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Geef je talent de sporen!



 Welkom in het  
 Guldensporencollege 

‘Zo veel mogelĳk leerlingen zo ver mogelĳk 
brengen’ is onze baseline. En die hebben we niet 

zomaar gekozen. Op het Guldensporencollege 

bieden wĳ een veelzĳdige vorming, zowel binnen 

als buiten de lessen, en op maat van elke leerling. 

Je kan zelf een aantal keuzes maken en zo je 

talenten ontdekken en versterken.

Onze leraren en 
leerlingenbegeleiders staan 

voor jou klaar als het al eens 
wat moeilĳker gaat. Bĳ ons kom je 

terecht in een campus met een 
persoonlĳke aanpak. We 

begeleiden jou met de nodige 
zorg. 

Co-teaching? Clil? 
Leerlabo? Laptopproject? 
Nieuwe termen voor jou?

Dat kan!
Wĳ houden ook van . innoveren

Kom eens bĳ ons langs, 
dan vertellen we er 

graag alles over.

Op de schoolbanken kan
je veel leren, maar in de 
wereld nog veel meer.

Proeven van hoe het er in de
echte wereld aan toe gaat, 

zorgt voor een 
open kĳk.

Wĳ bieden een veelzĳdige 
vorming, met heel wat . kansen
Op het leerlingencontact krĳg je 
feedback en zoeken we samen 
naar de geschikte remediëring.

Geef je de sporen, talent 
want zo werk je aan je 

toekomst. In ons ruime aanbod 
vind je gegarandeerd die richting 

die bĳ jouw talenten past. We 
hebben voor elk wat wils!

Door ons brede aanbod 
zĳn we er zeker van dat je 

een richting vindt die bĳ jouw 
passie past.

Maak een goede keuze, dan
doe je wat je graag doet.

Bĳ ons valt heel veel te 
beleven. Sporten, zingen, 

muziek maken, spelen, op reis 
gaan en noem maar op. Dat geeft 
energie… om nog beter te leren! 

Heb jĳ zin om hieraan mee te 
werken in de leerlingenraad? 

‘maximale
groeikansen en
leerwinst voor
elke leerling’

In deze brochure lees je wat we allemaal te bieden 
hebben. Wil je meer weten?
Kom dan zeker eens langs op onze infomomenten of 
surf naar www.guldensporencollege.be.
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STEM

Taal en cultuur
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 Welkom 
Welkom in de tweede graad van het

Guldensporencollege!

Latĳn
Wil je graag oude culturen herontdekken? Leer je graag een nieuwe 
taal? Wil je weten hoe mensen vroeger leefden? Heb je de discipline 
om elke dag woordjes te leren? Dan is Latĳn iets voor jou.  Latĳn is een 
brede, uitdagende richting die alle opties openlaat voor een verdere 
studieloopbaan. Je taalgevoel wordt aangescherpt, waardoor je ook de 
moderne talen Frans, Engels en Duits met meer gemak aanleert. 

STEM-wetenschappen
STEM is vrĳ vertaald de afkorting van wetenschap, techniek, ontwerp 
en wiskunde. We gaan er projectmatig aan de slag waarbĳ wiskundig 
inzicht en een wetenschappelĳke visie nodig zĳn om een probleem aan 
te pakken. We ontwerpen er met de computer en leren programmeren 
met en zonder robot. Kortom, iets voor de toekomstige 'ingenieurs', 
'wetenschappers', 'IT'ers' of 'technici' onder jullie!

Wiskunde en Frans 
verwerk je op een 
sneller tempo!
Er is vooral 
aandacht voor 
verdieping. 

Moderne STEM
Ga je graag op zoek naar een wetenschappelĳke verklaring? Wil je 
graag zelf programmeren? Dan is de module STEM helemaal je ding. 
Wat gebeurt er met je lichaam bĳ een botsing? Hoe programmeer je 
een robot? Drie uur per week werk je aan projecten waarin inhouden 
uit wiskunde, wetenschappen, techniek en ict geïntegreerd aan bod 
komen. Je ontdekt en experimenteert vooral zelf via groepswerk en 
zelfstandig werk.

Moderne taal en cultuur
Wil je ervaringen uitwisselen met leeftĳdsgenoten in het buitenland? 
Wil je beter leren presenteren in het Nederlands en vlotter worden in 
Frans en Engels? Dan is de module taal en cultuur iets voor jou. Je 
ontdekt bĳvoorbeeld de cultuur van je eigen stad. Je leert over wat men 
in Italië zoal eet. Je maakt een filmpje in het Frans en het Nederlands, 
je leert samen te werken en zet je in voor een goed doel. 

Je krĳgt twee FLEX-
uren met aandacht 
voor verdieping en 
remediëring: Frans 
en wiskunde.

Moderne economie en organisatie
Wil je meer weten over handel, kopen en verkopen, de reclamewereld? 
Is het organiseren van bĳvoorbeeld een schoolfuif of een verkoopactie 
voor het goede doel helemaal jouw ding? Wil je wel eens weten hoe de 
K van Kortrĳk in elkaar zit en wat men in de Oxfam-wereldwinkel zoal 
doet? Hou je van met de computer werken? Dan kom je in deze 
talentenmodule zeker aan je trekken. 

Moderne maatschappĳ en welzĳn
Hou je ervan om andere mensen te helpen? Wil je weten wat gezond 
is en wat niet? Hou je ervan om dingen te maken? Werk je graag in 
groep en stel je je als een teamplayer op? Dan is de kans groot dat 
maatschappĳ en welzĳn iets voor jou is. Je krĳgt heel wat oefeningen 
om sociaal vaardiger te worden.  

Techniek
Wil je weten hoe toestellen werken? Vind je het fascinerend om op 
basis van technische inzichten apparaten in elkaar te steken? Hou je 
ervan de handen uit de mouwen te steken en om aan de slag te gaan 
met verschillende materialen? Ben je een knutselaar en steek je graag 

dingen in elkaar? Dan ben jĳ de actieveling die wĳ zoeken. Je maakt 
kennis met de basisprincipes uit mechanica, elektriciteit, bouw en 
hout.

Je krĳgt twee FLEX-
uren met aandacht 
voor remediëring: 
Frans en wiskunde. 

Je hebt nu twee jaar van de brede eerste graad 

achter de rug. Nu sta je voor de volgende 

keuzemogelĳkheden:

 1. Welke finaliteit 

 2. Welk domein 

 3. Domeinoverschrĳdend 

 1. Welke finaliteit? 

Finaliteiten geven het einddoel van een 

studierichting weer. Zo zĳn er richtingen die 

voorbereiden om verder te studeren in het hoger 

onderwĳs terwĳl andere voorbereiden om te gaan 

werken.  In onze school bieden we de drie 

finaliteiten aan:

Een richting in de doorstroomfinaliteit 

bereidt je voor om verder te studeren aan een 

hogeschool of universiteit.

Een richting in de dubbele finaliteit bereidt je 

voor om verder te studeren aan een 

hogeschool of universiteit ofwel aan het werk 

te gaan. 
Een richting uit de arbeidsgerichte finaliteit 

bereidt je voor om na je secundair te gaan 

werken. 

Studiedomeinen groeperen de studierichtingen 

per interessegebied. Zo zĳn alle economisch-

geïnspireerde richtingen gebundeld in het domein 

'economie en organisatie' en alle 

nĳverheidstechnische richtingen gebundeld in het 

domein 'STEM'. 

Op onze school kan je uit 5 van de 8 domeinen 

studierichtingen kiezen:

Taal en cultuur

STEM
Economie en organisatie

Kunst en creatie

Maatschappĳ en welzĳn

Land- en tuinbouw

Voeding en horeca

Sport

Op onze school bieden we economische 

wetenschappen, humane wetenschappen, 

natuurwetenschappen, Latĳn, Grieks-Latĳn en 

moderne talen aan die niet tot een specifiek 

domein behoren maar domeinoverschrĳdend zĳn. 

In de tweede graad merk je dat niet, maar in de 

derde graad bestaan deze studierichtingen uit 2 

domeinen. (vb: economie-moderne talen hoort 

zowel thuis in het domein economie als in het 

domein taal en cultuur.)

 2. Welk domein?  3. Domeinoverschrĳdend 

 Maatschappĳ 
 en welzĳn 

 STEM 

 Economie en 
 organisatie 

 Taal en cultuur 

K   campus Kaai G  campus Gullegem P   campus Plein E   campus Engineering H   campus Harelbeke Z   campus ZuidD  DASchool

Economische wetenschappen

 domeinoverschrĳdend 
 Doorstroom 

Natuurwetenschappen
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Grieks-Latĳn

Latĳn

Humane wetenschappen

Architecturale en beeldende 
vorming

 Aanbod van de studierichtingen 

 in het Guldensporencollege 
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 Lessentabel - 2A 

Aardrĳkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelĳke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Beeld 1

Techniek 2

Wiskunde 4

basisvorming 25 u.  +  Flex-uren 

Frans 1
Wiskunde 1

2 u.  

 Basisopties 

Grieks-Latĳn 4+3

 geen flex-uren in deze basisoptie

Latĳn 5

STEM-Wetenschappen 5

Economie en Organisatie 5

Maatschappĳ en Welzĳn 5

Moderne Talen en Wetenschappen 3+2

STEM-technieken 5

5 u.  

+
basisvorming  25 u.
+ flex-uren 2 u.
+ basisopties 5 u.
TOTAAL 32 u.

 Economische wetenschappen 

Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid pakket economie en wiskunde.   

In economie verwerf je inzicht in de economie als 

systeem en de werking van ondernemingen. Je 

krĳgt inzicht in de belangrĳkste economische 

concepten en hun onderlinge verbanden: 

marktwerking, keuzegedrag van de producent en 

consument, internationale handel en 

economische integratie. Daarnaast komen ook 

accounting en enkele aspecten van 

vennootschapsrecht aan bod. 

 Grieks-Latĳn 

Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid pakket Grieks, Latĳn en wiskunde. 

Je verdiept je in het Latĳn en het Grieks, waardoor 

je de talen leert kennen, begrĳpen en analyseren. 

Jouw taalgevoel en leesvaardigheid worden 

hierdoor ook aangescherpt.  

Je leest Latĳnse en Griekse teksten en leert ervan 

genieten en er creatief mee om te gaan. Je krĳgt 

op deze manier ook een dieper inzicht in de taal 

en cultuur van de klassieke oudheid.  Je gaat op 

zoek naar de  verschillen en gelĳkenissen tussen 

klassieke en hedendaagse culturen. 

 Humane wetenschappen 

Je combineert een brede algemene vorming met 

filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en 

psychologie. Je krĳgt een groot pakket filosofie 

over de mens, de wereld rondom ons, het goede 

en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je 

leert kĳken en luisteren naar kunst en leert de 

vorm,  inhoud, context en functie van 

kunstwerken analyseren vanuit een 

kunsthistorisch kader. Tenslotte maak je kennis 

met klassieke psychologische en sociologische 

theorieën.

 Moderne talen 

Je krĳgt een brede algemene vorming met een 

uitgebreid pakket talen. Je verdiept jouw 

communicatievaardigheden in het Engels, Frans 

en Nederlands. Je krĳgt Duits als extra vreemde 

taal. Je bestudeert de talen technisch 

(grammatica, woordenschat, taalsystematiek…) en 

literair. (tekstopbouw, literaire analyse…) 

Daarnaast leer je te communiceren in elke taal. 

Ook de communicatiewetenschappen komen aan 

bod.  

 Natuurwetenschappen 

Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid pakket wetenschappen en 

wiskunde. Je bestudeert de kernwetenschappen 

biologie (studie van mens en natuur), fysica 

(waarnemen en meten van natuurverschĳnselen), 

chemie (studie van de samenstelling en opbouw 

van stoffen) én wiskunde. 

Cruciaal hierbĳ zĳn probleemoplossend denken, 

nauwkeurig waarnemen en deductief redeneren. 

Daarnaast krĳg je heel wat onderzoeks- en 

labovaardigheden aangeleerd.  
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Taal en cultuur STEM Economie en organisatie Maatschappĳ en welzĳn
Grieks-Latĳn Latĳn Moderne talen Natuurwetenschappen Economische wetensch. Humane wetensch.

de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2
Frans 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4
Biologie 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Chemie 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Fysica 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Aardrĳkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MEV 1 1 1 1 1 1
Grieks 4 4
Latĳn 4 4 5 5
Comm. wet. 1 2
Duits 2
Economie 4 4
Kunstbesch. 1 2
Filosofie 1 2
Socio. & psycho. 3 3
Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Project 1 2 2 2 1 1 2
Engineering 2
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
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 Doorstroomfinaliteit 

 domeinoverschrĳdend abstract theoretische richtingen met
een brede algemene vorming

 Latĳn 

Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid aanbod Latĳn én een uitgebreid 

pakket wiskunde.  
 Je verdiept je in het Latĳn waardoor je de taal 

leert kennen, begrĳpen en analyseren. Jouw 

taalgevoel en leesvaardigheid worden hierdoor 

ook aangescherpt.  

Je leest Latĳnse teksten en leert ervan genieten 

en er creatief mee om te gaan. Je krĳgt op deze 

manier ook een dieper inzicht in de taal en 

cultuur van de klassieke oudheid.  Je gaat op zoek 

naar de  verschillen en gelĳkenissen tussen 

klassieke en hedendaagse culturen. 

basis

verdiepte basis

richtingspecifiek

complementair

K   campus Kaai

H   campus Harelbeke

Z   campus Zuid



 Lessentabel - 2A 

Aardrĳkskunde 1

Engels 2

Frans 3

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelĳke opvoeding 2

Muziek 1

Natuurwetenschappen 1

Nederlands 4

Beeld 1

Techniek 2

Wiskunde 4

basisvorming 25 u.  +  Flex-uren 

Frans 1
Wiskunde 1

2 u.  

 Basisopties 

Grieks-Latĳn 4+3

 geen flex-uren in deze basisoptie

Latĳn 5

STEM-Wetenschappen 5

Economie en Organisatie 5

Maatschappĳ en Welzĳn 5

Moderne Talen en Wetenschappen 3+2

STEM-technieken 5

5 u.  

+
basisvorming  25 u.
+ flex-uren 2 u.
+ basisopties 5 u.
TOTAAL 32 u.

 Economische wetenschappen 

Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid pakket economie en wiskunde.   

In economie verwerf je inzicht in de economie als 

systeem en de werking van ondernemingen. Je 

krĳgt inzicht in de belangrĳkste economische 

concepten en hun onderlinge verbanden: 

marktwerking, keuzegedrag van de producent en 

consument, internationale handel en 

economische integratie. Daarnaast komen ook 

accounting en enkele aspecten van 

vennootschapsrecht aan bod. 

 Grieks-Latĳn 

Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid pakket Grieks, Latĳn en wiskunde. 

Je verdiept je in het Latĳn en het Grieks, waardoor 

je de talen leert kennen, begrĳpen en analyseren. 

Jouw taalgevoel en leesvaardigheid worden 

hierdoor ook aangescherpt.  

Je leest Latĳnse en Griekse teksten en leert ervan 

genieten en er creatief mee om te gaan. Je krĳgt 

op deze manier ook een dieper inzicht in de taal 

en cultuur van de klassieke oudheid.  Je gaat op 

zoek naar de  verschillen en gelĳkenissen tussen 

klassieke en hedendaagse culturen. 

 Humane wetenschappen 

Je combineert een brede algemene vorming met 

filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en 

psychologie. Je krĳgt een groot pakket filosofie 

over de mens, de wereld rondom ons, het goede 

en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je 

leert kĳken en luisteren naar kunst en leert de 

vorm,  inhoud, context en functie van 

kunstwerken analyseren vanuit een 

kunsthistorisch kader. Tenslotte maak je kennis 

met klassieke psychologische en sociologische 

theorieën.

 Moderne talen 

Je krĳgt een brede algemene vorming met een 

uitgebreid pakket talen. Je verdiept jouw 

communicatievaardigheden in het Engels, Frans 

en Nederlands. Je krĳgt Duits als extra vreemde 

taal. Je bestudeert de talen technisch 

(grammatica, woordenschat, taalsystematiek…) en 

literair. (tekstopbouw, literaire analyse…) 

Daarnaast leer je te communiceren in elke taal. 

Ook de communicatiewetenschappen komen aan 

bod.  

 Natuurwetenschappen 

Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid pakket wetenschappen en 

wiskunde. Je bestudeert de kernwetenschappen 

biologie (studie van mens en natuur), fysica 

(waarnemen en meten van natuurverschĳnselen), 

chemie (studie van de samenstelling en opbouw 

van stoffen) én wiskunde. 

Cruciaal hierbĳ zĳn probleemoplossend denken, 

nauwkeurig waarnemen en deductief redeneren. 

Daarnaast krĳg je heel wat onderzoeks- en 

labovaardigheden aangeleerd.  
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P   campus Plein
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Taal en cultuur STEM Economie en organisatie Maatschappĳ en welzĳn
Grieks-Latĳn Latĳn Moderne talen Natuurwetenschappen Economische wetensch. Humane wetensch.

de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2
Frans 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4
Biologie 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Chemie 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Fysica 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Aardrĳkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MEV 1 1 1 1 1 1
Grieks 4 4
Latĳn 4 4 5 5
Comm. wet. 1 2
Duits 2
Economie 4 4
Kunstbesch. 1 2
Filosofie 1 2
Socio. & psycho. 3 3
Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Project 1 2 2 2 1 1 2
Engineering 2
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
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 Doorstroomfinaliteit 

 domeinoverschrĳdend abstract theoretische richtingen met
een brede algemene vorming

 Latĳn 

Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid aanbod Latĳn én een uitgebreid 

pakket wiskunde.  
 Je verdiept je in het Latĳn waardoor je de taal 

leert kennen, begrĳpen en analyseren. Jouw 

taalgevoel en leesvaardigheid worden hierdoor 

ook aangescherpt.  

Je leest Latĳnse teksten en leert ervan genieten 

en er creatief mee om te gaan. Je krĳgt op deze 

manier ook een dieper inzicht in de taal en 

cultuur van de klassieke oudheid.  Je gaat op zoek 

naar de  verschillen en gelĳkenissen tussen 

klassieke en hedendaagse culturen. 

basis

verdiepte basis

richtingspecifiek

complementair

K   campus Kaai

H   campus Harelbeke

Z   campus Zuid



 Architecturale en beeldende 

 vorming

Je maakt kennis met architecturale en beeldende 

vorming in al zĳn facetten. Je krĳgt een uitgebreid 

pakket wiskunde.  

Je onderzoekt, verkent, experimenteert met 

verschillende technieken en materialen. Je zet je 

eerste stappen in de architecturale en beeldende 

vorming met specifieke vakken: architectuur en 

beeld in 2D en 3D. 

 Bedrĳfswetenschappen 

�Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid pakket economie. In economie 

verwerf je inzicht in de economie als systeem en 

de werking van ondernemingen. Je krĳgt inzicht in 

de belangrĳkste economische concepten en hun 

onderlinge verbanden: marktwerking, keuzegedrag 

van de producent en consument, internationale 

handel en economische integratie. Daarnaast 

komen ook accounting en enkele aspecten van 

vennootschapsrecht aan bod. 

Je vertrekt steeds vanuit concrete voorbeelden en 

cases. 

 Technologische wetensch. 

Je combineert een brede algemene vorming met 

natuur- en technisch-wetenschappelĳk denken en 

vaardig zĳn. Je krĳgt een uitgebreid pakket 

wiskunde.   Je gaat onderzoekend en 

experimenterend aan het werk binnen de 

kernwetenschappen mechanica, elektriciteit- 

elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, 

chemie en informaticawetenschappen.  

Je leert modelleren en engineeren: de 4de 

technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.  

Economie en organisatie STEM Kunst en creatie
Bedrĳfswetenschappen Biotechnologische 

STEM-wetenschappen
Technologische 
wetenschappen

Architecturale en 
beeldende vorming

de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 4 4 5 5 5 5 5 5
Fysica 1 1 3 3 1 1 1 1
Biologie 1 1 2 3 1 1 1 1
Chemie 1 1 2 3 1 2 1 1
Elektriciteit, Elektronica en ICT 4 4
Mechanica en Engineering 4 4
Biotechnologische wetenschappen 3 2
Aardrĳkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1
ME(A)V 1 1 1 1
Economie 6 6
Architectuur en beeld 8 7
Kunstbeschouwing 1 1
Artistieke vorming 1 1 1 1
Project 2 3
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32

K K

 Doorstroomfinaliteit 

 domeingebonden theoretische richtingen met
een brede algemene vorming

 Biotechn. STEM-wetensch. 

Je combineert een brede algemene vorming met 

natuur- en biotechnisch-wetenschappelĳk denken 

en vaardig zĳn. Er is veel aandacht voor 

onderzoekend en probleemoplossend leren 

vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en 

fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je 

denkt conceptueel na over natuur-

wetenschappelĳke vragen en biotechnische 

problemen.

PH Z

E H K D

basis

verdiepte basis

richtingspecifiek

complementair

K   campus Kaai

H   campus Harelbeke

E   campus Engineering

GD  DASchool



 Architecturale en beeldende 

 vorming

Je maakt kennis met architecturale en beeldende 

vorming in al zĳn facetten. Je krĳgt een uitgebreid 

pakket wiskunde.  

Je onderzoekt, verkent, experimenteert met 

verschillende technieken en materialen. Je zet je 

eerste stappen in de architecturale en beeldende 

vorming met specifieke vakken: architectuur en 

beeld in 2D en 3D. 

 Bedrĳfswetenschappen 

�Je combineert een brede algemene vorming met 

een uitgebreid pakket economie. In economie 

verwerf je inzicht in de economie als systeem en 

de werking van ondernemingen. Je krĳgt inzicht in 

de belangrĳkste economische concepten en hun 

onderlinge verbanden: marktwerking, keuzegedrag 

van de producent en consument, internationale 

handel en economische integratie. Daarnaast 

komen ook accounting en enkele aspecten van 

vennootschapsrecht aan bod. 

Je vertrekt steeds vanuit concrete voorbeelden en 

cases. 

 Technologische wetensch. 

Je combineert een brede algemene vorming met 

natuur- en technisch-wetenschappelĳk denken en 

vaardig zĳn. Je krĳgt een uitgebreid pakket 

wiskunde.   Je gaat onderzoekend en 

experimenterend aan het werk binnen de 

kernwetenschappen mechanica, elektriciteit- 

elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, 

chemie en informaticawetenschappen.  

Je leert modelleren en engineeren: de 4de 

technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.  

Economie en organisatie STEM Kunst en creatie
Bedrĳfswetenschappen Biotechnologische 

STEM-wetenschappen
Technologische 
wetenschappen

Architecturale en 
beeldende vorming

de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 4 4 5 5 5 5 5 5
Fysica 1 1 3 3 1 1 1 1
Biologie 1 1 2 3 1 1 1 1
Chemie 1 1 2 3 1 2 1 1
Elektriciteit, Elektronica en ICT 4 4
Mechanica en Engineering 4 4
Biotechnologische wetenschappen 3 2
Aardrĳkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1
ME(A)V 1 1 1 1
Economie 6 6
Architectuur en beeld 8 7
Kunstbeschouwing 1 1
Artistieke vorming 1 1 1 1
Project 2 3
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32

K K

 Doorstroomfinaliteit 

 domeingebonden theoretische richtingen met
een brede algemene vorming

 Biotechn. STEM-wetensch. 

Je combineert een brede algemene vorming met 

natuur- en biotechnisch-wetenschappelĳk denken 

en vaardig zĳn. Er is veel aandacht voor 

onderzoekend en probleemoplossend leren 

vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en 

fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je 

denkt conceptueel na over natuur-

wetenschappelĳke vragen en biotechnische 

problemen.
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basis

verdiepte basis

richtingspecifiek

complementair

K   campus Kaai

H   campus Harelbeke
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 Bouwtechnieken 

Je leert een duurzaam bouwproject ontleden en 

maakt al onderzoekend kennis met eigentĳdse 

materialen, constructies en uitvoeringsmethoden die 

nodig zĳn om een project te realiseren. Je maakt op je 

eigen laptop uitvoeringstekeningen met een CAD- 

programma, je stelt een planning op, maakt de 

werkvoorbereidingen en je berekent de kostprĳs van 

een project. Je oefent de basistechnieken van het 

metselen, bekisten, betonneren en isoleren en je 

realiseert een eigen duurzaam bouwproject in een 

realistische leeromgeving.

 Houttechnieken 

Je leert een project ontleden en al onderzoekend 

maak je kennis met alle materialen, constructies en 

uitvoeringsmethoden die nodig zĳn om een project te 

realiseren. Je maakt in de lessen organisatie 

uitvoeringstekeningen aan de hand van 3D-

modellering (CAD), je gebruikt software om CNC-

houtbewerkingsmachines aan te sturen, je stelt een 

stappenplan op, maakt de werkvoorbereidingen en 

berekent de kostprĳs van een project. Je oefent de 

basistechnieken voor hand-vaardigheid en het veilig 

gebruik van de houtbewerkingsmachines en maakt 

kennis met CNC-gestuurde machines en realiseert 

een eigen project.  

Economie & org. Maatsch. & welzĳn STEM Taal en cultuur Kunst en creatie
Bedrĳf & organisatie Maatschapppĳ & 

welzĳn
Bouwtechnieken Elektromechanische 

technieken
Houttechnieken Taal & 

communicatie
Toerisme Architecturale 

kunsten
de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Engels 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Frans 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2
Duits 1 2 1 2
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Natuurwetensch. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Biologie en chemie 1 1 1 1 1 1
Aardrĳkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ME(A)V 1 1 1 1 1 1 1 1
MaWelz. 10 12
Bedrĳfseconomie 8 9
Bouwtechnieken 14 13
Houttechnieken 14 13
Elektromech. techn. 14 13
Public Relations 5 5
Toerisme 6 8
Architect. en beeld 12 12
Kunstbeschouwing 1 1
Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1 1 1
Digitaal design 1 2 1 2 1 1
Project 1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

K H

 Dubbele finaliteit 

 doorstroom & arbeidsmarkt 
theoretisch-praktische studierichtingen

 Elektromech. technieken 

Je leert elektronische schakelingen uitvoeren en je 

realiseert stuur- en vermogensschakelingen. Je voert 

zelfstandig of in een klein team 

moderne elektropneumatische schakelingen uit. Je 

leert het (de-)monteren van 

overbrengingsmechanismen, verbindingen en lagers. 

Je herstelt en vervangt onderdelen in een 

elektromechanisch systeem. Je kan via de 

keuzemodule je kennis versterken in huishoudelĳke 

elektrische installaties of mechanica/garage. 

 Maatschappĳ en welzĳn 

In functie van zorg verlenen ontwikkel je een stevige 

basis m.b.t. gezondheidsbevordering, 

ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, 

communicatie, fysiologie en anatomie. Je vertrekt 

vanuit een holistische mensvisie, wat betekent dat je 

zowel het lichamelĳke, geestelĳke, sociale als 

religieuze aspect van de mens bekĳkt. Je bestudeert 

zorg vanuit een gezinscontext en leert  

begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de 

wensen, behoeften, mogelĳkheden en beperkingen 

van kinderen, jongeren en volwassenen.

K   campus Kaai G  campus Gullegem P   campus Plein E   campus Engineering H   campus Harelbeke Z   campus ZuidD  DASchool
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 Bedrĳf en organisatie 

Je leert inzichten uit de algemene economie en 

bedrĳfswetenschappen. Daarnaast is deze 

studierichting gericht op het ontwikkelen van 

competenties met betrekking tot het ondersteunen 

van boekhoudkundige, commerciële en HR-

activiteiten en maak je kennis met de logistieke flow 

en verschillende transportmodi.

 Taal en communicatie 

Je legt de focus op communicatie in het Nederlands, 

Duits, Engels en Frans. Je ontdekt verschillende 

soorten en vormen van communicatie. Je denkt na 

over communicatie- en persoonlĳkheidsstĳlen van 

jezelf en van anderen. Uiteindelĳk leer je 

communicatieprojecten en -acties te ondersteunen, 

rekening houdend met het communicatiebeleid van 

een organisatie. 

 Toerisme 

Je leert de wereld van toerisme kennen: zowel in het 

binnen- als in het buitenland maak je kennis met een 

brede waaier aan activiteiten, plaatsen en 

organisaties die gericht zĳn op dienstverlening aan 

toeristen. Je leert bezoekers op reizen, beurzen en 

evenementen informeren en begeleiden. Je zet de 

eerste stappen in het organiseren van een uitstap 

voor een doelgroep en in de praktische en 

administratieve voorbereiding ervan. 

 Architecturale kunsten 

Je maakt kennis met architecturale en beeldende kunsten in al zĳn facetten. 

Je onderzoekt, verkent, experimenteert met verschillende technieken en materialen. Je zet je eerste 

stappen in de architecturale en beeldende kunsten met specifieke vakken in 2D en 3D.

Je gaat praktisch te werk en legt linken tussen beeld en cultuur in het vak cross-over. 

basis

verdiepte basis

richtingspecifiek

complementair

K   campus Kaai

H   campus Harelbeke

E   campus Engineering

D  DASchool
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 Bouwtechnieken 

Je leert een duurzaam bouwproject ontleden en 

maakt al onderzoekend kennis met eigentĳdse 

materialen, constructies en uitvoeringsmethoden die 

nodig zĳn om een project te realiseren. Je maakt op je 

eigen laptop uitvoeringstekeningen met een CAD- 

programma, je stelt een planning op, maakt de 

werkvoorbereidingen en je berekent de kostprĳs van 

een project. Je oefent de basistechnieken van het 

metselen, bekisten, betonneren en isoleren en je 

realiseert een eigen duurzaam bouwproject in een 

realistische leeromgeving.

 Houttechnieken 

Je leert een project ontleden en al onderzoekend 

maak je kennis met alle materialen, constructies en 

uitvoeringsmethoden die nodig zĳn om een project te 

realiseren. Je maakt in de lessen organisatie 

uitvoeringstekeningen aan de hand van 3D-

modellering (CAD), je gebruikt software om CNC-

houtbewerkingsmachines aan te sturen, je stelt een 

stappenplan op, maakt de werkvoorbereidingen en 

berekent de kostprĳs van een project. Je oefent de 

basistechnieken voor hand-vaardigheid en het veilig 

gebruik van de houtbewerkingsmachines en maakt 

kennis met CNC-gestuurde machines en realiseert 

een eigen project.  

Economie & org. Maatsch. & welzĳn STEM Taal en cultuur Kunst en creatie
Bedrĳf & organisatie Maatschapppĳ & 

welzĳn
Bouwtechnieken Elektromechanische 

technieken
Houttechnieken Taal & 

communicatie
Toerisme Architecturale 

kunsten
de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Engels 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Frans 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2
Duits 1 2 1 2
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Natuurwetensch. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Biologie en chemie 1 1 1 1 1 1
Aardrĳkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ME(A)V 1 1 1 1 1 1 1 1
MaWelz. 10 12
Bedrĳfseconomie 8 9
Bouwtechnieken 14 13
Houttechnieken 14 13
Elektromech. techn. 14 13
Public Relations 5 5
Toerisme 6 8
Architect. en beeld 12 12
Kunstbeschouwing 1 1
Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1 1 1
Digitaal design 1 2 1 2 1 1
Project 1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
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 Dubbele finaliteit 

 doorstroom & arbeidsmarkt 
theoretisch-praktische studierichtingen

 Elektromech. technieken 

Je leert elektronische schakelingen uitvoeren en je 

realiseert stuur- en vermogensschakelingen. Je voert 

zelfstandig of in een klein team 

moderne elektropneumatische schakelingen uit. Je 

leert het (de-)monteren van 

overbrengingsmechanismen, verbindingen en lagers. 

Je herstelt en vervangt onderdelen in een 

elektromechanisch systeem. Je kan via de 

keuzemodule je kennis versterken in huishoudelĳke 

elektrische installaties of mechanica/garage. 

 Maatschappĳ en welzĳn 

In functie van zorg verlenen ontwikkel je een stevige 

basis m.b.t. gezondheidsbevordering, 

ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, 

communicatie, fysiologie en anatomie. Je vertrekt 

vanuit een holistische mensvisie, wat betekent dat je 

zowel het lichamelĳke, geestelĳke, sociale als 

religieuze aspect van de mens bekĳkt. Je bestudeert 

zorg vanuit een gezinscontext en leert  

begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de 

wensen, behoeften, mogelĳkheden en beperkingen 

van kinderen, jongeren en volwassenen.
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E K KE E

 Bedrĳf en organisatie 

Je leert inzichten uit de algemene economie en 

bedrĳfswetenschappen. Daarnaast is deze 

studierichting gericht op het ontwikkelen van 

competenties met betrekking tot het ondersteunen 

van boekhoudkundige, commerciële en HR-

activiteiten en maak je kennis met de logistieke flow 

en verschillende transportmodi.

 Taal en communicatie 

Je legt de focus op communicatie in het Nederlands, 

Duits, Engels en Frans. Je ontdekt verschillende 

soorten en vormen van communicatie. Je denkt na 

over communicatie- en persoonlĳkheidsstĳlen van 

jezelf en van anderen. Uiteindelĳk leer je 

communicatieprojecten en -acties te ondersteunen, 

rekening houdend met het communicatiebeleid van 

een organisatie. 

 Toerisme 

Je leert de wereld van toerisme kennen: zowel in het 

binnen- als in het buitenland maak je kennis met een 

brede waaier aan activiteiten, plaatsen en 

organisaties die gericht zĳn op dienstverlening aan 

toeristen. Je leert bezoekers op reizen, beurzen en 

evenementen informeren en begeleiden. Je zet de 

eerste stappen in het organiseren van een uitstap 

voor een doelgroep en in de praktische en 

administratieve voorbereiding ervan. 

 Architecturale kunsten 

Je maakt kennis met architecturale en beeldende kunsten in al zĳn facetten. 

Je onderzoekt, verkent, experimenteert met verschillende technieken en materialen. Je zet je eerste 

stappen in de architecturale en beeldende kunsten met specifieke vakken in 2D en 3D.

Je gaat praktisch te werk en legt linken tussen beeld en cultuur in het vak cross-over. 
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Economie & org. Maatsch. & welzĳn STEM Taal en cultuur
Organisatie en 

logistiek
Zorg & welzĳn Bouw Elektriciteit Hout Mechanica Schilderen en 

decoratie
Onthaal en

recreatie
de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar de3  jaar de4  jaar

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Engels/Frans 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Engels + Frans 6 6 6 6
Mavo 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 1 1 1 1 1 1
Natuurwetensch. 1 1 1 1 1 1
PAV 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Organ. en logistiek 12 12
Zorg en welzĳn 17 17
Bouw 18 18
Elektriciteit 18 18
Hout 18 18
Mechanica 18 18
Schild. en decoratie 18 18
Onthaal en recreatie 12 12
Artistieke vorming 1 1 1 1 1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

K H

 Arbeidsgerichte  
 finaliteit 

 Bouw 

Je bereidt op je eigen laptop de projecten voor aan de 

hand van een tekenpakket. Je leert de technisch-

theoretische voorbereidingen voor de bouw: kennis 

van de constructies, gereedschappen en materialen. Je 

oefent in een realistische werkomgeving de 

basistechnieken van het metselen, bekisten en 

betonstaalvlechten. Ook de basistechnieken van het 

betegelen en bepleisteren en de basistechnieken van 

het duurzaam bouwen en isoleren komen aan bod. Je 

leert in het kader van het duurzaam bouwen, 

rekening houden met milieu, gezondheid en 

ergonomie bĳ de planning en realisatie van de 

projecten.

 Hout 

Je leert de technisch-theoretische voorbereidingen 

voor je eigen project: materiaalkeuze, werkmethode, 

uitvoeringstekeningen aan de hand van 3D-

modellering (CAD). Je realiseert vakkundig een eigen 

project van plank tot afgewerkt product met behulp 

van elementaire houtbewerkingsmachines en maak je 

kennis met CNC-gestuurde machines. 

 Elektriciteit 

Je leert een moderne huishoudelĳke installatie 

ontwerpen, rekening houdend met de nieuwste 

technologische ontwikkelingen. Je voert zelfstandig of 

in een klein team moderne huishoudelĳke installaties 

uit. Je leert eenvoudige elektro-pneumatische 

schakelingen realiseren. Je demonteert en monteert 

de onderdelen van een auto, past fietsmontage toe en 

realiseert eenvoudige sanitaire installaties.

H E KEE E

 Zorg en welzĳn 

Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat 

centraal. De nadruk ligt op intermenselĳke 

verhoudingen, waardoor je flink oefent op sociale en 

communicatieve vaardigheden. Het accent ligt 

voornamelĳk op de gezonde mens in een diverse 

samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor 

zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en 

fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar 

wordt vooral ondergedompeld in de indirecte zorg, 

inclusief de technische aspecten die daarbĳ komen 

kĳken. 

 Organisatie en logistiek 

Je krĳgt inzicht in de werking van ondernemingen. Je 

ontwikkelt competenties met betrekking tot onthaal-, 

verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor 

communicatieve en sociale vaardigheden is 

essentieel om professioneel met bezoekers en 

klanten te communiceren. Je leert de goederen-, 

documenten- en informatiestroom te verwerken in 

ICT.

 Onthaal en recreatie 

Je leert hoe bezoekers te onthalen en de nodige 

informatie te verstrekken, klantvriendelĳkheid is 

hierbĳ cruciaal. Je maakt kennis met de 

onthaalruimte en de apparatuur. Je gaat dieper in op 

de diverse doelgroepen die je later zal begeleiden bĳ 

allerlei activiteiten en welke voorbereidingen hiervoor 

noodzakelĳk zĳn. 

E
 Schilderen en decoratie 

Je bereidt op je eigen laptop de projecten voor aan de 

hand van een tekenpakket. Je leert de technisch-

theoretische voorbereidingen voor het schilder- en 

decoratiewerk aan: kennis van de ondergronden, 

gereedschappen en producten. Je leert in een 

realistische omgeving de basistechnieken aan voor de 

voorbereiding, het schilderen, het decoreren en het 

behangen op verschillende ondergronden. 

Je leert in het kader van het duurzaam bouwen, 

rekening houden met milieu, gezondheid   ergonomie 

bĳ de planning en realisatie van de projecten.

 Mechanica 

Je leert tekeningen en schema's lezen en maken. Je 

bewerkt plaat- en profielmateriaal en leert 

halfautomatisch en tig-lassen en solderen. Je leert 

materiaal verspanen (draaien en frezen) met CNC-

machines. Je leert verspanende technieken, plooien, 

snĳden, 3D-printen en lasersnĳden. Je oefent het 

monteren en demonteren van constructieonderdelen.

Geef je talent de sporen!
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 Accent op jouw 
 talent 

Elke campus van het Guldensporencollege heeft 

een specifiek aanbod en eigen troeven. Elke 

richting heeft zĳn sterktes. Elke leerling uit de 

regio kan binnen het Guldensporencollege vrĳ 

kiezen volgens zĳn of haar talenten. Het 

Guldensporencollege wil met het breedste 

studieaanbod van de regio aan elke leerling een 

school op maat bieden. Je vindt de zes campussen 

van het Guldensporencollege evenwichtig 

verspreid over Kortrĳk en omgeving.

 CLIL 
(Content and Language Integrated Learning)  

Vakken volgen in het Frans of het Engels? Kies 
dan volgend jaar voor CLIL.
De toekomst is meertalig; een toekomst waarop we 
je willen voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter 
worden in het Frans of Engels? Vind je het belangrĳk 
om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL 
waarschĳnlĳk iets voor jou. Het aanbod is 
verschillend per campus. Meer info vind je op de 
website.

language
school

 Grote school,  
 kleinschalige aanpak 

Het Guldensporencollege is een grote school, maar door het werken op campusniveau kiezen we voor een kleinschalige en persoonlĳke aanpak. Zo krĳg jĳ maximale groeikansen!

 We hebben alles 

 in huis 
nieuwe schoolgebouwen

up-to-date en moderne klaslokalen

en hulpmiddelen

nieuwe werkplaatsen en hoogtechnologisch 

machinepark

moderne restaurants met mooi aanbod

....

 Laptopproject 

 Je bent er zo 
Alle campussen van het 

Guldensporencollege zĳn centraal gelegen. 

Bussen stoppen vlakbĳ en het station 

ligt op wandelafstand.

Veilige fietspaden en -routes brengen je tot 

vlakbĳ je campus.

Als school bereiden we voor op de wereld van 
morgen. Daarom vinden we het essentieel dat 
elke leerling op elk moment thuis een laptop ter 
beschikking heeft én die in alle lessen op school 
kan gebruiken. 
Via de school kan elke leerling een vast model 
laptop aankopen.

 Derde graad 
vanaf 1 september 2023, aanbod onder voorbehoud

D

Afwerking bouw  
Ruwbouw
Binnenschrĳnwerk en interieur
Decoratie en schilderwerken
Elektrische installaties
Koetswerk
Lassen-constructie
Onderhoudsmechanica Auto
Sanitaire en verwarmings-
installaties
Vrachtwagenchauffeur

 Arbeidsmarkt 
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Beeldende kunst
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Industriële ICT
Mechanische vormgevings-
technieken

 Dubbel 

Toerisme
Taal en communicatie
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wetenschappen
Informatie- en communicatie-
wetenschappen
Mechatronica
Technologische wetenschappen en 
engineering

 domeingebonden 
 Doorstroom 

Economie en 
organisatie

Mens en 
maatschappĳ

STEM

Taal en cultuur

Kunst en creatie

 Domein 
Economie-moderne talen
Economie-wiskunde

Humane wetenschappen

Grieks-Latĳn
Grieks-Wiskunde

Latĳn-wiskunde
Latĳn-wetenschappen
Latĳn-moderne talen

Moderne talen

Moderne talen-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde

 domeinoverschrĳdend 
 Doorstroom 

Architecturale vorming
Beeldende vorming

Taal- en communicatie- 
wetenschappen

K

K K

K
K

K
K

D
D

D

E

E
E

E

E
E

E
E

E

E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

K   campus Kaai

E   campus Engineering

D  DASchool

K
K

K

K
K

K
K

K

K
K

Logistiek
Onthaal, organisatie en sales KK

K

E

E

D

K



 Accent op jouw 
 talent 

Elke campus van het Guldensporencollege heeft 

een specifiek aanbod en eigen troeven. Elke 

richting heeft zĳn sterktes. Elke leerling uit de 

regio kan binnen het Guldensporencollege vrĳ 

kiezen volgens zĳn of haar talenten. Het 

Guldensporencollege wil met het breedste 

studieaanbod van de regio aan elke leerling een 

school op maat bieden. Je vindt de zes campussen 

van het Guldensporencollege evenwichtig 

verspreid over Kortrĳk en omgeving.

 CLIL 
(Content and Language Integrated Learning)  

Vakken volgen in het Frans of het Engels? Kies 
dan volgend jaar voor CLIL.
De toekomst is meertalig; een toekomst waarop we 
je willen voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter 
worden in het Frans of Engels? Vind je het belangrĳk 
om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL 
waarschĳnlĳk iets voor jou. Het aanbod is 
verschillend per campus. Meer info vind je op de 
website.

language
school

 Grote school,  
 kleinschalige aanpak 

Het Guldensporencollege is een grote school, maar door het werken op campusniveau kiezen we voor een kleinschalige en persoonlĳke aanpak. Zo krĳg jĳ maximale groeikansen!

 We hebben alles 

 in huis 
nieuwe schoolgebouwen

up-to-date en moderne klaslokalen

en hulpmiddelen

nieuwe werkplaatsen en hoogtechnologisch 

machinepark

moderne restaurants met mooi aanbod

....

 Laptopproject 

 Je bent er zo 
Alle campussen van het 

Guldensporencollege zĳn centraal gelegen. 

Bussen stoppen vlakbĳ en het station 

ligt op wandelafstand.

Veilige fietspaden en -routes brengen je tot 

vlakbĳ je campus.

Als school bereiden we voor op de wereld van 
morgen. Daarom vinden we het essentieel dat 
elke leerling op elk moment thuis een laptop ter 
beschikking heeft én die in alle lessen op school 
kan gebruiken. 
Via de school kan elke leerling een vast model 
laptop aankopen.

 Derde graad 
vanaf 1 september 2023, aanbod onder voorbehoud

D

Afwerking bouw  
Ruwbouw
Binnenschrĳnwerk en interieur
Decoratie en schilderwerken
Elektrische installaties
Koetswerk
Lassen-constructie
Onderhoudsmechanica Auto
Sanitaire en verwarmings-
installaties
Vrachtwagenchauffeur

 Arbeidsmarkt 

Onthaal en recreatie

Bedrĳfsorganisatie
Commerciële organisatie

Architectuur en interieur 
Beeldende kunst

Autotechnieken
Bouwtechnieken
Elektrotechnieken
Houttechnieken
Industriële ICT
Mechanische vormgevings-
technieken

 Dubbel 

Toerisme
Taal en communicatie

Bedrĳfswetenschappen

Biotechnologische en chemische 
wetenschappen
Informatie- en communicatie-
wetenschappen
Mechatronica
Technologische wetenschappen en 
engineering

 domeingebonden 
 Doorstroom 

Economie en 
organisatie

Mens en 
maatschappĳ

STEM

Taal en cultuur

Kunst en creatie

 Domein 
Economie-moderne talen
Economie-wiskunde

Humane wetenschappen

Grieks-Latĳn
Grieks-Wiskunde

Latĳn-wiskunde
Latĳn-wetenschappen
Latĳn-moderne talen

Moderne talen

Moderne talen-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde

 domeinoverschrĳdend 
 Doorstroom 

Architecturale vorming
Beeldende vorming

Taal- en communicatie- 
wetenschappen

K

K K

K
K

K
K

D
D

D

E

E
E

E

E
E

E
E

E

E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

K   campus Kaai

E   campus Engineering

D  DASchool

K
K

K

K
K

K
K

K

K
K

Logistiek
Onthaal, organisatie en sales KK

K

E

E

D

K



www.guldensporencollege.be

 Alles voor een  
 mooie toekomst!  

 Infodag 
 7 mei: 10 - 18 u. 

 * op school of digitaal 

Wil je meer info?

Aarzel niet en contacteer de campus!

 Infoavond 
 22 februari Campus Kaai

e e2  en 3  graad
B. Vercruysselaan 17c
8500 Kortrĳk
056 36 12 30

Campus Engineering
e e2  en 3  graad

Beekstraat 21
8500 Kortrĳk
056 21 23 01

Campus Harelbeke
e e1  en 2  graad
Ballingenweg 34
8530 Harelbeke
056 36 12 80

www.guldensporencollege.be/harelbeke

www.guldensporencollege.be/engineering

www.guldensporencollege.be/kaai

 Infodagen 

 19 februari 

 7 mei: 10 - 18 u. 

DAS
e e2  en 3  graad

Oudenaardsesteenweg 168
8500 Kortrĳk
0486 58 39 04

www.daskortrĳk.be
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