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- Je wil de sprong wagen naar het hoger onderwijs (een professionele
bacheloropleiding) met een grote kans op slagen. 
- Je wil je gedurende één schooljaar intensief voorbereiden op het leren en leven
als student in het hoger onderwijs.

VOOR WIE?

- Je krijgt een algemene theoretische basisvorming die nodig is om een
professionele bacheloropleiding aan te vatten.
- Er is geen link met een welbepaalde studierichting, zodat je alle kanten uit kan in
het hoger onderwijs.
- Je ontdekt welk domein in jouw interesseveld ligt en waarin jij wil gaan verder
studeren.
- Je leert de juiste studiehouding voor het hoger onderwijs aan.
- Je leert je eigen studieproces organiseren en bijsturen.
- Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden in 'leren leren' en in studieplanning.
- Je ontwikkelt je zelfvertrouwen, zodat je succesvol kan starten in het hoger
onderwijs.

WAT?

GRADEUP-
Inhoud
Schakeljaar naar het
hoger onderwijs

Locatie
Atheneum VOX Pelt

Opleidingsduur
1 schooljaar

Start
1 september 2021

Maximumcapaciteit
18 leerlingen
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Flex

Tijdens het uur Flex leer je in FLEXibele
uren de werking van een hogeschool
op verschillende manieren kennen. We
werken hiervoor nauw samen met de
PXL. Je zal ervaringsgericht op
ontdekking gaan in de hogeschool.

Natuurwetenschappen

Het vak natuurwetenschappen zorgt
ervoor dat je de nodige
wetenschappelijke basis mee krijgt om
een goede start te maken in het hoger
onderwijs. Je zal hier elementen
binnen de chemie, fysica en biologie
bestuderen.

Het vak BOOST geeft je inzichten in
jouw leerproces. We doen dit aan de
hand van kringgesprekken en
individuele begeleiding. 

Boost

MAVO

MAVO staat voor Maatschappelijke
Vorming. Dit vak brengt je de algemene
competenties bij die je in het hoger
onderwijs nodig hebt.

Bij Wiskunde + zijn er twee
belangrijke doelstellingen. Het vak
zorgt ten eerste voor het verbeteren
van je redeneervermogen en je
probleemoplossend denken.
Daarnaast zal er ook ingezet worden
op het verdiepen en/of het
remediëren van de leerstof van de
andere uren wiskunde.

Wiskunde +

Nederlands

De module Nederlands heeft tot doel om je kennis, vaardigheden en attitudes in
verband met het Standaardnederlands verder te ontwikkelen. Je zal hierdoor snel
aansluiting vinden bij de verwachtingen die in het hoger onderwijs worden gesteld
met betrekking tot de schoolse en academische taalvaardigheid. 



SCHAKEL
JAAR

Atheneum VOX Pelt - Leopoldlaan 45 - 3900 Pelt - 011 80 05 84
inschrijvingen@voxpelt.be - www.voxpelt.be

Inschrijven?

Je kan je inschrijven via het online
inschrijvingsformulier op de website van
de school. Benieuwd naar onze visie en
onze klaspraktijk? Maak dan een
afspraak voor een bubbelbezoek via
inschrijvingen@voxpelt.be


