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Welkom  

op het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen 

Een visie als  

focuspunt van gelijke kansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Vandaar onze missie “Van 

       kleuter tot wereldburger!” 

Het leerlingenbestand is 

momenteel een veelkleurige 

mix van jongeren uit alle 

hoeken van de wereld. 
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GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen 

VAN KLEUTER  

TOT WERELDBURGER! 
Elke Antwerpenaar kent “den Athenee”, het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen op de Rooseveltplaats. Ware 

het niet wegens zijn rijke sociale verleden en illustere schare oud-leerlingen, dan toch wegens de 

indrukwekkende neorenaissance architectuur, als een oase in het drukke hartje van de stad.  

Deze school heeft haar wortels heel diep in de geschiedenis van Antwerpen, van Vlaanderen. Als “Ecole 

Secondaire” werd ze in 1807 opgericht door Napoleon.  

Dankzij hem werd het onderwijsmonopolie, dat tot dan toe aan de clerus had toebehoord, doorbroken. Als het 

ware voorbeschikt, groeide alzo destijds enerzijds de gedachte van de vrijzinnigheid, anderzijds die van de 

verdraagzaamheid en het pluralisme “avant la lettre”. 

 

Als kers op de taart mocht het GO! Koninklijk 

Atheneum Antwerpen ook een culturele rol 

spelen en droeg het bij tot de volledige 

waardering van de Vlaamse volksaard: de 

school werd een centrum waar de Vlaamse 

Beweging kon uitgroeien.  

Maar… 

zoals de verscheidenheid aan inwoners van de 

stad in de loop van de jaren is veranderd, zo is 

het bastion van Vlaams nationalisme en 

vrijzinnigheid geëvolueerd naar een boeiende 

kleurige multiculturele school met meer dan 

50 nationaliteiten. Vandaar onze visie van 

kleuter tot wereldburger! 

 

 

  

 

Er is maar één  

deugd en dat  

is kennis, er  

is maar één  

ondeugd en dat  

is onwetendheid. 

 

 – Socrates 
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Het GO! Koninklijk Atheneum 

Antwerpen 
… naar een harmonisch evenwicht tussen toezicht en vorming van 

leerlingen 

Ieder personeelslid van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen engageert zich voor de persoonlijke, algemene 

en cognitieve vorming van elke leerling. We willen onze leerlingen kennen, volgen, begeleiden en bijsturen waar 

nodig. Dit zowel wat betreft talen, leeruitdagingen en leerbegeleiding. Leerkrachten worden gestimuleerd tot 

het volgen van gepaste navormingen om alzo op de hoogte te zijn van de recente onderwijsvernieuwingen. 

Verder toetsen wij voortdurend de theorie aan de praktijk en de realiteit door het uitnodigen van externen op 

school, we organiseren naschoolse activiteiten, didactische uitstappen, GWP’s en studiereizen.  

Bij dit alles staat het vormen van de totale persoonlijkheid van de leerling centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TIJD 

    KEUZE 

RUIMTE 

    MENS 
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Beleidsvisie GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen 

Drie pijlers: 
PIJLER 1: 
SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT VIA EEN THEMAWERKING EN EEN VOORTDURENDE DIALOOG 

TUSSEN CULTUREN, LEVENSBESCHOUWINGEN EN GEMEENSCHAPPEN. 

Het leerprogramma van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen wortelt in het Pedagogisch 

Project van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.      

Het GO! engageert zich optimaal voor de totale ontwikkeling van élke leerling, zowel op vlak van kennis, 

persoonlijkheid, sociale vaardigheden als attitudes.  

Het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen wil een stap verder gaan en actief pluralistisch zijn: we willen de 

verschillen tussen mensen niet zien als een beperking maar als een verrijking. Door het 

bijbrengen van kennis en respect voor de eigen cultuur en de cultuur van anderen en door 

het aanmoedigen van de open dialoog, ontstaat op onze school een sfeer van wederzijds 

respect die verrijkend en stimulerend werkt. 

 

Deze positieve waardering bepaalt de 

schoolcultuur. 

Onze beleidsvisie baseert zich op een cyclus van vier  

universele thema’s: TIJD, KEUZE, RUIMTE, MENS,  

die als een rode draad, door de 

schooljaren en over de vakken heen lopen. 

Aan deze thema’s worden belangrijke 

beleidsopties gekoppeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien deze cyclus telkens vier leerjaren omvat, krijgt elke leerling de mogelijkheid  

alle thema’s te doorlopen. De vier thema’s komen vakgebonden, vakoverschrijdend en projectmatig aan bod.  

De vier thema’s worden aan elkaar gelinkt via de slagzin: 

“De MENS moet in TIJD en RUIMTE de nodige KEUZES maken om te evolueren naar een universele 

wereldburger.” 

 

 

 

 

 

Het gaat niet 

om het 

bedenken van 

een visie, 

wel om het 

ontdekken 

ervan! 

Quinn 1988 
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TIJD 
Het project “Interculturali –tijd” plaatst cultuur en culturen centraal binnen het begrip 

“tijd”. Tijd is niet alleen relatief maar ook cultuurgebonden en subjectief. 

Beleidsmatig resulteert dit thema in een spijbelproject, in een project studieplanning 

(leren leren) en in het bewust trachten om te gaan met tijd. 

 

KEUZE 
Keuzes zijn belangrijk voor iedereen. Elke keuze heeft zijn consequenties en elke mens 
heeft zijn redenen om te kiezen. Kiezen is willen, wie niet kiest weet niet wat hij wil. Zelf 

kiezen is verantwoordelijkheid nemen. Beleidsmatig resulteert dit thema in een project 

studiekeuzebegeleiding en in sensibiliseringsacties rond keuzes en kiezen. Onze leerlingen 

worden gestimuleerd om studiekeuzes te maken in functie van hun bekwaamheden, hun 

interesses en hun bijzondere aanleg. Dit om een optimale doorstroming naar het Hoger en/ 

of Universitair onderwijs of naar de werkgelegenheid te bevorderen. 

 

RUIMTE 
Ruimte beïnvloedt het functioneren van mensen, individueel of in groepsverband. 

RUIMTE staat eveneens als letterwoord voor: Respectvol omgaan met het Unieke 

van mens en natuur, Initiatief nemen en over de Moed beschikken om het Talent 

van zichzelf en dat van anderen een kans te geven. Zo ontstaat er een Eerlijk 

evenwicht in elke ruimte. Dit thema resulteert beleidsmatig in een verdieping van de 

interlevensbeschouwelijke dialoog die de school voert. We werken rond menselijke 

kwaliteiten en humane waarden vertrekkende vanuit het zelfbeeld van de leerlingen. 

Daarna breiden we uit naar de relatie met anderen om alzo een mensbeeld te vormen en 

tot slot een visie op de wereld te verkrijgen: een wereldbeeld. 

 

MENS 
De mens is door zijn zelfbewustzijn een Moreel wezen dat zich Emancipeert door zelf 

keuzes te maken. Hij moet zich terug bewust worden van zijn verbondenheid met de 

Natuur. Dit impliceert een Solidariteit, een vorm van medemenselijkheid in ons streven 

naar een universele ethiek. 

In ons streven naar een interculturele samenleving is het belangrijk éénieder als 

een volwaardige gesprekpartner te zien. Dit impliceert respect en aanvaarding van 

ieders eigenheid. Als sluitstuk gaan wij na hoe we, ondanks al deze verschillen, onze 

verantwoordelijkheid als wereldburgers zien. 
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PIJLER 2: OVER_BRUGGEN 
BIJDRAGEN TOT EEN BETERE INSTROOM, DOORSTROOM EN UITSTROOM VAN 
LEERLINGEN VIA HET PROJECT OVER_BRUGGEN 
 

Om de doorstroming van leerlingen te verbeteren is de pijler Over_Bruggen opgestart. Deze pijler heeft als 
doelstelling de talenten van onze leerlingen te ontwikkelen en de doorstroming van al onze leerlingen te 
bevorderen binnen de verschillende onderwijsniveaus. Er zijn 5 deelprojecten. 
 

 
 

 

 

De school is er van overtuigd dat een doorgedreven talenbeleid belangrijk is om de slaagkansen van jongeren te 

bevorderen. Immers alles begint bij taal. Via dit project willen wij de doorstroming van al onze leerlingen 

optimaliseren. We doen dit via een uitgewerkt taalactieplan en met extra lessen Nederlands voor leerlingen die 

hier nood aan hebben. Binnen dit project lopen ook taalmodules voor moderne vreemde talen. Op onze school 

is elke vakleerkracht een taalleerkracht! 

 

 

 

 

Rummikub richt zich op het optimaliseren van leerwinst in Wiskunde. In onze tweede en derde graad wordt een 

cursus ‘back to basics’ gelinkt aan het gewone lessenpakket. Dit initiatief werd uitgebreid met een specifoek 

vakoverleg voor wiskunde over de verschillende onderwijsniveaus heen.  

 

 

 
 

Via dit deelproject trachten we de eerste graad secundair naadloos te laten aansluiten op de derde graad 

basisonderwijs. De leerkrachten vormen één team en stemmen hun inhouden en werkvormen op elkaar af. Ze 

gebruiken ook dezelfde benamingen en afkortingen en zorgen voor een continu leerproces tussen 10 en 14 jaar. 

 

 

Het deelproject Zeeslag legt expliciet de link tussen de werkgelegenheid binnen de Antwerpse haven en de 

economische richtingen van onze school. We stellen vast dat de jeugdwerkloosheid in Antwerpen extreem hoog 

is. Daarentegen is in en rond de Antwerpse haven een enorme vraag naar goed opgeleid personeel. Daarom 

willen we een brug slaan tussen ons onderwijsaanbod (alle economische richtingen) en de logistieke en 

maritieme bedrijven van de Antwerpse haven. 

 

 

 
 

Het project Levensweg heeft tot doel onze leerlingen stap voor stap te begeleiden in het maken van de juiste 

keuzes. Leven is kiezen en vooral kunnen kiezen. Hierbij trachten alle schoolmedewerkers ( leerkrachten, CLB, 

en externe specialisten) de leerlingen zoveel mogelijk te begeleiden in hun keuze van de juiste studie- of 

beroepsrichting. 

 

     10 voor taal   

     Rummikub 

       Vier op een rij 

            Zeeslag 

        Levensweg 
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Het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen zet al jaren in op internationalisering. De samenleving is immers een 

‘global village’ waarin onze leraars en leerlingen hun plaats moeten vinden.  

Zo kunnen onze leerlingen van toerisme en 7ITL kiezen voor een stage in het buitenland. Deze Europese stages 

(werkplekleren) verlopen in samenwerking met touroperators en buitenlandse havenbedrijven. Deze ervaringen 

vergroten de kansen van onze leerlingen op de internationale arbeidsmarkt. 

Maar ook onze leraars nemen deel aan Erasmus+ projecten. Zo hebben we projecten lopen rond ‘innovatief 

onderwijs’ en ‘gepersonaliseerd samen leren’. Meerdere leraars volgen hierdoor opleidingen en ‘jobshadowing’ 

in o.a. Finland, Nederland, Zweden en Engeland.  Zo houden onze leraars de vinger aan de pols wat de nieuwste 

pedagogische ontwikkelingen betreft en realiseren ze maximale leerwinsten met hun leerlingen. 

 

 

 

 

Innoveren is kijken in de toekomst. Hoe kunnen we onze leerlingen het beste voorbereiden op de toekomst? 

Hoe kunnen we hun talenten ten volle benutten en hen de nodige kansen bieden om te leren, te groeien en te 

ontwikkelen. 

Wij baseren ons hiervoor op wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende pedagogische  werkvormen om 

leerwinsten in de klas te optimaliseren. 

Op onze school bouwen we samen aan duurzame onderwijsinnovatie en garanderen we kwalitatief onderwijs 

op maat van iedere leerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons is elke leerling een VIP! 

     Erasmus+  Internationale stages 

     Duplo: Innovatief onderwijs 
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PIJLER 3: 
EEN OPEN EN BREDE SCHOOL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Athena Syntax 
 
Athena-syntax is een schoolprogramma dat leerlingen een kans geeft om hun persoonlijk filosofisch, religieus en 
wetenschappelijk denken te vormen in de context van een interculturele dialoog. Workshops bieden een veilige 
omgeving om op een open en creatieve manier te leren communiceren over de eigen en elkaars identiteit door 
middel van kunst. Het programma blijkt een succesvolle rol te spelen bij het verschaffen van positieve, 
alternatieve en verbindende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom op het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen waar traditie en hedendaags dynamisme 
elkaar ontmoeten! 
 
 
Karin Heremans 
Directie GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen 

  

 

 

Het GO! Koninklijk Atheneum wil ook een brede school zijn, een minisamenleving 

die voortdurend de link met de buitenwereld tracht te leggen. De school 

beschikt over een ruim netwerk van externe participanten die de beleidsvisie 

en de dagelijkse schoolwerking ondersteunen via het mede organiseren van 

activiteiten zowel binnen als buiten de school. 

Immers de school is slechts een brug naar de volwassenheid, naar de echte 

wereld: het vormen van “ wereldburgers”, een stad als Antwerpen waardig blijft 

dan ook ons ultieme streefdoel. 
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STUDIEMOGELIJKHEDEN 

 
 De eerste graad bestaat uit het eerste en het tweede jaar van het secundair onderwijs. Je leert er je 

eigen mogelijkheden en talenten beter kennen. 

 

 De tweede graad omvat het derde en vierde jaar van het secundair onderwijs. 

 Hier starten de onderwijsvormen waarin je een specifieke studierichting kunt volgen. Je kiest nu een 

richting die het best past bij je mogelijkheden. 

 

 De derde graad bestaat uit het vijfde en zesde jaar. Hier kies je een afstudeerrichting die je voorbereidt 

op het hoger onderwijs of op het beroepsleven. Deze graad heeft na sommige studierichtingen nog een 

specialisatiejaar. 

 

 

 

 

 ASO (algemeen secundair onderwijs) 

De studierichtingen omvatten vrijwel uitsluitend algemeen vormende vakken en ze bereiden je voor op 

het hoger onderwijs. Het is dus niet de bedoeling dat je je studies beëindigt na het zesde jaar ASO. 

 

 TSO (technisch secundair onderwijs) 

De studierichtingen hebben zowel een algemeen vormende als een technische inhoud. Na het TSO kan 

je een beroep uitoefenen of verder studeren in bepaalde vormen van het hoger onderwijs. 

 

 KSO (kunst secundair onderwijs) 

In deze studierichting krijg je naast een brede algemene vorming ook een creatieve vorming. Je leert 

kunst tevens begrijpen en aanvoelen. Achteraf kan men in het hoger onderwijs verder studeren of een 

eigen weg zoeken in een kunstdiscipline. 

Onze school biedt deze onderwijsvorm niet aan. 

 

 BSO (beroepssecundair onderwijs) 

Je leert hier al doende een beroep. De klemtoon ligt vooral op praktijkvakken. Veel leerlingen volgen 

achteraf een specialisatiejaar. 

  

     GRADEN EN JAREN 

      VIER ONDERWIJSVORMEN 
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ONZE TROEVEN 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzetten op talentenontwikkeling 

Goed uitgebouwd en gedragen 

zorgbeleid 

Inzet voor kwaliteitsvol onderwijs 

Uitdagend leren voor elke leerling 

Leerling staat centraal 

Eigen pedagogisch project 



BSO

BSO

Economie Handel Techniek Wetenschappen Toerisme
Logistieke en 

Maritieme 

Administratie

2B Opstroomoptie 

STEAM-Wetenschappen

Wetenschappen
Humane 

Wetenschappen

2

1A met keuzegedeelte 4u + 1u leeratelier

2A met keuze uit

1B Schakelklas 

Latijn Wetenschappen
Humane 

Wetenschappen
Economie

Maatklas 

(3)

7 International Transport & Logistics (SE-N-SE)

3 & 4

ASO

5 & 6

Handel Techniek Wetenschappen

Latijn

ASO TSO

3
de

 graad

Toerisme

Logistieke en 

Maritieme 

Administratie

TSO

2
de

 graad

Klassieke Talen
Moderne Talen en 

wetenschappen

Economie en 

organisatie

Klassieke Talen Talentenreis STEAM-Wetenschappen

STRUCTUURPLAN

1
ste

 graad

1

 

 



 

VOORSTELLING 
EERSTE GRAAD 
 
 
Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen van 12 tot 18 jaar die pas in ons land zijn aangekomen. Zij krijgen een 
taalbad van 1 jaar met als doel de leerlingen te laten instromen in het reguliere onderwijs. 
Het GO! Koninklijk Atheneum heeft een rijke ervaring bij het begeleiden van anderstalige nieuwkomers via 
aangepaste trajecten in het vervolgonderwijs. Zo richten we klassen en begeleiding op maat voor hen zoals de 
schakelklas(1B)- opstroomklas(2B), maatklas (3de jaar) en taalmodules. 
 
 

 

 

Het is een hele stap van de lagere school naar ‘de grote school’. In plaats van één onderwijzer krijg je nu 

verschillende leerkrachten die elk één of meerdere vakken geven. Wanneer je in onze school naar het eerste 

jaar komt, krijg je niet alleen bekende vakken zoals Nederlands, Frans, wiskunde,… ook je andere specifieke 

talenten spreken we aan. We maken de overstap naar het secundair onderwijs zo klein mogelijk en proberen via 

vakoverschrijdende projectdagen/weken  een warm klas-en schoolklimaat te creëren.  

 

In ons eerste jaar krijgen onze leerlingen een basispakket van 27 lestijden.  

We werken hiervoor rond 4 grote clusters waarin de verschillende vakken vervat zitten.  

 Leren en Communiceren 

 Samenleven en de wereld begrijpen  

 Ontdekken en maken  

 Verkennen en kiezen  

 

De resterende 5 uren gebruiken we om te verkennen (4u)  en te versterken en verdiepen via een leeratelier (1u)   

We bieden onze leerlingen de keuze tussen verschillende modules en proberen zo hun talenten te ontdekken en 

te ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 EERSTE JAAR 

Klas anderstalige nieuwkomers 
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De leerlingen volgen 2 modules, telkens 2u per week. We bieden volgende keuzemodules aan: 

 Economie 

 Artistieke vorming 

 Wetenschappen 

 Mens en Maatschappij 

 

 Latijn 

 Steam 

 

De modules Economie, Artistieke vorming, Wetenschappen, Mens en Maatschappij lopen telkens 2 periodes van 

5 weken.   

De modules Latijn en Steam lopen een gans jaar door, ze worden aangevuld met modules uit de klassieke 

talentenreis.   

 

Na 5 moduleweken volgen telkens 2 weken project. 

Tijdens deze projectweken werken de leraars vakoverschrijdend rond bepaalde thema’s zoals vb milieu, 

armoede, verkeer, weerbaarheid, sociale vaardigheden, …  

 

 

 

 

 

 

 

Sinds het schooljaar 2018-2019 biedt het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen ook STEAM aan in de eerste 

graad.  STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.  

Hiermee komen we tegemoetkomen aan leerlingen die vanaf een eerste jaar meer uitdaging zoeken voor 

wetenschappen, wiskunde en programmeren. 

We verdiepen via onderzoekend leren in de wondere wereld van de wetenschap.  

De module STEAM loopt een gans schooljaar gedurende 2u en wordt aangevuld met 2u keuze uit het aanbod 

van de klassieke talentenreis.  

 

 

 

 

Kies je voor Latijn, dan krijg je een grondige voorbereiding door wekelijks 2u Latijn te volgen. Het is een 

studierichting voor leerlingen met een aanleg voor talen en een zeer ruime culturele belangstelling. 

De klassieke opleiding legt een sterke nadruk op de studie van is erg verrijkend om een inzicht te verkrijgen in de 

fundamenten van onze beschaving, onze geschiedenis en ons cultureel erfgoed. 

De module Latijn loopt een gans schooljaar gedurende 2u en wordt aangevuld met 2u keuze uit het aanbod van  

de klassieke talentenreis.  

 

 

 

 STEAM 

Talentenreis 

Latijn 
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Het tweede leerjaar is in de studieloopbaan van de jonge student een scharnierjaar, de studiekeuze die dan 

gemaakt wordt, kan richtinggevend zijn voor de verdere studieopbouw doorheen het secundair onderwijs. Het 

spreekt vanzelf dat de aandacht, besteed aan de studieattitudes nog versterkt wordt.  

De leerlingen krijgen een algemeen aanbod van 27 lestijden. In functie van verdere talentontwikkeling bieden 

we 4 basisopties aan van telkens 5u waaruit de leerlingen kunnen kiezen.  

De 4 basisopties die het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen aanbiedt zijn:  

 Moderne Talen Wetenschappen  

 Economie 

 STEAM wetenschappen 

 Klassieke talen: Latijn en Grieks  

 De lessentabel is  zo opgebouwd dat los van de keuze voor een basisoptie alle mogelijke verdere 

studiekeuzes naar de tweede graad open blijven. Een gespecialiseerd team van leerkrachten staat klaar om 

de leerlingen tijdens dit keuzeproces te begeleiden en verder te oriënteren.   

  

 2e Leerjaar  
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Wat? 

De schakelklas en de opstroomklas  zijn voorbereidende leerjaren voor leerlingen die nog niet lang in 

België zijn en een leer- en taalachterstand hebben. Vaak ontbreekt het hen ook aan basiskennis 

wiskunde, omdat ze in het land van herkomst een andere aanpak hadden of onvoldoende wiskunde 

kregen.  

In deze klassen krijgen leerlingen nog veel Nederlands, een extra pakket wiskunde maar ook andere 

algemene vakken. In de schakelklas en de opstroomklas  werkt men eveneens projectmatig, verdiepend 

en versterkend. 

De Schakelklas richt zich  tot leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet hebben behaald omdat 

ze onvoldoende taalvaardig zijn. 

 

De opstroomklas richt zich in onze school vooral tot leerlingen die één jaar onthaalonderwijs 

anderstalige nieuwkomers achter de rug hebben en die willen doorstromen naar ASO of TSO.  

 Het leerplan voor de opstroomoptie bevat één leerplandoelstelling:  
“De leerlingen bereiken in voldoende mate de doelen van de basisvorming van de A-stroom.”  
 
Belangrijk is dat de leerplandoelstelling voor de opstroomoptie de inhoudelijke eindtermen uit 
de basisvorming A-stroom bevat. (die verschillend zijn van de eindtermen B-stroom).  
De lat ligt zeer hoog dwz dat in deze opstroomoptie leerlingen worden opgeleid om naar het 
eerste jaar van de tweede graad ASO of TSO te gaan.   

 

 

  

DE SCHAKELKLAS en de OPSTROOMKLAS  
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VOORSTELLING 

TWEEDE & DERDE GRAAD  

 

 

 

 

 
 

OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING 

Als je wil weten hoe de wereld waarin we werken draait, dan studeer je economie! 

In onze school bieden wij twee opties aan: de optie Moderne Talen en de optie Wiskunde . Het onderwijs in de 

wiskunde en moderne talen klimt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Hierbij komt het 

denken in al zijn aspecten ruim aan bod. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de diversiteit 

binnen de moderne economische wereld en wordt er gestreefd naar een balans tussen theorie en praktijk. Ook 

talen zijn van groot belang, gezien de sterke geglobaliseerde samenleving. 

 

LEERLINGENPROFIEL 

Leerlingen kiezen deze richting omwille van hun belangstelling voor bedrijven, handel en de financiële wereld. 

Ze moeten er zich van bewust zijn dat ASO een uitgesproken doorstromingsrichting is. Dat wil zeggen dat de 

vorming gericht is op een vervolgstudie in het hoger onderwijs en niet op de arbeidsmarkt of een tewerkstelling 

op 18 jaar. 

  

 VOORSTELLING STUDIERICHTINGEN ASO 

STUDIERICHTINGEN ASO 

Economie 
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OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING 

Deze opleiding is vooral gericht op mensen met interesse voor natuurwetenschappen. 

Fysica, chemie, wiskunde en biologie zijn de basisvakken. In onze school wordt veel belang gehecht aan de 

totale “wetenschappelijke vorming” van leerlingen. Je wordt aangezet tot abstract en systematisch denken. Je 

getuigt in deze studierichting van wiskundig inzicht en logisch redenen.  

In de derde graad kan je vanuit deze richting je wetenschappelijke studies verder uitbouwen. 

 

LEERLINGENPROFIEL 

De richting wetenschappen richt zich tot leerlingen met een duidelijke voorkeur voor wetenschappen die tevens 

over een grondige kennis van wiskunde beschikken. Leerlingen moeten zelfstandig een probleem kunnen 

oplossen, gegevens opzoeken en in teamverband werken. Dit laatste aspect komt vooral aan bod tijdens de 

lessen wetenschappelijk werk, waar zij in kleine groepjes experimenten uitvoeren.  

Leerlingen moeten er zich van bewust zijn dat ASO een uitgesproken doorstromingsrichting is. Dat wil zeggen 

dat de vorming gericht is op een vervolgstudie in het hoger onderwijs en niet op de arbeidsmarkt of een 

tewerkstelling op 18 jaar. 

 

STEM-label 

We willen leerlingen van onze wetenschappelijke richtingen (zowel ASO als TSO) vormen tot de ondernemers 

van morgen. Ondernemers die geconfronteerd worden met de voordelen en uitdagingen van zowel de 

globalisering als de kenniseconomie. 

Daarom zijn we trots dat we het Europees goedgekeurde STEM-label PROFICIENT hebben behaald. 

Het garandeert onze leerlingen wetenschappen dat ze "op maat gesneden" STEM-onderwijs krijgen op een 

moderne, actieve, inspirerende en baanbrekende wijze in nauwe samenwerking met de Antwerpse 

bedrijfswereld. 

  

Wetenschappen 
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OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING 

Deze studierichting is algemeen vormend. Latijn vormt het grootste pakket in deze richting. Het is een 

studierichting voor leerlingen met een aanleg voor talen en zeer ruime culturele belangstelling. 

Deze klassieke opleidingen (optie wiskunde en talen) leggen een sterke nadruk op de studie van grammatica en 

zijn erg verrijkend om een inzicht te verkrijgen in de fundamenten van onze beschaving, onze geschiedenis en 

ons cultureel erfgoed. 

 

LEERLINGENPROFIEL 

Deze studierichting richt zich tot leerlingen met een hoog abstractievermogen en een grote verbaal literaire en 

cultuurhistorische interesse. De studierichting biedt leerlingen een diepgaande vorming op vlak van taalstudie, 

maar ook de vorming van het formeel logisch denken en het abstractievermogen. 

De talenrichtingen bereiden je voor op specifieke hogere studies, gaande van Vertaler – Tolk tot Germaanse of 

Romaanse talen.  

 

 

 

OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING 

In het vak gedragswetenschappen staat de wijze waarop een individu en een samenleving functioneren 

centraal. De leerlingen maken er kennis met onder meer interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit 

verschillende wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie. 

 In het vak cultuurwetenschappen bestuderen ze cultuurfenomenen in diverse samenlevingen.  

 

LEERLINGENPROFIEL 

De studierichting humane wetenschappen wil als ASO-richting de leerlingen een brede vorming bieden en hen 

voorbereiden op hoger onderwijs (zowel universitair als niet-universitair). 

 

Je hebt een hoog abstractievermogen en je hebt belangstelling voor een studie met sterke sociale inslag. Je 

bereid je voor op het hoger onderwijs.  

Je ontwikkelt gevoeligheid voor kunst en andere culturele uitingen. Je moet in staat zijn relatief grote 

hoeveelheden leerstof te verwerken, zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Humane Wetenschappen 

geen muren, 

geen grenzen, 

allemaal buren 

en unieke mensen 

Latijn 
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OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING 

De toeristische sector vraagt polyvalente, flexibele mensen, met een brede kijk op de wereld, een uitgebreide 

talenkennis en een grote vorm van zelfstandigheid. Om dit profiel te bereiken, wordt reeds in de tweede graad 

toerisme aan deze vaardigheden gewerkt. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan het verwerven 

van de communicatieve vaardigheden met nadruk op de spreekvaardigheid en dit zowel in het Nederlands als in 

moderne vreemde talen. 

 

LEERLINGENPROFIEL 

De studierichting toerisme richt zich naar leerlingen die een praktisch inzicht hebben en tevens vrij grote 

hoeveelheden theoretische leerstof kunnen verwerken. Belangstelling hebben voor de toeristische sector is een 

must. De leerling toerisme heeft tevens interesse voor talen, moet verantwoordelijk en zelfstandig kunnen 

werken, zin hebben voor initiatief en bovendien ordelijk en nauwkeurig zijn. 

 

 

OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING 

Handel is een studierichting die de leerlingen wil opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale 

loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Het aanreiken van een brede 

bedrijfseconomische kennis is het hoofddoel.  

 De taalkundige vorming (Nederlands en vreemde talen)die praktijkgericht is, is erg belangrijk. Daarnaast krijgen 

de leerlingen voldoende bagage mee om na het beëindigen van het secundair onderwijs alsnog te kiezen voor 

studies in het hoger onderwijs. 

 

LEERLINGENPROFIEL 

De studierichting handel richt zich naar leerlingen die een praktisch inzicht hebben en tevens vrij grote 

hoeveelheden theoretische leerstof kunnen verwerken. De leerling handel heeft interesse voor de studie van 

talen, moet zelfstandig en nauwkeuring kunnen werken en tenslotte zin hebben voor initiatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toerisme 

Handel 

 VOORSTELLING STUDIERICHTINGEN TSO 

STUDIERICHTINGEN ASO 
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OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING 

Sinds 1 september 2019 programmeren we de studierichting techniek-wetenschappen (bio-techniek/laborant) 

voor die leerlingen die sterk zijn in wetenschappen en die via meer praktijk willen leren en ontdekken.  

De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in 

het laboratorium. De wiskunde is van een hoog niveau! 

Voor het schooljaar 20-21 bieden we deze richting enkel aan in de tweede graad!  

 

LEERLINGENPROFIEL 

Je hebt een sterke interesse in wetenschappen en beschikt over theoretische inzichten in de biologie, de chemie 

en de fysica. Je bent goed in wiskunde en benieuwd naar  wetenschappelijke toepassingen. Je werkt graag in 

een laboratorium waarin je via proeven de theorie test aan de werkelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING  

Het specialisatiejaar TSO (secundair na secundair) 'International Transport & Logistics' richt zich op iedereen die 

in het bezit is van een diploma secundair onderwijs én interesse heeft in een carrière in een internationale en 

bloeiende omgeving: de Antwerpse haven, de industrie en logistieke bedrijven. 

Pluspunten van deze opleiding: 

 

 Via blokstages en werkplek-leren doe je extra ervaring op. Je kan ook een internationale stage doen in 

Barcelona via Erasmus +. Dit is een extra troef voor op de arbeidsmarkt. 

 

 Je kan de bijkomende certificaten 'International Maritime Dangerous Goods Code' en 'Basisveiligheid 

VCA' behalen. Het Atheneum Antwerpen organiseert deze opleiding in samenwerking met AP 

Hogeschool. 

 

 Met dit diploma kun je vrijstellingen krijgen voor de bachelor-opleiding Logistiek Management aan AP 

Hogeschool. 

 

  

Techniek-Wetenschappen 

 7de jaar International Transport & 

Logistics  
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OMSCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING 

Het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen wil expliciet de link leggen tussen de werkgelegenheid binnen de 

Antwerpse haven en de economische richtingen die zij aanbiedt. We stellen immers vast dat de 

jeugdwerkloosheid in Antwerpen extreem hoog is (meer dan 15 %) terwijl er in en rond de Antwerpse haven 

een gebrek is aan goed opgeleid personeel.  

Daarom slaan we een brug tussen ons onderwijsaanbod en de logistieke en maritieme wereld .  

 

LEERLINGENPROFIEL 

Deze studierichting richt zich naar leerlingen die interesse hebben voor uitvoerend werk in de sector van 

administratieve en commerciële dienstverlening. Talen correct schrijven en sprekenzijn  belangrijke 

vaardigheden. Bovendien heb je zin voor orde en nauwkeurigheid en kan je goed samenwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Logistieke & Maritieme Administratie 

 

 VOORSTELLING STUDIERICHTINGEN BSO 

STUDIERICHTINGEN ASO 
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OVERZICHT STUDIERICHTINGEN 2E GRAAD 

 

Na de eerste graad kun je kiezen uit een waaier van studierichtingen: 

ASO TSO BSO 

- Economie + extra Talen  
- Economie + extra Wiskunde 

- Latijn + extra Talen 

- Latijn + extra Wiskunde 

- Humane wetenschappen 

- Wetenschappen 

 

- Handel 
- Toerisme 

- Techniek-wetenschappen 

 

- Logistieke en Maritieme 
Administratie 

 

OVERZICHT STUDIERICHTINGEN 3E GRAAD 

 

Na de tweede graad kun je kiezen uit de volgende studierichtingen: 

ASO TSO BSO 

- Economie Moderne Talen  
- Economie Wiskunde 

- Latijn Moderne Talen 

- Latijn Wetenschappen 

- Latijn Wiskunde 

- Humane wetenschappen 

- Moderne Talen Wetenschappen 
- Wetenschappen Wiskunde 

 

- Handel 
- Toerisme 

- Techniek-wetenschappen 

- International Transport & 
Logistics (Se-n-Se) 

 

 

- Logistieke en Maritieme 
Administratie 
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BEREIKBAARHEID VAN DE SCHOOL 

 

 

 

ADRES GEGEVENS 

Franklin Rooseveltplaats 11 
2060 Antwerpen 
Telefoon: 03 232 70 99 
Email: info@atheneumantwerpen.be 

Leerlingeningang via de Osystraat (bij de trappen) 
 

 

 
BEREIKBAARHEID 
Het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen ligt aan de Franklin Rooseveltplaats, op een afstand van 5 

minuten van het Centraal Station, een druk verkeersknooppunt in de stad Antwerpen. 

Alle wegen leiden naar dit plein: treinen, trams en bussen. 

Routes en tijdsregelingen zijn uitgebreid te vinden op de websites van NMBS en De Lijn. 

mailto:info@atheneumantwerpen.be
https://www.facebook.com/atheneumantwerpen1
https://www.facebook.com/atheneumantwerpen1
https://twitter.com/AtheneumAntw
https://twitter.com/AtheneumAntw
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