtingen we dan zullen inrichten? Ze zullen voortbouwen op de richtingen die vandaag al ingericht zijn in onze tweede graad en rekening houden met het aanbod in de derde graad vandaag. 
ga naar p. 18.
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Welke studierichting is iets voor jou?

sterk theoretische richting theoretisch-technische richting concreet-praktische richting

Een richting met economie?
Je ben erg geïnteresseerd in economie. Een onder-
werp zoals de economische kringloop kan je erg 
boeien. Je vindt het interessant hoe producenten en 
consumenten elkaar beïnvloeden. 

Een richting met wiskunde?
Je vindt wiskunde een leuk vak en je houdt ervan 
om wiskundige problemen op te lossen. Je kan een 
sterke richting wiskunde combineren met econo-
mie,  wetenschappen, Grieks of Latijn. 

Een richting met moderne talen?
Je bent goed in talen en talen kunnen je boeien. 
Ook bezig zijn met literatuur of de cultuur van een 
taal zijn dingen die je graag doet. 

Een richting met wetenschappen?
Je hebt een grote belangstelling voor wetenschap-
pen. Zowel chemie, fysica, biologie als aardrijkskun-
de interesseren je. Onderzoeksopdrachten die je 
nieuwe wetenschappelijke inzichten geven, boeien 
je. 

Een richting met Sport?
Je bent enorm gemotiveerd om je sportieve vaardig-
heden verder te ontwikkelen. Lenigheid, snelheid, 
kracht en uithoudingsvermogen zijn zaken waaraan 
je wil werken. Teamspirit, discipline en concentratie 
vind je belangrijk.  

Een richting met Latijn?
Je bent taalvaardig en bent geboeid door deze klas-
sieke taal. Literatuur lees je met plezier. 

Een richting met Grieks?
Je bent erg geïnteresseerd in Grieks, een taal die 
samen met Latijn de grondslag van onze westerse 
cultuur vormt.

Humane wetenschappen?
Je bent erg geïnteresseerd in mensen en in de 
complexe materie van het menselijk gedrag binnen 
een samenleving. Je kan je goed emotioneel inleven 
en bent sociaal bewogen. Daarnaast boeien talen je 
ook. ent erg geïnteresseerd in Grieks, een taal die 
samen met Latijn de grondslag van onze westerse 
cultuur vormt.
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Welke studierichting is iets voor jou?

sterk theoretische richting theoretisch-technische richting concreet-praktische richting

Boekhouden-informatica?
Je hebt aanleg om logisch en analytisch te denken 
en nauwkeurig met cijfers om te gaan. Een goede 
wiskundige basis is nodig voor deze richting. In deze 
theoretisch-technische richting is er ook aandacht 
voor talen en toegepaste informatica zoals program-
meren. 

Handel?
Je hebt een ruime interesse in het bedrijfs- en han-
delsleven. Je zoekt een studierichting waar theorie 
en praktische toepassingen elkaar aanvullen. Je 
hebt aanleg voor en interesse in vreemde talen, 
informatica en tekstverwerking. Je werkt graag met 
de computer. 

Informaticabeheer?
Je wordt opgeleid tot een ondersteunende functie 
in de administratieve informatica-omgeving van 
een bedrijf of organisatie. Computers installeren en 
computerproblemen oplossen vind je een uitdaging. 
IT en netwerkondersteuning zijn je ding. 

Gezondheids- en welzijnswetenschappen?
Je bent een sociaal-aanvoelende jongere met inte-
resse voor alles wat met gezondheid en het welzijn 
van mensen te maken heeft.  Je benadert de mens 
in al zijn aspecten: fysiek, psychisch en sociaal(-spiri-
tueel). Je leert sociale en zorgende vaardigheden. 

Sociale en technische wetenschappen?
Je hebt belangstelling voor alles wat met mens, 
voeding en milieu te maken heeft. Je leert over 
de wetenschappelijke onderbouwing binnen deze 
domeinen en je mag ook zelf aan de slag in het labo 
of in projecten. 

Elektromechanica?
Zowel elektriciteit als mechanica komen in deze 
richting uitgebreid aan bod. Je leert elektromecha-
nische kringen analyseren en de basiswetten toe-
passen. De mechanica leert je hoe werktuigmachi-
nes en  gereedschappen in elkaar zitten en werken. 

Industriële wetenschappen?
Je bent goed in wiskunde en je krijgt een stevi-
ge technische vorming die je voorbereidt op het 
hoger onderwijs. De technische vakken focussen 
op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste 
chemie en fysica. 

Mechanische vormgevingstechnieken?
In deze richting leer je schetsen maken, plannen 
lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen, 
vormgeven aan een metalen werkstuk, machines 
instellen en bedienen. Mechanische en elektrische 
principes worden praktisch uitgediept. 

Elektrische installatietechnieken
Deze richting is sterk praktijkgericht en moet je zien 
als een voorbereiding op technisch uitvoerende 
beroepen in de elektriciteitssector. Je leert een 
werkopdracht analyseren, schema's lezen en metin-
gen uitvoeren.

Kantoor-verkoop?
Dit is een praktische richting met ook aandacht voor 
talen. De opleiding bereidt je voor op secretariaats-
werk, magazijnwerk, basic boekhoudkundig werk 
en werk in de verkoopssector. Deze richting biedt 
perspectief voor het 7de jaar Kantooradministratie 
en gegevensbeheer. 

Verzorging?
Deze praktische richting bereidt je voor op be-
roepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je 
leert de elmentaire noden van hulpvragers kennen. 
Deze richting biedt perspectief op het zevende jaar 
Kinderzorg of op het zevende jaar Thuis- en bejaar-
denzorg. 

Techniek-wetenschappen?
Je hebt aanleg en belangstelling voor (toegepas-
te) wiskunde en wetenschappen (chemie, fysica, 
biologie). Je kan nauwkeurig allerlei waarnemingen 
verrichten en experimenten uitvoeren.

Organisatiehulp?
Deze praktische richting leert je huishoudelijke 
vaardigheden binnen voedings-, onderhouds-, en 
technische diensten van ziekenhuizen, verzorgings-
instellingen, hotels etc. Deze richting biedt perspec-
tief voor het 7de jaar Organisatie-assistentie.

Houtbewerking?
In deze praktische richting verwerf je kennis op vlak 
van meubelmakerij, de binnen- en buitenschrijn-
werkerij, de machines waarmee je werkt en de 
verschillende materialen. Deze richting biedt ook 
perspectief op het zevende jaar Interieurinrichting.

Lassen-constructie?
In deze praktische richting leer je verschillende 
lastechnieken en leer je technische tekeningen ont-
cijferen en begrijpen. Deze richting biedt perspectief 
op het 7de jaar Fotolassen.  
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EN WAT NA DE DERDE GRAAD?                                                                                     ! Lees meer op de volgende pagina

De studiedomeinen in de derde graad bestaan uit richtingen waarbij de leerling kan kiezen voor een sterk 
theoretische,  een theoretisch-technische richting of een sterk praktische richting. Dit heeft ook gevolgen voor de 
verdere studies en het beroepenveld waarin je terechtkomt. 

Bij sterk theoretische richtingen kan je nadien  een master of een professionele bachelor behalen. Bij 
theoretisch-technische richtingen kan je kiezen voor een professionele bachelor of voor een graduaatsopleiding 
(hogere beroepsopleiding) of secundair-na-secundair-opleidingen. Volg je een sterk praktische richting, kan je meteen 
starten op de arbeidsmarkt, nog een graduaatsopleiding of secundair-na-secundair-opleidingen volgen. 
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Economie & maatschappij bevat studierichtingen binnen het gehele spectrum. Leerkracht Cathy Swinnen en de vakgroep 
Kantoor geven extra duiding bij dit domein. De richtingen binnen Economie & maatschappij situeren zich als volgt: 

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ

            
 Cathy Swinnen
Leerkracht economie en bedrijfsbeheer

In een economische opleiding krijg je niet alleen een 
bredere kijk op de economische realiteit maar op de hele 
maatschappij. Welke rol kan en moet de overheid opne-
men? Hoe kunnen economie en ecologie hand in hand 
gaan? Wat betekent ‘winst’ voor alle belanghebbenden in 
de samenleving? Al die verbanden maken het vak eco-
nomie erg interessant. Het is niet toevallig dat de grote 
industrieel en autoconstructeur Henry Ford ooit zei: ‘Een 
onderneming die niets anders voorbrengt dan geld, is een 
armzalig soort organisatie.’

In de meer technische handelsrichtingen raak je ook 
vertrouwd met begrippen zoals marketingmix, cashflow 
en rentabiliteit. Je leert het belang van internationale 
samenwerking en digitalisering. Na deze opleiding ben 
je immers niet alleen kritisch en zelfredzaam, je kan ook 
analyseren en synthetiseren, je beheerst basiskennis Word 
en Excel, je durft ‘out of the box’ denken, onderzoeken en 
rapporteren. Competenties die je nodig zal hebben zowel 
in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt.
            

 

            Vakgroep Kantoor

Indien je volgend schooljaar een leerling bent van het 5e 
of 6e jaar Kantoor-verkoop of van het 7de jaar Kantoor-
administratie en gegevensbeheer, dan volg je gedurende 
één dag per week de lessen in de showroom van firma 
Vanerum in Diest. Tijdens deze dagen komen vooral de 
handelsvakken en de ontwikkeling van je computervaar-
digheden aan bod. Door het creëren van een levensechte 
leersituatie wordt leren leuker en stijgt je motivatie. Je 
leert zo ook zelfstandig werken, samenwerken met ande-
ren en omgaan met diversiteit. Dit zijn allemaal compe-
tenties die je later nog zal kunnen inzetten. 

In de richting Kantoor-verkoop worden de handelsvakken 
erg praktisch gegeven en vormen de stages een belangrijk 
onderdeel van je opleiding. De leerlingen van 7 Business 
Support werken bij Vanerum binnen een eigen virtuele 
oefenfirma. Je voert er bedrijfsrealistische taken uit: je 
stelt eerst een ondernemingsplan op en je kiest als klas 
producten, een logo, een visie en een missie. Pas dan drijf 
je handel met andere virtuele bedrijven, leveranciers en 
klanten.

     sterk theoretisch        sterk praktisch

Onze laatstejaars maken aan het einde van de derde 
graad een belangrijke keuze. Wat kunnen ze verder 
studeren? Of hoe zetten ze verstandig hun eerste stap-
pen op de arbeidsmarkt? KSD derde graad begeleidt 
leerlingen intensief bij deze keuze.

Leerkrachten, leerlingbegeleiding en coördinatoren 
geven geregeld professioneel advies, maar KSD derde 
graad werkt ook samen met verschillende onderwijs- 
partners. De KU Leuven en de scholen binnen deze 
associatie organiseren exclusief voor onze laatstejaars 
een infoavond 'Start to Study' (https://www.starttos-
tudy.be/ksdiest). Hier krijgen leerlingen en hun ouders 
meer uitleg over de verschillende opleidingsniveaus 
zoals professionele en academische bachelors, leer-
kredieten, op kot gaan enz. We bezoeken ook de 
SID-in beurs en organiseren op school zelf een eigen 
infoavond met oud-leerlingen. Zij antwoorden op jouw 
specifieke vragen, brengen een aantal cursussen mee 
en schetsen zo een realistisch beeld van hun studie-
richting.

Voor wie denkt aan beroepsopleidingen (bv. politie 
of defensie) of volwassenenonderwijs, is er de beurs 
‘Verruim je horizon’. Leerlingen die onmiddellijk aan het 
werk willen gaan, krijgen begeleiding via sprekers in de 
klas en nemen deel aan de ‘Schoolverlatersdag’ 
in samenwerking met de VDAB.

Waar het om gaat, is dat je na je KSD-avontuur een 
slimme en bewuste keuze kan maken. Je vindt na al de 
activiteiten en gesprekken beslist het juiste spoor. In 
de lessen godsdienst staan we nog geregeld stil bij het 
leren kennen van je ontwikkelende persoonlijkheid en 
het mentale aspect van je nieuwe toekomst. Uiteinde-
lijk maak je zelf die keuze in samenspraak met je ouders 
of voogd. Dat je een tijd twijfelt over je studiekeuze is 
zeker niet erg en zelfs normaal. Een keuze voor je 
toekomst maak je immers best doordacht. 

Wat na de derde 
graad?

Ecconomie -moderne talen     Boekhouden-informatica   Kantoor-verkoop
Economie-moderne talen (optie Sport)   Handel
Economie-wetenschappen    Informaticabeheer
Economie-wiskunde              
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            Liese Kennes
Leerkracht gedragswetenschappen

In het vak gedragswetenschappen bestuderen we zowel 
het gedrag van de mens als individu als van de mens 
binnen de samenleving. Gedragswetenschappen is een 
combinatie van psychologie en sociologie. De mens leeft 
nu eenmaal niet alleen, hij staat altijd in verhouding tot 
de andere of tot de samenleving. Het is een vak dat je 
helpt om inzicht te krijgen in het functioneren van de 
mens binnen onze maatschappij. We bestuderen allerlei 
maatschappelijke fenomenen zoals kansarmoede, gelijke 
onderwijskansen, burn-out, radicalisering … 

Je krijgt in deze richting een theoretisch kader waarbinnen 
je al die verschijnselen beter kan plaatsen en begrijpen. In 
de lessen kunnen we de theorie koppelen aan de actua-
liteit, waardoor je leerstof meteen kan toepassen. In het 
5de jaar werken leerlingen aan een project waarbij ze 
Brussel leren kennen. Het mooie aan dit project is dat het 
creatief én vakoverschrijdend is. Je bekijkt de stad zowel 
vanuit sociologisch, esthetisch, cultureel als ecologisch 
oogpunt.  

           
 
 

            
            
            Christel Verhaert
Leerkracht omgangskunde

In het studiedomein Welzijn en maatschappij tref je leer-
lingen die sociaal geëngageerd zijn. Belangrijk is dat je het 
fijn vindt om je met andere mensen verbonden te voelen 
vanuit een zorgzame instelling. In het vak omgangskun-
de ontwikkel je competenties om met zorgbehoevende 
mensen om te gaan. De doelgroepen zijn jonge kinderen, 
oudere zorgvragers en hun omgeving. We besteden veel 
aandacht aan de fysieke en socio-emotionele ontwikke-
ling, want hoe beter je begrijpt wat in de mensen omgaat, 
hoe beter je hen kan begeleiden. 

De lessen zijn een mix van theorie en praktijk. De na-
druk ligt op ‘toepassen’. Realistische casussen en kleine 
rollenspelen bieden de gelegenheid om de vaardigheden 
die in de les aan bod komen, in te oefenen. De leerlingen 
staan zo sterker in hun stages, maar ook in hun dagelijks 
leven. Het mooie aan het vak omgangskunde is dat het je 
voorbereidt op een brede waaier van beroepen. Je doet 
inzichten op waarmee je aan de slag kunt in de zorgsector 
of het kleuteronderwijs. Een nuttige richting is het dus 
zeker.

abstract concreet

          
 Chantal Dumortier
Leerkracht chemie en toegepaste chemie

Onze moderne maatschappij is doordrongen van weten-
schap en technologie. Het studiedomein Wetenschap 
en techniek is een ideale uitvalbasis voor jongeren die 
geïnteresseerd zijn in de vakken chemie, fysica en biolo-
gie. Tijdens de lessen wetenschappen in de derde graad 
komt het onderzoekend leren en het leren onderzoeken 
volop aan bod. De lessen chemie bevatten veel practica 
waar je zelf mag experimenteren in de nieuwe labo’s en 
bijvoorbeeld ontdekken hoe batterijen werken en hoe je 
kunststoffen kan synthetiseren. Kortom, je zal snel ontdek-
ken hoe chemici naar oplossingen en innovaties zoeken 
voor mens en milieu. 

In de lessen fysica leer je op basis van natuurwetten en 
via de practica hoe bijvoorbeeld een microgolfoven of een 
elektrische motor werkt. Ook in de lessen biologie kan je 
heel wat experimenteren om bijvoorbeeld het menselijk 
lichaam beter te leren kennen. Voel jij je hierdoor ge-
prikkeld? Wil je de wondere wereld van de wetenschap 
beter leren vatten? Dan bevat dit studiedomein zeker een 
richting die jou iets zegt.
                      
           

 
           Kenny Saliën
Leerkracht elektriciteit

In de richting Elektrische installatietechnieken krijgen 
leerlingen de kans om de wereld van elektriciteit proe-
fondervindelijk te ontdekken. We gaan op zoek naar het 
onderliggend mechanisme dat ervoor zorgt dat onze 
alledaagse apparaten en schakelingen doen wat we van ze 
verwachten. De nieuwe technologieën die ons het leven 
makkelijker maken, vinden de weg naar iedere huiskamer. 
Hierdoor is er ook veel vraag naar mensen die overweg 
kunnen met ‘domotica’ en in het bijzonder het aansluiten 
en het programmeren hiervan.

De focus in deze richting ligt zowel op het residentiële 
(woonhuizen en appartementen) als op het industriële 
aspect. Anderzijds is er de steeds evoluerende automa-
tisering van machines en robots in de industrie die niet 
meer weg te denken is. 

In deze richting krijg je een stevige basis mee, zodat je in 
staat bent om zelfstandig te werk te kunnen gaan in de 
praktijk. Welk beroep je ook kiest uit de elektrotechniek, 
een afwisselende job met veel 'spanning' en toekomst is 
gegarandeerd.-

concreet

WETENSCHAPPEN & TECHNIEK MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Leerkrachten Chantal Dumortier en Kenny Saliën geven je een idee van wat je van dit domein mag verwachten. De richtin-
gen binnen Wetenschappen & techniek situeren zich als volgt:

Leerkrachten Liese Kennes en Christel Verhaert geven je een idee van wat je van dit domein mag verwachten. De richtingen 
binnen Welzijn & maatschappij situeren zich als volgt

     Sportwetenschappen   Elektromechanica                          Hout
Wetenschappen-wiskunde                Industriële wetenschappen                    Lassen-constructie                           
(6 of 8 uur wiskunde)   Elektrische installatietechnieken 
                    Mechanische vormgevingstechnieken
                                                                             Techniek-wetenschappen

     sterk theoretisch      sterk theoretisch       sterk praktisch        sterk praktisch

 Humane wetenschappen   Gezondheids- en welzijnswetenschappen               Organistiehulp
             Sociale en technische wetenschappen         Verzorging
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abstract concreet

            
           Karine Van Dyck
Leerkracht Latijn en Grieks

Door klassieke talen te leren, ontwikkel je niet alleen 
sterke taalvaardigheden. Je krijgt ook inzichten in de 
wortels van onze westerse maatschappij. Zo kom je er 
bijvoorbeeld achter dat ons rechtssysteem grotendeels 
gebaseerd is op Romeinse wetten. Het is toch een boei-
end gegeven dat je door eeuwenoude teksten te bestude-
ren onze wereld van vandaag beter gaat begrijpen. In de 
derde graad beheers je de Latijnse/Griekse grammatica 
al aardig, zodat we ons kunnen focussen op het lezen van 
authentieke teksten. Die teksten bieden ons de gelegen-
heid om kritisch te kijken naar de samenleving van toen 
en die van nu. In de lessen Latijn en Grieks oefen je een 
aantal vaardigheden die bijzonder handig zijn wanneer je 
hogere studies doet: nauwkeurig werken, doorzettingsver-
mogen, zin voor analyse en synthese, kritisch denken. 

De Griekse filosoof Aristoteles wist al dat een sterke 
redevoering een combinatie is van zowel emotionele als 
rationele argumenten. Zo zie je maar: we kunnen van de 
Romeinen en Grieken veel meer leren dan je op het eerste 
gezicht zou denken.

           Leen Sallets
Leerkracht Engels

In onze digitale informatiemaatschappij speelt commu-
nicatie een cruciale rol. 24/7 zijn we online en bijgevolg 
non-stop bereikbaar. Een goede taalvaardigheid, in welke 
taal dan ook, is een absolute must. 

Uiteraard zijn woordenschat en grammatica belangrijke 
bouwstenen om doelmatig te informeren en te communi-
ceren, zowel schriftelijk als mondeling. Genuanceerde me-
ningen formuleren, constructieve dialogen aangaan of een 
degelijk uitgewerkte presentatie geven: het komt allemaal 
aan bod. In het zesde jaar wend je al je competenties aan 
om een onderzoeksopdracht uit te voeren. Zo zet je al een 
eerste stap in de richting van het hoger onderwijs. 
 
Een taal is niet los te zien van haar cultuurhistorische ach-
tergrond. Engels, Duits en Frans zijn de meest gesproken 
talen binnen de Europese Unie. We bestuderen hun cultu-
rele identiteit die mee vorm heeft gegeven aan Europa en 
die de ganse wereld nog steeds beïnvloedt.

(KLASSIEKE) TALEN
Leerkrachten Karine Van Dyck en Leen Sallets geven je een idee van wat je van dit domein mag verwachten. De richtingen 
binnen (Klassieke) talen en cultuur situeren zich als volgt:

     sterk theoretisch        sterk praktisch

Grieks-Latijn         
Grieks-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)               
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
Moderne talen-wetenschappen
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Waarden ... bij KSD hechten we er veel belang aan. 
Luc Peirelinck, onze algemeen directeur van KSD, 
kent onze waarden als de beste en is opgetogen 
met de fundamenten van onze school. 

"Mensen schitteren des te meer
 als je laat blijken dat je hen op een respectvolle 

manier benadert."

Ik ben trots om directeur te zijn van een scholen-
groep die belang hecht aan waarden van bij de 
kleuters tot bij onze jongvolwassenen. Voor hen 
gaat de wereld alsmaar meer open. Het zijn onze 
waarden die ons vormen, die maken dat we wor-
den wie we zijn voor de rest van ons leven. 

Het zijn de waarden die ons verbinden en ons tot 
één school maken waarin we samen heel wat meer 
kunnen dan alleen. Onze school is gebaseerd op 
sterke waarden die ons leiden in alles wat we doen.

Onze vier kernwaarden zijn: verbon denheid, 
solidariteit, openheid en respect. 

Dankzij deze waarden kunnen de talenten van onze 
jongeren tot hun recht komen. 

Verbondenheid geeft mensen het gevoel dat ze bij 
elkaar horen. Het is een waarde met behoorlijk wat 
impact: wie zich niet alleen voelt, staat sterker en 
kan meer aan. 

Solidariteit is op het eerste gezicht een wat com-
plex woord, maar het idee erachter is heel eenvou-
dig. Deze waarde zet ons aan elkaar te steunen, 
in moeilijke en fijne momenten, in zowel grote als 
kleine gebaren. Solidariteit is ook de waarde die 
ons als school in beweging zet voor vele goede 
doelen.

De rol van openheid? Deze waarde opent niet 
alleen deuren, ze doet ook harten opengaan. Je 
zou ervan versteld staan hoeveel meer er moge-
lijk wordt, als we op een open manier met elkaar 
omgaan.

En dan is er nog respect. De waarde met één gou-
den regel: benader de andere zoals je zelf bena-
derd wil worden. Zo vanzelf sprekend, maar ook zo 
essentieel. Mensen schitteren des te meer als je 
laat blijken dat je hen op een respectvolle manier 
benadert. 

Ik kan met een gerust hart zeggen dat we er als 
school, met vallen en ‘steeds weer opstaan’, in sla-
gen om al deze waarden in de praktijk om te zetten 
en erin te groeien.
Luc Peirelinck

LUC PEIRELINCK IS DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN KSD. 

HIJ IS TROTS OP ONZE VIER BELANGRIJKE WAARDEN.
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SPORT
• Sportwetenschappen
• Sportbegeleiding

STEM
• Wetenschappen-wiskunde (6 of 

8 uur wiskunde)
• Technologische wetenschappen 

en engineering
• Informatica- en communicatie-    

wetenschappen
• Elektromechanische technieken
• Elektrotechnieken
• Mechanische vormgevingstech-

nieken
• Biotechnologische en chemische 

technieken
• Binnenschrijnwerk en interieur
• Lassen-constructie

ECONOMIE & ORGANISATIE
• Economie-wiskunde
• Bedrijfswetenschappen
• Bedrijfsorganisatie
• Commerciële organisatie
• Onthaal, organisatie en sales 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
• Humane wetenschappen
• Opvoeding en begeleiding
• Gezondheidszorg
• Basiszorg en ondersteuning
• Assistentie in wonen, zorg en welzijn

TAAL & CULTUUR
• Moderne talen
• Latijn-moderne talen
• Latijn-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
• Grieks-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
• Grieks-Latijn
• Taal en communicatie
             

We geven de info die we bij het drukken van de brochure kennen. Vanaf 2023-2024 zullen de hieronder ver-
melde richtingen ingericht worden in de derde graad, als gevolg van de modernisering in het onderwijs.

De richtingen in de derde graad vanafhet schooljaar 2023-2024
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  Themadagen: klasdag - sportdag - taalweek - ervaringsstage - interculturele dag - Chrysostomos - onderzoeksdagen - 
                            relatiedag - dikketruiendag - valentijnsdag ...
  Op stap: meerdaagse reizen  - richtingsgebonden uitstappen ...
  Projecten: Youca - Rikolto - richtingsgebonden stages - Erasmus+ - Model Europees Parlement (MEP) - leerlingenraad - 
                       Project X - Karmateam - KS Divers ...

v
id

e
o

SKISTAGE

In KSD leer je veel, niet enkel door in de klas te zitten, maar ook tijdens heel wat activiteiten zoals themada-
gen, uitstappen, speciale projecten, stages en leuke activiteiten tijdens de middag. We maakten een collage 
van een aantal van deze dagen of momenten.

KSD in beeld: De derde graad zit vol activiteiten!
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Is CLIL iets voor jou?
CLIL

 2022

      2023

   CLIL: EEN VAK    
   VOLGEN IN HET ENGELS    
   OF IN HET FRANS

CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’. Bij 
CLIL leer je tegelijk een niet-taalvak én een taal. Door de taal 
actief te gebruiken, versterk je je spreekdurf en word je het ge-
woon om in die taal te spreken, te lezen en te luisteren. In de 
derde graad kan je in een aantal richtingen aardrijkskunde en 
LO in het Engels volgen.

Meertaligheid is een grote troef bij het vinden van een job, het 
geeft ook gemakkelijker toegang tot meerdere culturen en het 
is mooi meegenomen als je houdt van reizen.

Indien je ervoor kiest om een CLIL-vak te volgen, heb je een 
gesprek met een leraar die peilt naar je motivatie en doorzet-
tingsvermogen. Je prestaties voor de taal hebben geen invloed 
op je resultaat voor het vak, maar je rapport bevat wel info 
over je taalvorderingen.

Wil je een overzicht van de vakken en de richtingen in de 
derde graad waarbij je CLIL-onderwijs kan volgen: ga naar 
onze website www.ksdiest.be/secundair of scan de qr-code en 
ontdek het CLIL-aanbod op onze school.

‘CLIL-VAKKEN 

EN EXTRA INFO’ SCAN
ME

PLEASE
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EEN EIGEN LAPTOP 

IN KSD VANAF 

1 SEPTEMBER 2022

In KSD zal elke leerling vanaf 1 september 2022 een laptop van de school ontvangen 
voor eigen gebruik. We willen dat dit voor elk gezin betaalbaar is. De overheid gaf ons 
geld om dat mogelijk te maken. Dat geld dekt niet alle kosten. Daarom betaal je elke 
maand een kleine bijdrage (enkele euro’s per maand). Voor dit geld krijg je een laptop 
ter beschikking, zolang je leerling bent op onze school. 

Onze leerlingen krijgen dus het volledige gebruiksrecht. De laptops blijven eigendom 
van de school. Daardoor kan je beroep doen op de garantiebepalingen en licenties die 
we vanuit de school hebben afgesloten. We voorzien ook technische ondersteuning 
wanneer er een probleem is met het toestel of een vervangtoestel nodig is, zelfs tijdens 
de schoolvakanties.

Hierboven geven we de informatie die bij het drukken van de brochure gekend is. Op het moment van je inschrijving op tijdens onze opdendeur zal je 
concretere informatie ontvangen.

Keuzeseminaries in de derde graad

Je ontvangt een brochure met een uitgebreide opsomming en beschrijving van de 
seminaries die onze school in de derde graad organiseert. 

Aan keuze zal het zeker niet ontbreken en de thema's waarbinnen de seminaries ge-
organiseerd worden, zijn uitgebreid: Kunst en creatie, Economie, Sport, Politiek, Wis-
kunde, Talen, Sociale wetenschappen, Informatica, Welzijn, Geschiedenis, ... 

In het vijfde jaar kunnen heel wat klassen kiezen voor één seminarie. In het zesde jaar 
kunnen er soms zelfs twee seminaries gekozen worden. Meestal krijg je een seminarie 
een heel semester lang, twee uur per week. 

Wil je graag weten of in jouw lessenrooster een seminarie ingecalculeerd zit? Ga dan 
naar onze website www.ksdiest.be/secundair en klik op de gewenste richting in het 
'Studieaanbod'. 

Voorbeelden van seminaries in de derde graad zijn: 'Popkoor met live band', 'Creatief 
aan de slag met stofjes', 'EHBO', 'De wereldpolitiek dieper ontleed', 'STEM-atelier', 'Al-
gebra voor gevorderden', 'Tekenen is meer ...', 'Leren mediteren', 'Triatlon', 'Van Pavlof 
tot Korsakov', ...

24
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Economie-
moderne talen

Economie-
moderne talen 

(opti e sport)

Economie- 
wetenschappen

Economie-
wiskunde 6 u.

Boekhouden-
informati ca Handel Informati ca-

beheer
Kantoor - 

Verkoop minor

Kantooradm. 
en gegevens-

beheer

Economie en maatschappij
5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 7e

Aardrijkskunde 1 1 2   /   1 1 1 1 1
Bedrijfseconomie 7   /   6 11
Biologie 1   /   2 1
Chemie 2 1
Duits 3 2   /   3 1   /   - 1 1 3   /   2 1   /   -
E-business 2
Economie 4 4 4 4
Engels 3 3 2 2 3 3 3 2 2
Estheti ca 1   /   - 1   /   -
Frans 4 4 3 3 3 4 3 3 2
Fysica 2 1
Geschiedenis 2 2 2 2 1 1 1
Gevorderde ICT toepassingen 3
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kantoor 10   /   6
L.O. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4 3 3 3
Oefenfi rma 6
Ondernemend project 2
PAV 4 4
Seminaries 1   /   2     1  /  2(sport) 1   /   2 1   /   2 -   /   1 -   /   1 -   /   1
Sport 2   /   -
Stage -   /   2 -   /   2 4   /   11 11
Toegepaste informati ca 6   /   5 11   /   9
Verkoop 5   /   4
Wiskunde 3 3 4 6 4 3 4
Zakelijke communicati e 2   /   -
TOTAAL 32 32 32 32 34 34 34 34 34

STUDIERICHTINGEN Economie & Maatschappij

 Lessentabellen en 
 praktische informatie
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Wetenschap.-
wiskunde 6 u.

Wetenschap.-
wiskunde 8 u.

Sport-
wetenschappen

Industriële 
wetenschappen

Techniek-
wetenschappen Elektromechanica

Wetenschappen en techniek
5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e

Aardrijkskunde 2   /   1 2   /   1 2   /   1 1 1

Aardrijkskunde/Natuurwet. 2   /   1

Biologie 1   /   2 1   /   2 2 3   /   2

Chemie 2 2 1   /   2 3

Duits 1 -   /   1 1   /   -

Elektromechanische processen 18   /   16

Engels 2 2 2 2 2 2

Esthetica 1   /   -

Frans 3 3 3 2 2 2

Fysica 3 3 2 3

Geschiedenis 2 2 2 1 1 1

Godsdienst 2 2 2 2 2 2

L.O. 2 2 2 2 2 2

Nederlands 4 4 4 3 4 2

Seminaries 1   /   2          1   /   2 (wisk.) 1   /   2 1 -   /   1 -   /   1

Sport 4

Stage -   /   2 -   /   2

Toegepaste biologie 1

Toegepaste chemie 1   /   2 3

Toegepaste fysica 2 2

Toegepaste wet. en engineering 10   /   8

Wiskunde 6 8   /   6 4 6 6 3

TOTAAL 32 32 32 34 34 34

STUDIERICHTINGEN Wetenschappen & Techniek
Humane 

wetenschappen
Sociale en techn. 
wetenschappen

Gezondheids- en 
welzijnswet. Verzorging Organisatiehulp Organisatie 

assistent Kinderzorg Thuis- en 
bejaardenzorg

Welzijn en maatschappij
5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 7e 7e 7e

Aardrijkskunde 1 1 1
Cultuurwetenschappen 3
Duits 1
Engels 2 2 2 1 1 1 1 1
Esthetica 1   /   -
Expressie 1 2 2
Frans 4 3 2 1 1 1 1 1
Gedragswetenschappen 4
Geschiedenis 2 1 1
Gezondheids- en welzijnswet. 4   /   2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Integrale opdrachten 6   /   5
L.O. 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 5
Nederlands 4 4 3
Organisatie - logistiek 4 4
Oraganisatie - seminarie 1 1
Organisatie - sociale activiteit 2
Organisatie - voeding 5 5
P.O. 2 2
PAV 4 4 4 4 4
Pedagogie-psychologie 3
Seminarie GWW 2
Seminaries 1   /   2 -   /   1 -   /   1
Sociale wetenschappen 5
Stages 4 10 10 12 12 12
Toegepaste biologie 2
Toegepaste biologie (verzorging) 2
Toegepaste chemie 1   /   2
Toegepaste fysica 1
Wiskunde 3 3 2
Zorg - huishoudkunde 2 1 2
Zorg - omgangskunde 5   /   6 5 4
Zorg - verzorging 6   /   5 4 4
TOTAAL 32 34 34 34 34 34 34 34

STUDIERICHTINGEN WELZIJN & Maatschappij
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Latijn of Grieks-
wiskunde 6u

Latijn of Grieks-
wiskunde 8u

Latijn - 
Wetenschappen

Latijn -
moderne talen Grieks - Latijn Moderne talen - 

wetenschappen

Klassieke talen
5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e

Aardrijkskunde 1 1 2   /   1 1 1 2   /   1
Biologie 1 1 1   /   2 1   /   2
Chemie 1 1 2 2
Duits 1 -   /   1 1   /   - 3 1 2   /   3
Engels 2 2 2 3 2 3
Esthetica 1   /   - 1   /   - 1   /   - 1   /   -
Frans 3 3 3 4 3 4   /   3
Fysica 1 1 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
L.O. 2 2 2 2 2 2
Latijn 4 4 4
Latijn of Grieks 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Seminaries 1   /   2            1   /   2 (wisk.) 1   /   2 1   /   2 1   /   2 1   /   2
Wiskunde 6 8   /   6 4 3 3 4
TOTAAL 32 32 32 32 32 32

STUDIERICHTINGEN (Klassieke) talen
Mechanische vorm- 
gevingstechnieken

Elektrische 
Installatietechnieken Houtbewerking Lassen-constructie Interieurinrichting Fotolassen

Wetenschappen en techniek
5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 5e / 6e 7e 7e

Aardrijkskunde/Natuurwet. 2   /   1 2   /   1
Engels 2 2 1 1 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Houtbewerking theorie 9   /   6
Houtbewerking praktijk 16   /   11
Interieurinrichting theorie 6
Interieurinrichting praktijk 8
Lassen-constructie theorie 9   /   6
Lassen-constructie praktijk 16   /   11
L.O. 2 2 2 2 2 2
Nederlands 2 2
Ondernemend project -   /   2 -   /   2 2 2
PAV 4 4 4 4
Realisaties elektr. installatie prak. 10   /   8
Realisaties elektr. installatie theor. 9
Realisaties lassen praktijk 8
Realisaties lassen theorie 6
Realisaties mechanica praktijk 10   /   8
Realisaties mechanica theorie 9
Seminaries -   /   1 -   /   1
Stage -   /   2 -   /   2 -   /   6 -   /   6 6 6
Wiskunde 2 2 2 2
TOTAAL 34 34 34 34 34 34

STUDIERICHTINGEN Wetenschappen & Techniek



Vind ons op Facebook, 
Instagram en TikTok door te zoeken naar KSD Talent. 

ALLE BELANGRIJKE INFO OVER 

KSD SECUNDAIR ONTDEK JE 

OOK OP www.ksdiest.be

SCAN
ME

PLEASE

BELANGRIJKE DATA KSD SECUNDair

Katholieke Scholen Diest 
Demerstraat 12
3290 Diest
013 33 45 84 

derde.graad@ksdiest.be
www.ksdiest.be

DAGINDELING

8.10 u.: welkom op de speelplaats
8.30 u.: start van de lessen
12.00 u.: einde van de lessen op woensdag
15.30 u.: einde zevende lesuur
16.20 u.: einde achtste lesuur 
17.00 u.: einde van de studiebegeleiding

De coronamaatregelen kunnen onze opendeurplannen doen wijzigen. We houden jullie op de hoogte via onze sociale media en onze website www.ksdiest.be.

OPENDEURDAG eerste, tweede en derde graad (met inschrijvingen): ZATERDAG 14 MEI van 14 u. - 17 u.Eerste graad en tweede graad: ingang Vissersstraat in Diest. Derde graad: ingang Mariëndaalstraat in Diest.

Zomerinschrijvingen:
• Weekdagen: vrijdag 1 juli, maandag 4 juli en van maandag 22 augustus tot en met maandag 29  augustus: 9 u. - 12 u. en 13 u. - 15 u.• Weekenddagen: zaterdag 2 juli en zaterdag 27        augustus: 9 u. - 12 u. 


