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HARTELIJK WELKOM OP ONZE SCHOOL
DE AMBITIE VAN ATHENEUM LIER

Atheneum Lier wil een school zijn die
focust op de groei van ieders talent.

Als school bieden wij zowel richtingen aan
met een doorstroomfinaliteit (Campus
Arthur), richtingen met een dubbele
finaliteit (Campus Arthur - Campus Louis)
en richtingen met een
arbeidsmarktfinaliteit (Campus Louis).
Onze richtingen met doorstroomfinaliteit
leiden je op om succesvol door te stromen
naar een academische of 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
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. 

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 interesseert’, krijg je
de kans om je binnen de ‘academies’ in de
derde graad te verdiepen in je gekozen
studierichting en/of kennis te maken met
een nieuw vakgebied ter voorbereiding op
het hoger onderwijs. 

Tijdens je schoolloopbaan op onze campus
krijg je niet gewoon een pakket leerstof
aangeboden, maar helpen we jou ook om
deze leerstof te verwerken. In de eerste
plaats kan je hiervoor steeds terecht bij je
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

"Wij stimuleren
leerlingen om

nieuwsgierig te
zijn en een open

geest te hebben."



ONZE STUDIERICHTINGEN IN DE 2DE GRAAD

STUDIE-
DOMEIN

DOORSTROOM
FINALITEIT

DUBBELE
FINALITEIT

ARBEIDSMARKT
GERICHTE
FINALITEIT

TAAL EN
CULTUUR

Latijn 
(Campus Arthur)

 
Moderne Talen

(Campus Arthur)

Taal en
Communicatie 

(Campus Arthur)
 

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

Economische
Wetenschappen 
(Campus Arthur)

 

Bedrijf en
Organisatie

(Campus Louis)
 

Organisatie en
Logistiek

(Campus Louis)
 

STEM

Natuurweten-
schappen

(Campus Arthur)
 

Technologische
Wetenschappen
(Campus Arthur)

 

Elektro-
technieken

(Campus Louis)
 

Houttechnieken
(Campus Louis)

 

Elektriciteit
(Campus Louis)

 
Houtbewerking
(Campus Louis)

 

MAATSCHAPPIJ 
EN WELZIJN

Humane
Wetenschappen
(Campus Arthur)

Welness en
Lifestyle

(Campus Louis)
 

Maatschappij en
Welzijn

(Campus Louis)
 

Haar- en
Schoonheids-

verzorging
(Campus Louis)

 
Zorg en Welzijn
(Campus Louis)

 

SPORT
Sport-

wetenschappen
(Campus Arthur)

Sport 
(Campus Arthur)

Beweging en Sport
(Campus Louis)



ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
"VERDIEP JE IN MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S MET EEN ECONOMISCHE
CONTEXT!"

"Je ontwikkelt en
verruimt je

economische blik
op relevante

maatschappelijke
onderwerpen."

Het specifieke van deze studierichting
Economische Wetenschappen wordt
bepaald door het vak economie, dat je vier
uur per week krijgt. Het bestaat uit een luik
boekhouden en een luik algemene
economie. Naast een brede algemene
basisvorming komen in het specifiek
gedeelte elementen van economische
wetenschappen aan bod zoals: welvaart en
welzijn, arbeidsmarkt, aandelen, overheid,
enzovoort. Je leert abstract denken binnen
economische wetenschappen en verwerft
wiskundig inzicht door functies te 
interpreteren en berekeningen maken.

Wat houdt de studierichting
in?

Alle aspecten van het economisch handelen
van de mens worden in de studierichting
Economische Wetenschappen onder de loep
genomen. Je gaat op zoek naar antwoorden
op vragen als: Hoe zit een onderneming in
elkaar? Welke spelregels worden
gehanteerd? Wie bepaalt het loon? Wat zijn
de verschillen tussen grote en kleine
ondernemingen? Wat zijn de verschillen
tussen nationale en internationale handel?
Als je je aangesproken voelt door
bovenstaande leerinhouden, je aanleg en
belangstelling hebt voor het structureren en
verwerken van informatie en je interesse
hebt voor actuele en maatschappelijke
thema’s in een economische context, dan is
de richting beslist iets voor jou.

Wat is het leerlingenprofiel?

Afhankelijk van waar je interesses liggen,
heb je in de derde graad nog heel wat
keuzemogelijkheden door de brede
basisvorming die je krijgt. Deze richting zal
jou specifiek voorbereiden voor de richting
Economie-Moderne Talen of Economie-
Wiskunde in de derde graad. 

Welke doorstroom-
mogelijkheden biedt deze
richting?

Campus Arthur



ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

 3de jaar 4de jaar

Levensbeschouwing 2 2

Beweging en Gezondheid 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

Wiskunde 1 1

Economie 4 5

Totaal 32 lesuren 32 lesuren

LESSENTABEL

WORDT GEÏNTEGREERD IN HET VAK 'ECONOMIE'

PLUS



BEDRIJF EN ORGANISATIE
"VOOR ELK ZAKELIJK TALENT, MET EEN NEUS VOOR ONDERNEMEN EN
ORGANISEREN!"

"Je verwerft een
grondige

economische 
en 

financiële
basiskennis."

Naast een brede algemene basisvorming
komt een beperkt aantal economische
wetenschappen zoals algemene economie
en bedrijfswetenschappen aan bod.
In tegenstelling tot de economische
studierichtingen in de doorstroomfinaliteit
(vroegere ASO) worden
bedrijfswetenschappen hier uitsluitend
toepassingsgericht aangereikt. Daarnaast
komen ook talen aan bod evenals het
functioneel gebruik van kantoorsoftware.
Binnen het vak toegepaste economie
verwerf je een grondige economische en
financiële basiskennis. 
Je wordt getraind in mondelinge en
schriftelijke vaardigheden in het Nederlands,
Frans en Engels. In de taalvakken is de
leerstof vooral afgestemd op de praktijk en
de specifieke handelstaal.
Er wordt steeds uitgegaan van de actualiteit
zodat je een kritisch standpunt leert
innemen over onze economie.

Wat houdt de studierichting
in?

Wanneer je kiest voor deze studierichting
ben je vooral geïnteresseerd in diverse
digitale kantoortoepassingen en wil je graag
een aantal beroepssectoren verkennen zoals
boekhouding, HR, sales en logistiek.
Aangezien communicatie in het Nederlands
en andere talen daarbij onmisbaar is, ben je
ook gemotiveerd voor het ontwikkelen van
je functioneel taalgebruik.

Wat is het leerlingenprofiel?

Na het behalen van een diploma ‘Bedrijf en
Organisatie’ heb je mogelijkheden om
naar het hoger onderwijs te gaan, maar
kan je ook meteen terecht op de
arbeidsmarkt in de commerciële of
administratieve sector.

Welke doorstroom-
mogelijkheden biedt deze
richting?

Campus Louis



BEDRIJF EN ORGANISATIE

 3de jaar 4de jaar

Levensbeschouwing 2 2

Beweging en Gezondheid 2 2

Nederlands 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

Aardrijkskunde 1 1

STEM Wetenschappen 2 2

Wiskunde 3 3

Historisch Bewustzijn 1 1

Actief Burgerschap 1 1

Economische en financiële
competenties

- (1)*

Culturele expressie 1 -

Atelier 1 1

Toegepaste informatica 2 2

Toegepaste economie 6 6

Nederlands PLUS 2 2

Frans 1 1

Engels 1 1

Totaal 34 lesuren 34 lesuren

LESSENTABEL

PLUS

PLUS*



ORGANISATIE EN LOGISTIEK
"VOOR ONDERSTEUNEND TALENT DAT HOUDT VAN PLANNEN EN
ORGANISEREN!"

"Je ICT-
vaardigheden

worden naar een
hoger niveau

getild."

Deze studierichting is een praktijkgerichte en
beroepsvormende opleiding die elke leerling
maximaal voorbereidt op een administratieve of
logistieke functie binnen een organisatie of
onderneming. Om mee te kunnen in deze
digitale wereld worden je ICT-vaardigheden naar
een hoger niveau getild. Tevens is ook je
boekhoudkundige kennis en een degelijke
basiskennis vreemde talen van groot belang.

In de 2de graad wordt de nadruk gelegd op het
eerder uitvoerend werk. In het 3de jaar zet je
eerst in op de sociale vaardigheden zoals
telefoneren, klanten vriendelijk onthalen,
mensen proberen verder helpen, … 
Later zal je functioneren in een oefenfirma. Zo
leer je meedraaien in een aankoopafdeling, een
verkoopafdeling, een magazijn en een
boekhoudkundige afdeling en ontdek je wat de
moderne bedrijfsvoering allemaal inhoudt. 

Wat houdt de studierichting
in?

Als je voor deze studierichting kiest, stel je voor
jezelf enkele duidelijke vuistregels voorop: in
orde zijn met eigen schoolmaterialen, dagelijks
checken van het digitaal schoolplatform,
deadlines leren respecteren, nauwkeurig en
ordelijk werken, een gepast voorkomen
ontwikkelen, zowel qua verschijning als in
taalgebruik, … het behoort allemaal tot de
huidige verwachtingen op het werkveld van de
administratie en logistiek in de zakelijke en
dienstverlenende sector. 

Wat is het leerlingenprofiel?

Een diploma ‘Organisatie en Logistiek’
leidt je regelrecht naar de arbeidsmarkt!

Welke doorstroom-
mogelijkheden biedt deze
richting?

Campus Louis



ORGANISATIE EN LOGISTIEK

 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

Toegepaste informatica 4 4

Toegepaste economie 10 10

Nederlands 2 2

Frans 2 2

Engels 2 2

Totaal 34 lesuren 34 lesuren

LESSENTABEL

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS



PERSONALISEER JE OPLEIDING

"Je krijgt niet
enkel de kans om

je talenten te
ontwikkelen

maar ook om
nieuwe talenten
te ontdekken!"

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

ATELIERS WAARUIT JE ALS LEERLING KAN KIEZEN



Atheneum Lier

Hier groeit talent!

Campus Arthur
Arthur Vanderpoortenlaan 35
2500 Lier

Campus Louis Zimmer
Predikherenlaan 18 
2500 Lier

Contacteer ons!

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

mailto:arthur@atheneumlier.be
mailto:louis@atheneumlier.be

