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Beste jongere

Welkom in onze scholengemeenschap!
Binnenkort maak jij de overstap naar het secundair onderwijs.  
Wij vinden het belangrijk dat je je interesses en talenten kan volgen. 
In onze campussen kan je daarom je studieloopbaan op eigen maat 
uitbouwen.

Veel succes!

Eerstejaarsleerlingen kunnen inschrijven tijdens opendeurdagen of 
gewone lesdagen. De inschrijvingen worden chronologisch 
genoteerd.

De inschrijvingen zijn definitief als:
• de ouder instemt met het pedagogisch project en met het  

schoolreglement
• de school in het bezit is van het getuigschrift of het attest van het 

basisonderwijs

Tijdige inschrijvingen stellen ons in staat om het nieuwe schooljaar 
degelijk voor te bereiden en een vlotte start te verzekeren.  

Tom Cox Rembert Henderix
Coördinerend directeur Algemeen directeur

Inschrijvingen

Scholengemeenschap Sint-Quintinus
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Ik jij wij
- Ik krijg alle kansen om in een veilige omgeving te groeien en te leren.
- Jij kijkt, luistert, handelt, inspireert.
- Wij dragen samen, we zoeken steeds opnieuw.

Worden wie je bent 
We willen scholen zijn ...
- waar elke leerling en leerkracht op eigen ritme groeit.
- die leerlingen creatief uitdagen om hun leef-en leerproces in eigen  
  handen te nemen.
- die leerlingen en leerkrachten alle kansen geven om zich blijvend te 
  ontwikkelen.

Zorgen voor en door iedereen 
We willen scholen zijn ...
- die voortdurend kijken naar wat elke leerling nodig heeft.
- die in overleg gaan met alle betrokken partijen (leerling – ouders – leerkrachten   

  – leerlingenbegeleiders – opvoeders – directie – ondersteuningsnetwerk – CLB – externe partners).

- waar het hele schoolteam het engagement voor de begeleiding en 
  ondersteuning van iedere leerling op zich neemt.

School in de wereld 
We willen scholen zijn ...
- waar elke leerling leeft, leert en participeert als sociaal individu.
- die blijvend inzetten op een kansrijke toekomst voor alle leerlingen.
- die iedere leerling klaarstomen voor een steeds veranderende 
  maatschappij.

Visietekst zorg
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Basisvorming

Principe B-stroom: je volgt 32 lesuren per week. De vakken van de 
basisvorming en het project Communicatie & mediawijsheid worden 
door alle leerlingen gevolgd. Voor de overige lesuren maak je een 
keuze uit de verkennende projecten. Je kiest twee verkennende    
projecten gespreid over het schooljaar.

Basisvakken

Principe A-stroom: je volgt 32 lesuren per week. De vakken van de  
basisvorming worden door alle leerlingen gevolgd. Voor de overige 
lesuren maak je een keuze uit de verkennende projecten.

A-stroom
    1ste jaar                      2de jaar 

B-stroom
1ste jaar                        2de jaar 

Nederlands                                         
Moderne talen                                   
 Frans                                     
 Engels                                   
Wiskunde                                        

4                                       
5                                  

(3)                                   
(2)                                 
4                                    

4                                       
4                                  

(3)                                   
(1)                                 
4                                    

4                                       
 3                              

(2/1)                                   
(1/2)                                 

4                                    

3                                       
3                              

(1/2)                                   
(2/1)                                 

3                                    
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Artistieke vorming                            
 Beeld                                     
 Muziek                                  
LO                                                   
Mens & samenleving                      
Godsdienst   

*Zie hiervoor de individuele schoolbrochure                    

Verrijkende vakken 

A-stroom
      1ste jaar                    2de jaar 

B-stroom
1ste jaar                        2de jaar 

2
(1)
(1)
2
1
2                             

2
(1)
(1)
2
1
2                             

2
(1)
(1)
2
1*
2                             

Aantal uren                     

Mens- en milieuvakken

Wetenschap & techniek*                     
 Ruimte                                   
 Natuur 
            Techniek                       
Geschiedenis                                                   
Maatschappelijke vorming                  
Economie / ICT

A-stroom
      1ste jaar                   2de jaar 

B-stroom
1ste jaar                      2de jaar 

6
(2)
(2)
(2)
1

1       

28            

4
(1)
(1)
(2)
2

1

25                         

7/6*

(3)
(4/3*)

3
1*

28                        

3/4*

(1)
(2)/3*

2
1*

22                         

2
(1)
(1)
2
2*
2                             
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Maatschappij & 
welzijn

Kunst & 
creatie

Klassieke talen & 
cultuur

Verkennende projecten
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STEM - 
technieken

Sport & 
wetenschappen

Communicatie & 
mediawijsheid

Economie & 
organisatie

STEM - 
wetenschappen
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• Maatschappij & welzijn
• Kunst & creatie
• Klassieke talen & cultuur* 
• STEM-wetenschappen
• STEM-technieken
• Sport & wetenschappen

• Communicatie &  
mediawijsheid

Verkennende projecten 1ste jaar

• Maatschappij & welzijn
• Kunst & creatie
• Economie & organisatie
• STEM-technieken
• Sport & wetenschappen

à Je kiest dit project voor 4u./ week voor een volledig schooljaar.

A-stroom  
        2 x verkennend project  
       4u. /week

B-stroom  
        2  verkennende projecten 
        2 x 2u. /week

project voor iedereen
2u. /week
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• Maatschappij & welzijn
• Kunst & creatie
• Klassieke talen & cultuur*
• STEM-wetenschappen
• STEM-technieken
• Sport & wetenschappen
• Economie & organisatie

• Grieks** 
• Wetenschappen*** 
• Economie**** 
• STEM-technieken ***** 
• Multimedia & programmeren
• Moderne talen
• Kunst & creatie

* De leerling die Klassieke talen & 
cultuur kiest, kiest dit voor het hele 
schooljaar en vanaf het eerste jaar. 

** De leerling die Grieks kiest, kan 
dit enkel wanneer hij in het tweede 
jaar Klassieke talen & cultuur heeft 
gekozen. 

*** Deze minor kan niet gekozen 
worden in combinatie met de major 
STEM-wetenschappen.

**** Deze minor kan niet gekozen 
worden in combinatie met de major 
Economie & organisatie.

***** Deze minor kan niet gekozen 
worden in combinatie met de major 
STEM-technieken 

Verkennende projecten 2de jaar

• Maatschappij & welzijn
• Kunst & creatie
• Economie & organisatie
• STEM-technieken
• Sport & wetenschappen

A-stroom  
        1 x project Major  
        5u. /week

B-stroom  
        2 verkennende projecten 
        2 x 5u. /week

1 x project Minor  
2u. /week

9
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Sport & 
wetenschappen
Vind jij het ook zo fascinerend hoe sportatleten voortdurend 
hun prestaties verbeteren dankzij nieuwe technieken, tactieken, 
voedingsmethodes en trainingsvormen? Als jij ook zin hebt om de link 
tussen beweging en wetenschap te onderzoeken, is jouw keuze voor het 
project Sport & wetenschappen de juiste! Je moet zelf geen topatleet of 
onderzoeksexpert zijn. Wel is het belangrijk dat je openstaat om positief 
en actief te bewegen in combinatie met theoretisch onderbouwde 
onderzoeken in functie van het menselijk lichaam. 

10

Klassieke talen & 
cultuur
Laat je onderdompelen in de wondere wereld van de 
Grieken en Romeinen. Je leest teksten over helden, 
goden en gebeurtenissen uit de oudheid. Je studeert 
woordjes, ontdekt grammatica, leert taalstructuren 
kennen: het helpt je allemaal om die boeiende verhalen 
beter te begrijpen en te genieten van beide interessante 
culturen! 
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Kunst & creatie

Maatschappij & 
welzijn
In het project Maatschappij en welzijn werken we rond thema's 
zoals lifestyle, gezonde voeding en cultuur. Je krijgt elke les de 
kans om op een kritische, maar respectvolle manier jouw mening 
te formuleren over verschillende maatschappelijke thema's. Verder 
nemen we ook het gedrag van de mens onder de loep en gaan 
we samen op onderzoek om antwoorden te vinden op uitdagende 
vragen. Hiervoor heb je jouw beste skills nodig en zal je zowel in 
teamverband als individueel je steentje bijdragen. Hou jij van deze  
uitdagingen? Dan pas je helemaal in het profiel van dit project. 

Je maakt kennis met de expressievormen beeld, muziek, 
beweging en woord. Dit project biedt je de mogelijkheid 
om je creativiteit te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Via specifieke vaardigheden en technieken leer je op 
een aangename en speelse manier om jezelf in allerlei 
expressievormen te uiten. De opdrachten sluiten aan 
bij jouw persoonlijke interesses en leefwereld. Je wordt 
aangesproken op je talent en leert grenzen verleggen en 
verdiepen. Jouw talenten worden duidelijk in de verf gezet!
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Je maakt kennis met een hele waaier van technologie, techniek, 
wetenschap en wiskunde. Je ontwikkelt een eigen visie om samen de 
stadskern van de toekomst te bouwen of te verbeteren. Met behulp 
van nieuwe technieken wandel je door jouw virtuele wereld en creëer 
je een kijk op de toekomst met de 3D-printer en computergestuurde 
snijmachine. Je bestudeert alternatieve vervoersmiddelen, bouwt je 
elektrische wagen en programmeert een zelfrijdende auto. Een uitdagend 
project vol creativiteit, experimenten, vaardigheden en programmatie.

Je maakt kennis met de domeinen van 
natuurwetenschappen. Je leert nauwkeurig en veilig 
werken en ontdekt de wetenschappelijke wereld via 
proefjes. Dit alles zal je eerst begeleid uitvoeren en 
later doe je dit zelfstandig. Alle onderdelen van STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) zullen 
aan bod komen. 

STEM -
technieken

STEM - 
wetenschappen
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Binnen dit vak ontdek je hoe jij, anderen en onze digitale 
samenleving in verbinding staan met elkaar. Je leert op 
een passende manier omgaan met anderen, zowel in 
het echte leven als via sociale media. Verder ontwikkel 
je een kritische blik om na te gaan of informatie op het 
internet betrouwbaar is. Hierbij merk je ook de gevaren 
op van nieuwe media en leer je hier bewust en correct 
mee omgaan.

Communicatie & 
mediawijsheid

Economie & 
organisatie
Als je geboeid bent door de financiële wereld en graag  
ICT-vaardigheden toepast in de realiteit, dan is dit project iets voor 
jou. Je maakt uitgebreid kennis met begrippen en concepten op 
economisch en financieel vlak. 
Je leert de wereld van het ondernemen kennen en ontdekt situaties 
waarin  economie een belangrijke rol speelt.
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Keuzemogelijkheden 1ste graad

1ste jaar A
Maatschappij & welzijn

Kunst & creatie

Klassieke talen & cultuur

STEM-wetenschappen

STEM-technieken

Sport & wetenschappen

Maatschappij & welzijn 

Kunst & creatie

Economie & organisatie

STEM-technieken

Sport & wetenschappen

Communicatie & mediawijsheid 
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Maatschappij & welzijn

Kunst & creatie

Klassieke talen & cultuur

STEM-wetenschappen

STEM-technieken

Sport & wetenschappen

Economie & organisatie

2de jaar A

Economie

Moderne Talen

Kunst & creatie

Grieks

Wetenschappen

Multimedia & programmeren

STEM-technieken
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Kunst & creatie

Economie & organisatie

STEM-technieken

Sport & wetenschappen
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Informatie over de 2de en 3de graad

www.virgajessecollege.be

www.i-mas.be

www.vmszonhoven.be

www.sjbzonhoven.be

www.kjhasselt.be

www.campushast.be

www.kids.be

16

www.sintgerardus.be

Meer informatie op de website van iedere school.

www.sgsq.be

studieaanbod
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Guffenslaan 27
3500 Hasselt
011 22 79 13
info@virgajessecollege.be
www.virgajessecollege.be

Kempische Steenweg 400 
3500 Hasselt
011 27 84 60 
middenschool@kjhasselt.be
www.kjhasselt.be

Kleine Breemstraat 7 
3500 Hasselt
011 25 33 58
info@campushast.be
www.campushast.be

Hast Katholiek Onderwijs Hasselt
HBO5 Verpleegkunde
Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO)

Campussen
Campus Hast 

Campus Kindsheid Jesu Hasselt

Middenschool Kindsheid Jesu
Humaniora Kindsheid Jesu & Musart  
Internaat - KJ Hasselt
OV4 - KJ Hasselt (i.s.m. BuSO-KIDS)

Campus Virga Jessecollege Hasselt

Virga Jessecollege - 1ste graad 

Virga Jessecollege - 2de en 3de graad

17

Stevoortsekiezel 425
3512 Hasselt (Stevoort) 
011 31 15 17
info@i-mas.be
www.i-mas.be

Instituut Mariaburcht 
Internaat Mariaburcht

Campus Instituut Mariaburcht 
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Engstegenseweg 1
3520 Zonhoven
011 81 91 11
info@vmszonhoven.be
www.vmszonhoven.be

Campus Vrije Middenschool Zonhoven

Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
011 55 99 90
info@sjbzonhoven.be
www.sjbzonhoven.be

Campus Sint-Jan Berchmansinstituut

Borggravevijversstraat 9 
3500 Hasselt 
011 22 25 93
buso@kids.be
www.kids.be

Campus BuSO-KIDS 
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Sint-Gerardusdreef 1 
3590 Diepenbeek 
011 35 01 40
post@sintgerardus.be
www.sintgerardus.be

Campus Sint-Gerardus

Buitengewoon Secundair Onderwijs

In de scholengemeenschap zitten ook  

2 BuSo-scholen waarbij OV4 al deels geïntegreerd 

zit binnen het gewoon Secundair Onderwijs.

Je kan terecht op hun website voor: 

studieaanbod, werking en visie.

Meer informatie over hun studieaanbod:

Vrije Middenschool Zonhoven

Sint-Jan Berchmansinstituut

BuSO-KIDS OV1 - OV3

BuSO-KIDS OV4 (KJ)

Sint-Gerardus Type 4 - OV1 - OV4
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Vrij CLB Limburg Afdeling Hasselt
Jan Palfijnlaan 2
3500 Hasselt
011 37 94 90 
hasselt@vrijclblimburg.be
www.vclblimburg.be/hasselt

Centrum voor leerlingenbegeleiding

19

Het CLB werkt multidisciplinair.
• Leren en studeren
• Studiekeuze
• Sociale en emotionele problemen
• Preventieve gezondheidszorg 

We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe.

Internaten
Mijn succes? Het internaat

Persoonlijke groei

Sociale vaardigheden trainen

Opvoeding- en studieondersteuning

Bijbrengen van waarden en normen

Internaat Mariaburcht Stevoort 

Stevoortsekiezel 425
3512 Stevoort

0478 25 53 88

int.vanlangenaeker@i-mas.be

www.internaatmariaburchthasselt.be

Internaat Kindsheid Jesu Hasselt

Kempische steenweg 400
3500 Hasselt

011 27 84 63

internaat@kjhasselt.be

www.kjhasselt.be/internaat
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Kennismaking met de campussen

Opendeurdag op 5 maart 2023

Opendeurdag op 7 mei 2022

*Voor meer informatie, kijk op de website van de school
20

Opendeurdag op 4 maart 2023

Opendeurdag op 7 maart 2023
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Infomomenten 12-jarigen

• Vrije Middenschool Zonhoven   9 februari
• Instituut Mariaburcht    4 maart
• Hast Katholiek onderwijs Hasselt   4 maart
• Sint-Gerardus Diepenbeek    7 maart
• Virga Jessecollege     30 mei 
• BuSO - KIDS      1 juni (campus KJ) 
• Middenschool Kindsheid Jesu    1 juni

Opendeurdag op 5 maart 2023

Opendeurdag op 7 mei 2022

21

Opendeurdag op 4 maart 2023

Opendeurdag op 7 maart 2023
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Scholengemeenschap Sint-Quintinus 
Kempische steenweg 400  www.sgsq.be
3500 Hasselt    info@sgsq.be
011 / 72 07 47 

Zorgen voor en door iedereen


