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Inleiding
Het is een spannende en belangrijke ontdekkingstocht: nadenken over wat je wil 

studeren en wat je later wil worden. 

Bij het Stedelijk Lyceum vertrekken we vanuit je interesses, je talenten en  

je dromen voor het maken van een studiekeuze. We geven je een overzicht van  

de meer dan 140 studierichtingen in de 23 scholen van het Stedelijk Lyceum.  

Verdeeld over een brede 1e graad en 8 studiedomeinen (vanaf de 2e graad).

>  Economie & Organisatie

>  Kunst & Creatie

>  Taal & Cultuur

>  Maatschappij & Welzijn

>  STEM

>  Sport

>  Horeca & Voeding

>  Land- & Tuinbouw

Daarnaast is er een balletschool, een topsportschool, 2 centra voor deeltijds  

onderwijs en duaal leren (Werkend Leren Antwerpen), OKAN onderwijs in vier  

vestigingen gelinkt aan drie scholen en HBO5 verpleegkunde-opleiding gelinkt 

aan Stedelijk Lyceum Lamorinière.

Weet je al wat je interesseert of vind je het moeilijk om te kiezen? We geven je wat 

meer informatie over het Stedelijk Lyceum, de 8 studiedomeinen en een overzicht 

van alle studierichtingen.

Deze brochure werd gemaakt op 10 januari 2022. Onder voorbehoud van  
eventuele wijzigingen of veranderingen. Voor de meest actuele informatie,  
neem een kijkje op www.stedelijklyceum.be



Van de basisschool naar het secundair onderwijs.

Een hele stap: een nieuwe school, nieuwe vrienden, een studierichting kiezen, voor iedere les  

een andere leerkracht, en nog veel meer. Maar wij doen er alles aan om te zorgen dat jij je goed 

voelt, vlot je weg vindt en geholpen wordt waar nodig. In de scholen van het Stedelijk Lyceum kiezen 

wij voor kwaliteit! Goede scholen, moderne en uitgeruste schoolgebouwen, interessante lessen,  

uitdagende leerkrachten. Maar geen enkele school is dezelfde. Iedere school heeft de vrijheid om  

te werken op zijn eigen manier. 

In de 1e graad van het secundair onderwijs is de basisvorming zeer belangrijk. Het is de overgang  

tussen de basisschool en een bewuste studiekeuze. In de 1e graad zal je veel ontdekken, veel leren  

en veel kunnen proberen. En met die nieuwe kennis en kunnen ben je klaar om een goede studiekeuze 

te maken.

Wat mag je volgend jaar verwachten?

In het 1e jaar in de A-stroom en de B-stroom krijg je 27 uur basisvorming. Daarin leer je talen, weten-

schappen, wiskunde, en nog zoveel meer. Naast het basispakket is er een keuzegedeelte van 5 uur.

Het keuzegedeelte heeft 3 doelen:

>  Je kan nieuwe dingen ontdekken, proberen en beleven. 

>  Samen met de leerkracht ga je dieper in op een bepaald onderwerp of een bepaald vak.

>  Als je het nodig hebt, is er ook tijd voor extra ondersteuning voor bepaalde vakken of thema’s,  

    of voor dingen die je nog niet helemaal begrijpt.

En wat dan in het 2e jaar?

In het 2e jaar kies je voor een basisoptie. De scholen van het Stedelijk Lyceum bieden verschillende 

opties aan. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die ze in de 2e en 3e graad aanbieden. 

Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt. 

Eerste graad
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Arbeidsmarktgericht bso | dbso

Doorstroom- & arbeidsmarktgericht tso | kso



Het is vooral belangrijk dat je jouw talenten en interesses kan ontdekken.  

Zo kan je een bewustere keuze maken voor een studiedomein en -richting in de 2e graad. 

In de A-stroom van het 2e jaar krijg je 25 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie  

(verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 5 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie  

die jij koos. In de B-stroom is er 20 uur basisvorming, 2 uur die dient voor ondersteuning  

en verdieping en 10 uur voor de basisoptie. 

Wil je weten hoe een school het dan specifiek aanpakt?  
Neem contact op met de school en stel zeker je vragen aan de directeur of leerkrachten  

van de school! 

A-stroom B-stroom

1 • 2 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 
14 • 16 • 17 • 18 • 20* • 21*

Economie & Organisatie
10 • 14 • 18

Kunst & Creatie 
12 

Klassieke Talen (Grieks en Latijn) 
2 • 5 • 10 • 16 • 17

Maatschappij & Welzijn 
2 • 7 • 8 • 10 • 14 • 17 • 18

Moderne talen & Wetenschappen 
2 • 5 • 7 • 8 • 9 • 10 • 14 • 16 • 17 • 18

STEM-technieken (toepassingsgericht) 
12 • 14 • 18

Stem-Wetenschappen (meer conceptueel)
6 • 8 • 11 • 12 • 16 • 18

Topsport
21*

Sport
10 • 21

Ballet
20*

Voeding & Horeca
8

1 • 7 • 8 • 9 • 11 • 14 • 17** • 18 • 19

Economie & Organisatie
7 • 9 • 14 • 17** • 18

Kunst & Creatie
7 • 9 • 12 • 14 • 17** • 18

Maatschappij & Welzijn
7 • 8 • 9 • 12 • 14 • 18

Opstroomoptie
9 • 17

STEM-technieken
7 • 9 • 11 • 12 • 14 • 17** • 19 

Voeding & Horeca
8

* Voor Stedelijk Lyceum Topsport en de Koninklijke Ballet-
school Antwerpen gelden specifieke toelatingsvoorwaarden
** De B-stroom van Stedelijk Lyceum Quellin is gevestigd in 
de Leningstraat in Borgerhout.

1. Stedelijk Lyceum Cadix
2. Stedelijk Lyceum Durlet
3. Stedelijk Lyceum Eilandje
4. Stedelijk Lyceum Expo
5. Stedelijk Lyceum Groenhout
6. Stedelijk Lyceum Hardenvoort
7. Stedelijk Lyceum Lakbors
8. Stedelijk Lyceum Lamorinière

9. Stedelijk Lyceum Lange  
 Beeldekens
10. Stedelijk Lyceum Linkeroever
11. Stedelijk Lyceum Meir 
12. Stedelijk Lyceum Merksem
13. Stedelijk Lyceum Offerande
14. Stedelijk Lyceum Olympiade
15. Stedelijk Lyceum Oude Bareel 

16. Stedelijk Lyceum Pestalozzi
17. Stedelijk Lyceum Quellin 
18. Stedelijk Lyceum Waterbaan
19. Stedelijk Lyceum Zuid
20. Koninklijke Balletschool 
21. Stedelijk Lyceum Topsport
22. Werkend Leren Antwerpen Noord
23. Werkend Leren Antwerpen Zuid

<
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Aan de hand van jouw interesses, 
talenten en toekomstdromen,  
maak je de keuze voor een 
studierichting binnen een 
studiedomein.

In het overzicht vind je alle studierichtingen 

die je kan volgen in de 2e graad in  

het Stedelijk Lyceum. Daarnaast staan 'onder 

voorbehoud' de richtingen die we plannen aan 

te bieden in de 3e graad vanaf het schooljaar 

2023-2024, wanneer de modernisering van  

de 3e graad start.

8 studiedomeinen

Er zijn acht verschillende studiedomeinen: 

STEM, Welzijn & Maatschappij, Taal & Cultuur, 

Economie & Organisatie, Sport, Horeca & 

Voeding, Kunst & Creatie en Land- & Tuinbouw.

Daarnaast zijn er een aantal studierichtingen 

die moeilijk in een vakje te duwen zijn 

en facetten van verschillende domeinen. 

Deze studierichtingen zijn de 

‘domeinoverschrijdende’ studierichtingen en 

hebben allemaal doorstroom als finaliteit.

Tweede en derde graad

STEM

Maatschappij  
& Welzijn

Horeca  
& Voeding

Land-  
& Tuinbouw

Sport

Taal  
& Cultuur

Kunst  
& Creatie

Economie  
& Organisatie

Bij de start van de 2e of 3e graad maak je opnieuw een studiekeuze. Na de ‘brede 1e graad’, 

wordt er in de hogere graden dieper ingegaan op het domein en het thema van  

jouw studierichting. De modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen startte  

op 1 september 2019. Na een nieuwe aanpak, vernieuwde eindtermen en een modern 

studieaanbod in de 1e graad, start op 1 september 2021 de modernisering in de 2e graad van  

het secundair onderwijs. Alle studierichtingen werden onder de loep genomen en geëvalueerd. 

De uitkomst is een volledig vernieuwd studieaanbod waarbij de studierichtingen worden 

ingedeeld volgens studiedomein en volgens finaliteit (wat is het einddoel van  

de studierichting). Sommige studierichtingen blijven, andere krijgen een nieuwe naam en 

invullingen, sommige opleidingen verdwenen en er komen er enkele nieuwe bij.



De finaliteit

Elk studiedomein heeft studierichtingen met 

meer theorie of met meer praktijk. Theoretische 

studierichtingen bereiden je voor op verder studeren, 

dit zijn studierichtingen met een doorstroomgerichte 

finaliteit. Studierichtingen met veel praktijklessen 

zorgen ervoor dat je na je opleiding meteen  

kan gaan werken. Dit zijn dus studierichtingen met  

een arbeidsmarktgerichte finaliteit. Maar er zijn ook 

studierichtingen met een dubbele finaliteit: je kan 

ervoor kiezen om verder te studeren, maar je bent  

ook klaar om meteen te gaan werken.  

ASO - Algemeen secundair onderwijs  

Je krijgt een algemene vorming met veel theorie en 

algemene vakken. Je hebt bijna geen praktijk. Je wordt 

voorbereid op hoger onderwijs. (Finaliteit doorstroom) 

TSO - Technisch secundair onderwijs  

Je krijgt een algemene vorming met veel aandacht 

voor technische en praktijkvakken. Je wordt voorbereid 

op hoger onderwijs, specialisatiejaren of om te gaan 

werken. (Finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit) 

KSO - Kunst secundair onderwijs  

Je krijgt een algemene vorming met theorie over 

kunsttechnieken en ook praktijkvakken. Je wordt 

voorbereid op hoger onderwijs of om te gaan werken. 

(Finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit) 

BSO - Beroeps secundair onderwijs  

Je krijgt een erg praktische opleiding met minder 

algemene vakken. Je wordt voorbereid om te gaan 

werken. (Finaliteit arbeidsmarkt) 

Specialisatiejaar of Se-n-Se  

Bij sommige studierichtingen in de middelbare  

school is het mogelijk om na het zesde jaar  

een specialisatiejaar of een Se-n-Se te volgen.  

Bij de modernisatie worden alle 7e jaren  

een Se-n-Se. Tijdens een jaar 'secundair na secundair' 

word je helemaal voorbereid om na je middelbare  

opleiding sterk te starten op de arbeidsmarkt. 



  Jij bent…
> Je wil na het secundaire onderwijs verder 

studeren. Daarom bereiden we je perfect voor  
op de universiteit of hogeschool.

> Je houdt van theorie en je schrikt niet van 
abstracte begrippen. Je krijgt veel algemene 
leerstof, wetenschappelijke vakken  
of nieuwe talen.



Doorstroomgericht

Economische Wetenschappen                               10•16•18
Economie-Moderne Talen

Economie-Wiskunde

Humane Wetenschappen                        2•5•10•16•17•18 Humane Wetenschappen

Latijn                                                                 2•5•10•16•17

Latijn-Wiskunde

Latijn-Moderne Talen

Latijn-Wetenschappen

Natuurwetenschappen                        2•5•6•10•16•17•18
Wetenschappen-Wiskunde

Moderne Talen-Wetenschappen

Sportwetenschappen                                                          10 Sportwetenschappen

Topsport-Economie                                                             21 Topsport-Economie

Topsport-Natuurwetenschappen                                      20 Topsport-Natuurwetenschappen

Tweede graad Derde graad*

DOORSTROOMGERICHT

<

*Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de 3e graad. Deze studierichtingen willen wij graag aanbieden. 
Ons definitieve studieaanbod maken wij bekend in het voorjaar van 2023.

1. Stedelijk Lyceum Cadix
2. Stedelijk Lyceum Durlet
3. Stedelijk Lyceum Eilandje
4. Stedelijk Lyceum Expo
5. Stedelijk Lyceum Groenhout
6. Stedelijk Lyceum Hardenvoort
7. Stedelijk Lyceum Lakbors
8. Stedelijk Lyceum Lamorinière

9. Stedelijk Lyceum Lange  
 Beeldekens
10. Stedelijk Lyceum Linkeroever
11. Stedelijk Lyceum Meir 
12. Stedelijk Lyceum Merksem
13. Stedelijk Lyceum Offerande
14. Stedelijk Lyceum Olympiade
15. Stedelijk Lyceum Oude Bareel 

16. Stedelijk Lyceum Pestalozzi
17. Stedelijk Lyceum Quellin 
18. Stedelijk Lyceum Waterbaan
19. Stedelijk Lyceum Zuid
20. Koninklijke Balletschool 
21. Stedelijk Lyceum Topsport
22. Werkend Leren Antwerpen Noord
23. Werkend Leren Antwerpen Zuid



  Jij bent…
> Je vindt het fijn om te begrijpen hoe machines 

werken. Je wil graag een robot leren besturen. 
Met gevaarlijke vloeistoffen werken in een 
laboratorium schrikt jou niet af. 

> Je bent handig en steekt graag de handen uit 
de mouwen maar je bent ook niet bang voor 
logisch denkwerk. Je kan probleemoplossend en 
creatief denken. 

> STEM staat centraal. STEM (Science, 
Technology, Engeneering en Mathematics) 
is geen specifiek vak maar een werkwijze: 
onderzoekend leren, probleemoplossend denken 
met ruimte voor creativiteit en experiment.



STEM

Bouwwetenschappen 3 Bouw- en houtwetenschappen

Biotechnische Wetenschappen   3
Biotechnologische en chemische 
wetenschappen

Technologische  
Wetenschappen

3•16

Biotechnologische en chemische
wetenschappen

Technologische wetenschappen en  
engineering

Informatica- en communicatietechnologie

Elektrotechnieken 3
Elektrotechnieken

Industriële ICT

Elektromechanische technieken 3 Elektromechanische technieken
Productie- en proces technologie

Chemische proces technieken

Voertuigtechnieken 3

Autotechnieken

Vliegtuigtechnieken
Vliegtuigtechnieker B1

Vliegtuigtechnieker B2

Houttechnieken 3 Houttechnieken

Podiumtechnieken

Mechanische technieken 3 Mechanische vormgevingstechnieken

Mechanica 3•19

Mechanische vormgeving

Koetswerk Carrosserie- en spuitwerk

Vrachtwagenchauffeur

Onderhoudsmechanica auto
Polyvalent Mecanicien Personen-
wagens en Lichte Vrachtvoertuigen

Auto-elektriciteit

Elektriciteit 19

Elektrische installaties

Elektrotechnicus

Industriële Elektriciteit

Installateur 
gebouwenautomatisering

Installateur nutsvoorzieningen

Sanitaire en verwarmingsinstallaties
Verwarmingsinstallaties

Technicus installatietechnieken

Printmedia 1•3 Printmedia

Hout 3 Binnen- en buitenschrijnwerk Interieurbouwer

Decoratie en schilderwerken

Tweede graad Derde graad* SE-N-SE
DOORSTROOMGERICHT

DUBBELE FINALITEIT

ARBEIDSGERICHT

<

*Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de 3e graad. Deze studierichtingen willen wij graag aanbieden. 
Ons definitieve studieaanbod maken wij bekend in het voorjaar van 2023.

1. Stedelijk Lyceum Cadix
2. Stedelijk Lyceum Durlet
3. Stedelijk Lyceum Eilandje
4. Stedelijk Lyceum Expo
5. Stedelijk Lyceum Groenhout
6. Stedelijk Lyceum Hardenvoort
7. Stedelijk Lyceum Lakbors
8. Stedelijk Lyceum Lamorinière

9. Stedelijk Lyceum Lange  
 Beeldekens
10. Stedelijk Lyceum Linkeroever
11. Stedelijk Lyceum Meir 
12. Stedelijk Lyceum Merksem
13. Stedelijk Lyceum Offerande
14. Stedelijk Lyceum Olympiade
15. Stedelijk Lyceum Oude Bareel 

16. Stedelijk Lyceum Pestalozzi
17. Stedelijk Lyceum Quellin 
18. Stedelijk Lyceum Waterbaan
19. Stedelijk Lyceum Zuid
20. Koninklijke Balletschool 
21. Stedelijk Lyceum Topsport
22. Werkend Leren Antwerpen Noord
23. Werkend Leren Antwerpen Zuid



  Jij bent…
> Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen  

of mensen met een beperking, je staat 
altijd voor iedereen klaar. Je wil hen 
dingen aanleren en hen motiveren. 

> Of je nu werkt in een kapsalon, een 
bejaardentehuis of een kinderdagverblijf, 
jij wil ervoor zorgen dat mensen een goed 
gevoel hebben. 

> Sommige studierichtingen focussen op 
het streven naar lichamelijke welzijn, 
waar bij andere studierichtingen het 
mentale, sociale en pedagogische welzijn 
centraal staat.



Maatschappij  
& Welzijn

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen

7•8*•18* Welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn 7•8•18

Defensie en veiligheid                  10
Integrale veiligheid 

Veiligheidsberoepen

Gezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding

Wellness en lifestyle 14 Wellness en schoonheid

Haar- en  
schoonheidsverzorging  

1•7•14
Haarverzorging Kapper-stilist

Schoonheidsverzorging

Zorg en welzijn 7•8•14•18

Assistentie in wonen, zorg en 
welzijn

Verzorging
Kinderbegeleider

Verzorgende/zorgkundige

Grimeur

Tweede graad Derde graad* SE-N-SE
DOORSTROOMGERICHT

DUBBELE FINALITEIT

ARBEIDSGERICHT

<

*Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de 3e graad. Deze studierichtingen willen wij graag aanbieden. 
Ons definitieve studieaanbod maken wij bekend in het voorjaar van 2023.

1. Stedelijk Lyceum Cadix
2. Stedelijk Lyceum Durlet
3. Stedelijk Lyceum Eilandje
4. Stedelijk Lyceum Expo
5. Stedelijk Lyceum Groenhout
6. Stedelijk Lyceum Hardenvoort
7. Stedelijk Lyceum Lakbors
8. Stedelijk Lyceum Lamorinière

9. Stedelijk Lyceum Lange  
 Beeldekens
10. Stedelijk Lyceum Linkeroever
11. Stedelijk Lyceum Meir 
12. Stedelijk Lyceum Merksem
13. Stedelijk Lyceum Offerande
14. Stedelijk Lyceum Olympiade
15. Stedelijk Lyceum Oude Bareel 

16. Stedelijk Lyceum Pestalozzi
17. Stedelijk Lyceum Quellin 
18. Stedelijk Lyceum Waterbaan
19. Stedelijk Lyceum Zuid
20. Koninklijke Balletschool 
21. Stedelijk Lyceum Topsport
22. Werkend Leren Antwerpen Noord
23. Werkend Leren Antwerpen Zuid



  Jij bent…
> Je bent commercieel aangelegd en je helpt 

graag mensen op weg. Je bent niet alleen sterk 
op communicatief vlak, maar ook met cijfers. 
Deze twee aspecten vormen een belangrijk 
onderdeel van dit studiedomein.

> Elke studierichting heeft z’n eigen klemtonen. 
Soms zijn talen heel belangrijk, soms moet je 
bepaalde wetgevingen door en door kennen 
en soms zijn sportiviteit en creativiteit 
noodzakelijke eigenschappen.



Bedrijfswetenschappen

Bedrijf en organisatie 4•10•18 Commerciële organisatie

Internationale handel en logistiek

Organisatie en logistiek 4•7•18 Onthaal, organisatie en sales Klantcontact-medewerker

Logistiek

Economie &
Organisatie
Tweede graad Derde graad* SE-N-SE

DOORSTROOMGERICHT

DUBBELE FINALITEIT

ARBEIDSGERICHT

<
*Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de 3e graad. Deze studierichtingen willen wij graag aanbieden. 
Ons definitieve studieaanbod maken wij bekend in het voorjaar van 2023.

1. Stedelijk Lyceum Cadix
2. Stedelijk Lyceum Durlet
3. Stedelijk Lyceum Eilandje
4. Stedelijk Lyceum Expo
5. Stedelijk Lyceum Groenhout
6. Stedelijk Lyceum Hardenvoort
7. Stedelijk Lyceum Lakbors
8. Stedelijk Lyceum Lamorinière

9. Stedelijk Lyceum Lange  
 Beeldekens
10. Stedelijk Lyceum Linkeroever
11. Stedelijk Lyceum Meir 
12. Stedelijk Lyceum Merksem
13. Stedelijk Lyceum Offerande
14. Stedelijk Lyceum Olympiade
15. Stedelijk Lyceum Oude Bareel 

16. Stedelijk Lyceum Pestalozzi
17. Stedelijk Lyceum Quellin 
18. Stedelijk Lyceum Waterbaan
19. Stedelijk Lyceum Zuid
20. Koninklijke Balletschool 
21. Stedelijk Lyceum Topsport
22. Werkend Leren Antwerpen Noord
23. Werkend Leren Antwerpen Zuid



  Jij bent…
> Je bent creatief en je hebt fantasie. Je houdt van vormen, 

kleuren, letters en beelden. Je kan creatief nadenken over 
dingen en ze ook in het echt uitwerken. Je vindt het fijn 
om mensen een kijkje te laten nemen in jouw wereld en 
je drukt je eigen stempel op alles wat je maakt.

> Jij wil dingen maken en het resultaat tonen aan  
de mensen. Van een stralend juweel tot verfijnde 
zeefdruk, van een spraakmakende theatervoorstelling  
tot een in het oog springende etalage experiment.

> In dit studiedomein zitten zeer diverse studierichtingen: 
creatieve opleidingen waar je een ambacht leert, 
richtingen die het podiumdier in je naar boven halen 
maar ook praktische opleidingen tot designer of 
eindverantwoordelijke van bijvoorbeeld drukwerk.



Beeldende en audiovisuele vorming       1 Audiovisuele vorming 

Woordkunst-drama 1 Woordkunst-drama 

Grafische technieken 1

Crossmedia

Grafimedia

Beeldende en audiovisuele kunsten        1 Beeldende kunst

Fotografie 1 Fotografie 

Ballet 20 Ballet Bijzondere vorming dans

Artistieke-creatieve bewerkingen        1•3 Goud en juwelen Juweelontwerper-goudsmid 

Diamantbewerking                                   3 Diamantbewerking 
Geautomatiseerde diamant-
bewerking en kwaliteitsanalist 

Decor en etalage 1 Decor, etalage en publiciteit Decor- en standenbouw 

Kunst & Creatie
Tweede graad Derde graad*

DOORSTROOMGERICHT

DUBBELE FINALITEIT

ARBEIDSGERICHT

SE-N-SE

<

*Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de 3e graad. Deze studierichtingen willen wij graag aanbieden. 
Ons definitieve studieaanbod maken wij bekend in het voorjaar van 2023.

1. Stedelijk Lyceum Cadix
2. Stedelijk Lyceum Durlet
3. Stedelijk Lyceum Eilandje
4. Stedelijk Lyceum Expo
5. Stedelijk Lyceum Groenhout
6. Stedelijk Lyceum Hardenvoort
7. Stedelijk Lyceum Lakbors
8. Stedelijk Lyceum Lamorinière

9. Stedelijk Lyceum Lange  
 Beeldekens
10. Stedelijk Lyceum Linkeroever
11. Stedelijk Lyceum Meir 
12. Stedelijk Lyceum Merksem
13. Stedelijk Lyceum Offerande
14. Stedelijk Lyceum Olympiade
15. Stedelijk Lyceum Oude Bareel 

16. Stedelijk Lyceum Pestalozzi
17. Stedelijk Lyceum Quellin 
18. Stedelijk Lyceum Waterbaan
19. Stedelijk Lyceum Zuid
20. Koninklijke Balletschool 
21. Stedelijk Lyceum Topsport
22. Werkend Leren Antwerpen Noord
23. Werkend Leren Antwerpen Zuid



  Jij bent…
> Je wil veel leren over andere culturen en je 

bent mondeling én schriftelijk sterk. Je wil 
graag het gedrag van de mens begrijpen. 
Je houdt van vreemde talen. Dankzij jou 
wordt de boodschap goed begrepen.

> Je bent een aanspreekpunt en helpt 
mensen graag verder, zowel face-to-face 
als online of telefonisch. 



Taal en communicatie 14 Taal en communicatie

Toerisme 14 Toerisme

Onthaal en recreatie 14 Onthaal en recreatie 

Animator 

Host 

Taal & Cultuur

Tweede graad Derde graad* SE-N-SE
DUBBELE FINALITEIT

ARBEIDSGERICHT

<

*Vanaf 2023-2024 start de modernisering van de 3e graad. Deze studierichtingen willen wij graag aanbieden. 
Ons definitieve studieaanbod maken wij bekend in het voorjaar van 2023.

1. Stedelijk Lyceum Cadix
2. Stedelijk Lyceum Durlet
3. Stedelijk Lyceum Eilandje
4. Stedelijk Lyceum Expo
5. Stedelijk Lyceum Groenhout
6. Stedelijk Lyceum Hardenvoort
7. Stedelijk Lyceum Lakbors
8. Stedelijk Lyceum Lamorinière

9. Stedelijk Lyceum Lange  
 Beeldekens
10. Stedelijk Lyceum Linkeroever
11. Stedelijk Lyceum Meir 
12. Stedelijk Lyceum Merksem
13. Stedelijk Lyceum Offerande
14. Stedelijk Lyceum Olympiade
15. Stedelijk Lyceum Oude Bareel 

16. Stedelijk Lyceum Pestalozzi
17. Stedelijk Lyceum Quellin 
18. Stedelijk Lyceum Waterbaan
19. Stedelijk Lyceum Zuid
20. Koninklijke Balletschool 
21. Stedelijk Lyceum Topsport
22. Werkend Leren Antwerpen Noord
23. Werkend Leren Antwerpen Zuid



  Jij bent…
> Je bent gebeten door de sportmicrobe en  

‘een gezonde geest in een gezond lichaam’  
is jouw motto.

> Jij wil een gouden medaille winnen op  
de Olympische Spelen en de allerbeste zijn  
in jouw sport.

> Je combineert een brede algemene vorming 
met sport op een hoog niveau. Voor de 
studierichtingen in Stedelijk Lyceum Topsport 
moet je een topsportstatuut hebben.



Topsport - Bedrijfswetenschappen

Sport 10  Sportbegeleiding Fitnessbegeleider

Topsport 21 Topsport

Sport

Tweede graad Derde graad*
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SE-N-SE
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  Jij bent…
> Je wil nieuwe smaken en geuren ontdekken. 

Mensen zien genieten van je culinaire creaties 
geeft je voldoening. Achter het fornuis voel 
je je opperbest maar ook de regels van een 
perfecte bediening heb je onder de knie.

> Een groot deel van het lespakket bestaat uit 
oefen- en demonstratietijd. Je komt in contact 
met de nieuwste gastronomische trends 
en technieken via binnen- en buitenlandse 
stages, studiereizen en bedrijfsbezoeken.

Voeding & horeca

Biotechnologische wetenschappen          8
Biotechnologische en chemische 
wetenschappen

Horeca                                                         8 Horeca

Restaurant en keuken 8 Restaurant en keuken Kok
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  Jij bent…
> Je wil ontdekken hoe groenten en fruit 

gekweekt worden. Je gelooft in de toekomst 
en de mogelijkheden van stadslandbouw. Je 
wil mee nadenken over de voedingsproductie 
en -industrie van morgen. 

> Van planten zaaien en verpotten tot 
experimenteren met voedingsstoffen en 
belichting. Jij wil het maximale uit een gewas 
halen.

> In het Stedelijk Lyceum zijn landbouw, 
technologie en wetenschappen met elkaar 
verweven.

Land- & Tuinbouw

Biotechnologische wetenschappen       18
Biotechnologische en chemische 
wetenschappen
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Je wil iets bijleren en dit zo snel mogelijk in praktijk omzetten.  
Bij Werkend Leren Antwerpen volg je deeltijds les en ga je deeltijds werken. 

Je kan er vanaf je 15 tot 25 jaar terecht. Je hebt 2 dagen per week les. Tijdens deze 2 dagen krijg 

je een dag "Project Algemene Vakken" (PAV) en Engels en een dag beroepsgerichte vakken (BGV) 

toegespitst op het beroep dat je aanleert. De meeste opleidingen zijn modulair. Zo kan je op  

je eigen tempo je opleiding afwerken.

Voor ieder succesvol afgeronde module ontvang je een certificaat, maar je kan ook je getuigschrift 

van de 2e graad bso, je studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad bso of je diploma 

secundair onderwijs behalen. 

De 3 dagen waarop je geen opleiding volgt op het centrum voor deeltijds onderwijs, worden 

gevuld met werkplekleren. Dit kan op verschillende manieren: door in een bedrijf te werken of 

door ervaring op te doen in een aanloopfase. welk traject het best bij je past, wordt door het team 

samen met jou besproken maar de beslissing ligt autonoom bij de klassenraad. Wanneer er (nog) 

geen extern traject voor je gevonden is, voldoe je aan je voltijds engagement op school.Doorheen je 

opleiding kan het soort werkplekleren veranderen naargelang jouw persoonlijke vooruitgang.

Werkend Leren betekent dus deeltijds naar school gaan maar wel met een voltijds engagement. 

Werkend Leren Antwerpen Noord  

Bredastraat 35-37, 2060 Antwerpen  

03 201 25 10 

Werkend Leren Antwerpen Zuid  

Grotesteenweg 226, 2600 Berchem  

03 334 34 00 

Werkend Leren  
Antwerpen

Je vindt een overzicht van alle studierichtingen op www.werkendleren.be



Werkend leren Zuid 
STEM duaal 

Maatschappij en welzijn duaal 

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Bandenmonteur duaal OK2 Onderhoudsmechanica auto 
duaal 3de gr BSO

Polyvalent mecanicien perso-
nenwagens en lichte bedrijfs-
wagens duaal spec BSO

Bandenmonteur DBSO

Onderhoudsmecanicien plb 
DBSO

Polyvalent mecanicien plb 
DBSO

Onderhouds- en  
diagnosetechnicus plb DBSO

Monteur sanitaire en  
verwarmingsinstallaties  
duaal OK2

Sanitaire en  
verwarmingsinstallaties duaal 
3de gr BSO

Technicus installatietechnieken 
duaal spec BSO

Sanitair installateur DBSO

Monteur centrale verwarming 
DBSO

Installateur elektrotechnische 
basiscomponenten duaal OK2 Elektrische installaties duaal Elektrotechnicus duaal spec 

BSO

Residentieel elektrotechnisch 
installateur DBSO

Industrieel elektrotechnisch 
installateur DBSO

Medewerker ruwbouw  
duaal OK2 Ruwbouw duaal 3de gr BSO

Stukadoor duaal spec BSO
Werfbediener DBSO

Metselaar DBSO

Vloerder-tegelzetter  
duaal spec BSO

Tegelzetter DBSO

Stukadoor DBSO

Machinaal houtbewerker  
duaal OK2 Binnen- en buitenschrijnwerk 

duaal
Schrijnwerker hout bouw  
duaal spec BSO

Binnenschrijnwerker DBSO

Medewerker hout duaal OK2 Buitenschrijnwerker DBSO

Hoeknaadlasser duaal OK2 Lassen-constructie duaal  
3de gr BSO Lasser-monteerder spec BSO Pijplasser DBSO

Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen PC-technicus

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Nog te bepalen Nog te bepalen Zorgkundige duaal spec BSO

Logistiek assistent in de zorgin-
stellingen DBSO

Verzorgende DBSO

Verzorgende/zorgkundige DBSO

Voeding en horeca duaal 

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Hulpkelner duaal OK2 Restaurant en keuken duaal 
3de gr BSO Barman duaal spec BSO Hulpkelner DBSO

Keukenmedewerker duaal OK2 Restaurant en keuken duaal 
3de gr BSO Kok duaal spec BSO

Keukenmedewerker DBSO

Hulpkok DBSO



Economie en organisatie duaal 

Land- en tuinbouw duaal

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Winkelmedewerker duaal OK2 Onthaal, sales en organisatie 
duaal 3de gr BSO

Commercieel assistent duaal 
spec BSO

Aanvuller DBSO

Kassier DBSO

Verkoper DBSO

Winkelbediende DBSO

Polyvalent administratief 
ondersteuner duaal OK2

Onthaal, sales en organisatie 
duaal 3de gr BSO

Commercieel assistent duaal 
spec BSO

Administratief medewerker 
DBSO

Klantcontactmedewerker duaal 
spec BSO

Administratief medewerker 
KMO DBSO

Bestuurder interne transport-
middelen duaal OK2 Logistiek duaal 3de gr BSO Logistiek assistent magazijn 

duaal spec BSO

Bestuurder heftruck DBSO

Bestuurder reachtruck DBSO

Magazijnmedewerker duaal 
OK2

Logistiek duaal 3de gr BSO Logistiek assistent magazijn 
duaal spec BSO

Verpakker duaal OK2

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Medewerker groen- en tuinbe-
heer duaal OK2

Groenaanleg en-beheer duaal 
3de gr BSO

Tuinaanlegger-groenbeheerder 
duaal spec BSO

Medewerker groen- en tuinbe-
heer DBSO

Werkend leren Noord 
STEM duaal 

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Fietshersteller duaal OK2 Fietsinstallaties duaal Fietsmecanicien DBSO

Machinaal houtbewerker  
duaal OK2 Binnenschrijnwerk en interieur 

duaal
Interieurbouwer  
duaal spec BSO

Machinaal houtbewerker DBSO

Werkplaatsbinnenschrijnwerker 
hout DBSO

Plaatser binnenschrijnwerk 
DBSO

Medewerker hout duaal OK2 Interieurbouwer DBSO

Productiemedewerker  
industrie duaal OK2

Productiemedewerker industrie 
DBSO

Preventief onderhoud  
machines en installaties duaal



Economie en organisatie duaal 

Voeding en horeca duaal 

Lichaamsverzorging

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Winkelmedewerker duaal OK2 Onthaal, sales en organisatie 
duaal 3de gr BSO

Commercieel assistent duaal 
spec BSO

Aanvuller DBSO

Kassier DBSO

Verkoper DBSO

Winkelbediende DBSO

Magazijnmedewerker duaal 
OK2 Logistiek duaal 3de gr BSO Logistiek assistent magazijn 

duaal spec BSO Magazijnmedewerker DBSO

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Medewerker fastfood duaal Medewerker snackbar – taverne 
DBSO

Medewerker (banket)bakkerij 
duaal

Brood- en banketbakkerij duaal 
3de gr BSO

Broodbakker DBSO

Brood- en banketbakker DBSO

Chocolatier duaal spec BSO Chocoladebewerker DBSO

Hulpkelner duaal OK2 Restaurant en keuken duaal 
3de gr BSO

Hulpkelner DBSO

Kelner DBSO

Keukenmedewerker duaal OK2 Restaurant en keuken duaal 
3de gr BSO Kok duaal spec BSO

Keukenmedewerker DBSO

Hulpkok DBSO

Kok DBSO

Tweede graad BSO Derde graad BSO/TSO Spec BSO/Se-n-Se *
Leren en werken  
(uitdoofscenario)

Haarverzorging duaal 3de gr 
BSO Kapper-stylist duaal spec BSO

Kapper DBSO

Kapper-Salonverantwoordelijke 
DBSO



Op de schoolbank leer je veel, maar niet alles. Bij ‘Duaal Leren’ worden leren op school en 

op de werkvloer gecombineerd. Je haalt niet enkel je kennis uit de boeken maar je leert ook 

terwijl je aan de slag gaat in een bedrijf. Onderwijs en het bedrijfsleven gaan hand in hand.

Tijdens je job wordt de schoolse kennis meteen omgezet in echte praktijkervaringen. Je krijgt  

de kans om te werken met de allernieuwste machines en toestellen. En je school biedt je de volle 

ondersteuning en begeleiding die je nodig hebt.

Stedelijk Lyceum en Werkend Leren Antwerpen bieden verschillende opleidingen aan binnen duaal 

leren. Afhankelijk van de opleiding volg je een aantal dagen les, de andere dagen ga je aan  

de slag in een bedrijf. Je kan vanaf 15 jaar gaan leren op de werkvloer. Je behaalt zo een volwaardig 

diploma en bovendien ben je beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Duaal Leren





De leerlingen volgen een intensief taalbad, 

aangevuld met enkele algemene vakken 

zoals wiskunde en L.O. Daarnaast biedt  

de OKAN-school gedifferentieerde 

lesprogramma's aan die erop gericht zijn elke 

leerling optimaal te begeleiden en voor te 

bereiden. 

In alle OKAN-scholen wordt dus heel sterk op 

maat van de individuele leerling gewerkt. 

OKAN-onderwijs is flexibel en dynamisch. 

Binnen OKAN wordt ook sterk geïnvesteerd in 

moderne taaldidactiek, een krachtig zorgbeleid 

en een brede ondersteuning voor elke leerling. 

Tijdens hun onthaaljaar worden de leerlingen 

intensief begeleid bij het proces van  

studie- en schoolkeuze. Een team van ervaren 

trajectbegeleiders staat hiervoor dagelijks in. 

In de regel duurt een taalbad ongeveer 

een schooljaar. In de praktijk wordt dit 

traject voor een aanzienlijk aantal leerlingen 

verder verlengd om hen op die manier beter 

voor te bereiden op het vervolgonderwijs. 

Verschillende OKAN-scholen organiseren 

daarom ook specifieke schakelklassen waarin 

de leerlingen na een algemeen taalbad een 

gerichtere voorbereiding krijgen op hun 

doorstroomrichting. 

Na de overstap naar het reguliere onderwijs 

wordt elke voormalige OKAN-leerling verder 

opgevolgd door een vervolgocach. Op die 

manier wordt er samen met de vervolgscholen 

naar gestreefd om het schooltraject succesvol 

verder uit te bouwen. 

Om toegelaten te worden tot het 

onthaalonderwijs in het secundair onderwijs 

moeten leerlingen aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

>  een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar  

    ononderbroken in België verblijven)  

>  op 31 december van het schooljaar minstens  

    12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn  

>  niet het Nederlands als thuistaal of  

    moedertaal hebben  

>  onvoldoende Nederlands spreken of  

    begrijpen om de lessen goed te kunnen  

    volgen  

>  maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in  

    een onderwijsinstelling met het Nederlands  

    als onderwijstaal 

OKAN
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers 

In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs worden jonge nieuwkomers tussen 12 en 18 

jaar intensief voorbereid op doorstroming naar het meest geschikte vervolgtraject binnen het 

reguliere onderwijs- en opleidingsaanbod. 



De school kan voor individuele leerlingen in 

uitzonderlijke omstandigheden van de 1e, 2e en 

5e toelatingsvoorwaarde afwijken.  

Aanmelden voor deze onderwijsvorm 

gebeurt rechtstreeks in de school of via 

centrale diensten zoals de dienst Inburgering 

en Integratie Antwerpen. 

Binnen het Stedelijk Secundair Onderwijs zijn 

er 4 scholen die OKAN aanbieden 

>  Stedelijk Lyceum Lamorinière  

>  Stedelijk Lyceum Offerande  

>  Stedelijk Lyceum Oude Bareel  

>  Stedelijk Lyceum Quellin 



Je leert om de onderwerpen die je vroeger op 

een praktijkgerichte manier bekeek ook op  

een meer theoretische manier te benaderen.  

Je ontwikkelt de academische vaardigheden  

die nodig zijn om te starten aan een opleiding 

in het hoger onderwijs.

Het voorbereidend jaar vormt de perfecte 

schakel tussen een opleiding met een 

arbeidsmarktgerichte finaliteit (bso) en  

een opleiding in het hoger onderwijs.  

Daarom focussen we op verschillende 

onderwerpen zodat je helemaal klaar bent  

om te starten aan een vervolgopleiding.

Tijdens dit 7e jaar in Stedelijk Lyceum 

Olympiade wordt gefocust op het versterken 

van je taalvaardigheid, ontdek je op  

een onderzoekende en theoretische manier  

het belang van sociaal engagement en actief 

burgerschap en ontwikkel je de digitale 

vaardigheden en zelfstandigheid die nodig zijn 

om succesvol een graduaatsopleiding of  

een professionele bachelor te volgen.

Voor het voorbereidend jaar op hoger 

onderwijs werkt Stedelijk Lyceum Olympiade 

intensief samen met AP Hogeschool, zowel 

praktisch als inhoudelijk. Zo kan je al proeven 

van sommige opleidingen, ontdek je de manier 

van werken in het hoger onderwijs en leer je 

onderwerpen op een academische manier te 

benaderen. Je krijgt niet alleen theorielessen 

in de klas, maar we mengen verschillende 

werkvormen. We combineren online onderwijs 

met lessen in de school, je doet groepswerk en 

we begeleiden je individueel, je hebt soms  

grotere examens, maar evengoed leer je  

om zelfstandig een onderzoeksopdracht uit  

te voeren.

Stedelijk Lyceum Olympiade 

VIIe Olympiadelaan 2, 2020 Antwerpen 

T 03 242 90 60

Voorbereidend jaar  
op hoger onderwijs
Wil jij na het 6e jaar beroeps secundair onderwijs verder studeren? Voel je het kriebelen om 

na een praktijkgerichte opleiding te starten in het hoger onderwijs? Wil jij perfect voorbereid 

beginnen aan een graduaats- of professionele bacheloropleiding? Dan is het 7e voorbereidend 

jaar op hoger onderwijs wel iets voor jou! 





Ben je minimum 18 jaar en in het bezit van een getuigschrift/diploma secundair dan kan je 

starten aan de opleiding Verpleegkunde. De opleiding is modulair opgebouwd, wanneer je 

geslaagd bent voor een module ontvang je een deelcertificaat. Na 3 jaar dagonderwijs behaal 

je het diploma ‘Gegradueerde Verpleegkundige’ en ben je klaar om aan de slag te gaan in een 

algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, revalidatiecentrum, WZC, thuiszorg,…

Lessen en stages wisselen elkaar af, de stages omvatten de helft van de ganse opleiding. Je loopt 

stage in verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen.  

Op school volg je theoretische vakken binnen de domeinen verpleegkundige zorg, anatomie & 

fysiologie, pathologie, communicatie en verpleegkundig- en klinisch redeneren. Een groot deel 

van de lestijd omvat praktijklessen waar de verpleegtechnische handelingen gradueel worden 

aangeleerd. Er is ook ruimte om zelfstandig te oefenen. De aangeleerde technieken kunnen 

onmiddellijk toegepast worden op stage. 

In het traject naar competent verpleegkundige word je persoonlijk begeleid door mentoren en 

coaches en kan je steeds een beroep doen op studentenbegeleiding.  

HBO5 Verpleegkunde Stuivenberg 

Lange Beeldekensstraat 267 

2060 Antwerpen 

Meer info op www.stedelijkonderwijs.be/hbo5verpleegkunde

HBO5 Verpleegkunde
Verpleegkunde studeren met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk.





De scholen  
van Stedelijk  
Lyceum

1. Stedelijk Lyceum Cadix
Stedelijk Lyceum Cadix biedt een brede 

keuze aan artistieke richtingen aan binnen 

het studiedomein Kunst & Creatie.

Creativiteit, betrokkenheid, respect en 

diversiteit zijn de kernwaarden van de 

school. 

De leerkrachten fungeren als coach waarbij 

interactie, persoonlijke groei en expressieve 

vrijheid centraal staan. Naast het aanleren 

van professionele vaardigheden stimuleren 

ze de leerlingen om kritisch te leren kijken 

naar kunst en maatschappelijke thema’s. 

Vanaf 2022 vind je alle studierichtingen van 

Stedelijk Lyceum Cadix terug in de nieuwe 

en gerenoveerde schoolgebouwen in de 

Cadixwijk op het Eilandje.

Op de volgende pagina's geven we je 
graag wat meer uitleg over onze scholen. 



2. Stedelijk Lyceum Durlet
Stedelijk Lyceum Durlet ging in 2016 van 

start na een co-creatief traject waarbij  

de leerlingen en hun ouders een grote 

inbreng hadden in de werking van  

de school. In het schooljaar 2020-2021 

startte de school met een 3e graad. 

De school zet hard in op vernieuwende 

leermethodes zoals coöperatieve leer-

strategieën en UDL (Universal Design 

for Learning). Openheid en respect zijn 

belangrijke waarden in de school en dat 

vertaalt zich onder andere naar open 

klassenraden, waarbij je als leerling wordt 

betrokken en wordt gehoord.

3. Stedelijk Lyceum Eilandje
Stedelijk Lyceum Eilandje is een plek  

die STEM, wetenschappen en techniek 

ademt. Hypermoderne klaslokalen, 

voorzien van de modernste technologieën 

waar zowel de technische profielen als 

de creatieve leerlingen mee aan de slag 

kunnen. Een school waar leerkrachten en 

medewerkers die professionaliteit hoog in 

het vaandel dragen.

In 2019 startten de eerste leerlingen  

in deze school. Stedelijk Lyceum Eilandje 

groepeert de technische opleidingen uit  

de 2e en 3e graad van Stedelijk Lyceum Meir 

en Stedelijk Lyceum Lamorinière.



5. Stedelijk Lyceum Groenhout
Stedelijk Lyceum Groenhout is een 

ervaringsgerichte secundaire school.  

In deze school leer je door zelf dingen te 

doen, je eigen antwoorden te formuleren  

en door te leren van studiegenoten.

Stedelijk Lyceum Groenhout stimuleert jouw 

zelfstandigheid. Daarom is de leerkracht 

een ‘mediator’: hij of zij daagt je uit verder 

te gaan, problemen anders aan te pakken, 

jezelf vragen te stellen, bij anderen te rade 

te gaan. De leerkracht daagt je uit om 

dingen van een andere kant te bekijken.

Stedelijk Lyceum Groenhout zorgt voor 

een harmonische overstap van basis- naar 

secundair onderwijs en van secundair naar 

hoger onderwijs. Daarom wordt bewust voor 

een kleinschalige school gekozen en is er 

nauw contact tussen de school en de ouders. 

Gelijkwaardigheid, respect voor anderen, 

ruimte voor ieders sterke en zwakke 

punten, betrokkenheid, zorgzaamheid, 

zin voor verantwoordelijkheid en zin 

voor zelfstandig denken en handelen zijn 

belangrijke waarden die de school uitdraagt.

4. Stedelijk Lyceum Expo
Aan de slag als informaticus? Aan de slag in 

een winkel? Een hogere economische studie?

Stedelijk Lyceum Expo biedt verschillende 

economische richtingen aan in de 2e en 3e 

graad, met de klemtoon op ondernemer-

schap. Je wordt op een positieve manier 

uitgedaagd om je verder te ontwikkelen.

In Stedelijk Lyceum Expo word je perfect 

voorbereid op het vinden van een toffe job  

of om succesvol verder te studeren.  

De school is een plaats waar je mensen leert 

kennen, vrienden maakt en jezelf ontplooit. 

Iedereen is uniek en de school wil zoveel 

mogelijk verschillende ideeën en dromen 

bijeenbrengen. Het leerkrachtenteam zorgt 

ervoor dat je je hier thuis voelt en dat je kan 

afstuderen met een kritische, open geest.



6. Stedelijk Lyceum Hardenvoort
Wil jij mee nadenken over en bouwen  

aan onze toekomst? Help jij mee de energie-, 

milieu- en mobiliteitsvraagstukken op te 

lossen? Ben je gepassioneerd door techniek en 

wetenschap? 

In Stedelijk Lyceum Hardenvoort staat STEM 

centraal. STEM is niet alleen de optelsom 

van meer wetenschap, techniek, wiskunde 

en engineering, maar het is vooral de 

interactie tussen deze vakken. Tijdens de 

lessen wordt nadruk gelegd op onderzoekend 

leren en probleemoplossend denken met 

aandacht voor creativiteit en ruimte om 

te experimenteren. Het is een verhaal van 

interactie tussen vakgebieden, toekomst-

gericht handelen en ruimte gevend aan de 

vernieuwende competenties en talenten.

In Stedelijk Lyceum Hardenvoort werk je 

samen met je klasgenoten aan uitdagende 

projecten. Je leert van, door en met elkaar. 

Uiteindelijk reflecteer je met de leerkracht 

over je persoonlijk leerproces tijdens 

open klassenraden. Op Stedelijk Lyceum 

Hardenvoort leer je dus nooit alleen!

7. Stedelijk Lyceum Lakbors
In het Stedelijk Lyceum Lakbors krijg je 

zowel de kans om te schitteren binnen het 

domein economie en organisatie door voor 

organisatie en logistiek te kiezen, als om uit 

te blinken in in het domein maatschappij 

en welzijn waarin een brede waaier aan 

studierichtingen wordt geboden. 

De school bereidt je perfect voor op  

een succesvolle studie in het hoger  

onderwijs of stoomt je helemaal klaar voor  

een (knelpunt)job.

Dankzij de samenwerking van Stedelijk 

Lyceum Lakbors met omliggende bedrijven, 

krijg je de kans om volop te proeven van  

het bedrijfsleven en zo een bewuste keuze te 

maken voor een job of een vervolgopleiding.



8. Stedelijk Lyceum Lamorinière
Een enthousiast en zorgzaam team leidt 

je professioneel op, met aandacht voor 

specifieke noden. We zorgen voor  

structuur, een gevarieerd lessenpakket  

en begeleiding op maat.

Stedelijk Lyceum Lamorinière heeft  

een uitgebreide expertise binnen 

de domeinen Horeca & Voeding en 

Maatschappij & Welzijn die je terugvindt  

in de keuken- en zorgopleidingen. 

De school helpt je competenties te  

verwerven die nodig zijn om een 

vervolgstudie te kunnen aanvatten of om 

een beroep uit te oefenen. Samen met  

de leerkrachten en je ouders ga je op zoek 

naar je talenten en je interesses. In Stedelijk 

Lyceum Lamorinière ontwikkel je je tot  

een zelfstandig, sociaal en weerbaar 

individu die vlot en respectvol omgaat  

met de diversiteit in de maatschappij.  

Met een open geest de wereld in,  

klaar om levenslang te leren.

9. Stedelijk Lyceum Lange 
Beeldekens
Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens staat 

bekend om zijn kleinschaligheid.  

Je wordt er begeleid op jouw maat.

Als middenschool met enkel een aanbod in 

de 1e graad, is er een zachte overgang van 

basis naar secundair. In een brede leer-  

en leefomgeving wordt je op een creatieve 

en innovatieve wijze gestimuleerd om  

je talenten te ontdekken, te ontwikkelen  

en in te zetten.

Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens vormt 

samen met jou en je ouders 1 team. Samen 

leg je de brede basis die je nodig hebt in  

de 2e en 3e graad. We begeleiden je in de 

overstap naar de 2e graad via snuffelstages 

en coaching. Zo kies je een studierichting  

die past bij je talenten en interesses.



10. Stedelijk Lyceum Linkeroever
Stedelijk Lyceum Linkeroever is een 

dynamische en warme school waar je écht 

wordt gezien en écht wordt gehoord.  

Met een open vizier gaan we samen 

onderweg om het beste uit jezelf te halen.

Dit doen we op een positieve en activerende 

manier zodat we de lat hoog kunnen leggen 

voor iedereen.

Stedelijk Lyceum Linkeroever is een 

stedelijke school in een rustige en groene 

omgeving. Een enthousiast en zorgzaam 

team leidt je professioneel op, met 

aandacht voor jouw specifieke noden.

Stedelijk Lyceum Linkeroever biedt bovenop 

het rooster facultatieve sportlessen aan 

die gegeven worden door kwaliteitsvolle 

trainers.

11. Stedelijk Lyceum Meir
Stedelijk Lyceum Meir is een school met  

een 1e graad vol wetenschappen en 

techniek, gelegen in het hartje van 

Antwerpen. Sinds 2019 is Stedelijk Lyceum 

Meir een middenschool met een A- en 

B-stroom waarbij STEM en coöperatief 

leren de leidraad vormen

Jij staat centraal in deze school, zowel in 

de les als in naschoolse activiteiten en 

daardoor ontstaat er een positief leer- en 

leefklimaat. In Stedelijk Lyceum Meir kan jij 

ontdekken, doen, leren en beleven.



12. Stedelijk Lyceum Merksem
In Stedelijk Lyceum Merksem zal je je 

meteen thuis voelen. De school heeft 

enkel een 1e graad waardoor je rustig kan 

wennen aan de nieuwe omgeving van het 

secundair onderwijs. Je komt terecht in 

een creatieve middenschool waar je alle 

ruimte en ondersteuning krijgt om jezelf te 

ontwikkelen. 

Elke dag staat een dynamisch team klaar 

om je te begeleiden en samen met jou aan 

je toekomst te bouwen. In Stedelijk Lyceum 

Merksem word je gewaardeerd om wie je 

bent want iedereen is uniek.

13. Stedelijk Lyceum Offerande
In Stedelijk Lyceum Offerande staat een 

gedreven en professioneel schoolteam 

klaar om voor elke anderstalige 

nieuwkomer een optimaal, individueel 

leertraject uit te bouwen.

Maatwerk, betrokkenheid en kwaliteitsvol 

NT2 onderwijs staan daarbij centraal.

De school richt OKAN-onderwijs in voor 

nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar. 

Behalve voor gedifferentieerd 

taalonderwijs, is er ook bijzondere 

aandacht voor wiskunde en een brede 

persoonlijke en maatschappelijke 

ontwikkeling. Het hele curriculum en 

het zorgaanbod staan in functie van de 

voorbereiding op het meest geschikte 

vervolgtraject voor elk van onze jongeren. 



15. Stedelijk Lyceum Oude Bareel
Stedelijk Lyceum Oude Bareel biedt een 

Nederlands taalbad voor anderstalige 

nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar in een 

dynamische leef- en leeromgeving. 

Aan de hand van gevarieerde en kwalitatieve 

taalverwerving, willen wij maximale 

leerwinst realiseren en onze leerlingen 

een volwaardige, actieve en weerbare plek 

geven in onze samenleving. We zetten 

in op taalverwerving in combinatie met 

persoonlijk en maatschappelijk bewustzijn, 

met een zorgbrede en warme aandacht voor 

elke leerling. Wij gaan voor nabijheid en 

samenwerking met onze leerlingen en  

hun context. 

Onze school is een plek waar elke leerling 

groeit, denkt, leert vanuit zijn talenten en 

mogelijkheden. Wij zien elk OKAN-traject als 

een uitdaging. Door te geloven in de kracht  

en kleur van taal, net als ieder zijn verhaal.

Op zoek naar kwaliteit van ieder zijn 

eigenheid!

14. Stedelijk Lyceum Olympiade
Stedelijk Lyceum Olympiade doet je 

kansen grijpen en laat je ontwikkelen tot 

een expert. Je wordt voorbereid op een 

vervolgopleiding of om aan de slag te gaan 

in de sector van je dromen. 

Naast kennis uit de klas leer je ook  uit 

ervaringen tijdens stages, projecten, 

bedrijfsbezoeken, deelname aan 

wedstrijden en evenementen.  

Of je na je opleiding verder studeert 

of begint te werken, Stedelijk Lyceum 

Olympiade brengt je dichter bij de job van  

je dromen. Samen verleggen we grenzen.

Oriënteren en specialiseren, door ervaren 

en verkennen.

Een hart voor talent.



17. Stedelijk Lyceum Quellin
Onze school is een lerend dorp in de stad. 

Iedereen zorgt voor iedereen en we leren 

van elkaar. We willen dat je je goed voelt 

en je ontwikkelt tot een geïnformeerde 

en actieve wereldburger. We staan in 

het echte leven en verbinden dit aan 

nieuwe kennis. In een rijke leeromgeving 

ondersteunen en dagen we je uit. We 

hebben een gevarieerde didactische 

aanpak: we gebruiken actieve werkvormen, 

hanteren coöperatieve leerstrategieën, 

werken projectmatig en doen aan 

flexplekleren.

#WijZijnDeToekomst #Projectwerking 

#Horizonmodules #Flexplekleren

16. Stedelijk Lyceum Pestalozzi
Stedelijk Lyceum Pestalozzi wil het beste 

naar boven halen bij leerlingen.  

Ontdek samen met je leerkrachten wat 

jouw interesses en talenten zijn. 

De leerkracht is een coach die je uitdaagt 

en begeleidt. Omdat iedereen op een 

andere manier leert, ga je samen met de 

school op zoek naar de methode die het 

best bij je past. Stedelijk Lyceum Pestalozzi 

is een school die de focus legt op {natuur-, 

technologische, humane en economische} 

wetenschappen en talen.

 We bereiden je perfect voor op de 

doorstroom naar het hoger onderwijs.

#samenmakenweschool



18. Stedelijk Lyceum Waterbaan
In Stedelijk Lyceum Waterbaan krijg je 

alle kansen om jezelf te ontwikkelen, 

beslissingen te nemen en je eigen ideeën  

te ontplooien. 

Je wordt daarin geholpen door de 

leerkrachten, zodat je altijd de best 

mogelijke resultaten haalt. Samen gaan 

jullie op zoek naar de aanpak die voor jou 

het beste werkt. Maar altijd met een open 

blik op de wereld en met aandacht voor 

diversiteit.

19. Stedelijk Lyceum Zuid
In Stedelijk Lyceum Zuid ontwikkel je 

je tot een bekwame en professionele 

vakman of -vrouw. De nadruk ligt op de 

beroepsgerichte vakken waarbij kennis, 

vaardigheid en veiligheid voorop staan. 

Algemene vorming met taal- en  

rekenvaardigheid, kritisch denken,  

maatschappelijke weerbaarheid en 

burgerzin zijn belangrijke thema’s in 

Stedelijk Lyceum Zuid.

Tijdens stages krijg je de kans je te bewijzen 

als volleerde vakman, de perfecte opening 

naar een vaste job na je opleiding. 



20. Koninklijke Balletschool Antwerpen 
De Koninklijke Balletschool Antwerpen wil 

gemotiveerde leerlingen opleiden tot uitstekend 

professioneel geschoolde dansers en artiesten, 

met een diploma. Tijdens de veelzijdige opleiding 

krijg je de kans jezelf te ontwikkelen tot een 

complete danser.

De opleiding aan de Koninklijke Balletschool 

Antwerpen is een voltijdse secundaire opleiding. 

Daarnaast krijg je tot 28 uur dans per week waarbij 

je je ontwikkelt als klassieke balletdanser als ook 

een sterke basis krijgt in de hedendaagse dans. 

Met tot doel om na de opleiding als danser in 

een klassieke of hedendaagse compagnie aan het 

werk te gaan. Uiteraard is het ook mogelijk met je 

diploma KSO verder te studeren.

Tijdens de opleiding krijg je reeds de kans om 

te schitteren op een podium, neem je deel aan 

gerenommeerde internationale wedstrijden en 

vervolmaak je je tijdens dansstages in binnen-  

en buitenland.

Om in te schrijven in de Koninklijke Balletschool 

Antwerpen moet je eerst een auditie doen.  

Tijdens die toelatingsproef moet je een aantal 

opdrachten doen. De dansleerkrachten bekijken  

dan of je geschikt bent voor de opleiding.  

Je hoeft geen ervaring te hebben in dans, maar  

dat is wel een voordeel.

Je vindt alle informatie over voorstellingen, 

dansstages, audities en inschrijvingen op de website: 

www.koninklijkeballetschool.be

Koninklijke Balletschool Antwerpen 

Maria Pijpelincxstraat 1 

2000 Antwerpen 

03 202 83 17



21. Stedelijk Lyceum Topsport 
Droom je van een carrière als topsporter?

In Stedelijk Lyceum Topsport kan je sport op een 

hoog niveau combineren met een goede secundaire 

opleiding. De algemene basisvorming wordt 

wekelijks aangevuld met 12 uur topsport.  

Discipline is vereist want zowel in de sportlessen  

als tijdens de schooluren wordt een volledige inzet 

van jou verwacht.

Stedelijk Lyceum Topsport werkt samen met de 

sportfederaties van voetbal, tennis, zwemmen, 

judo, snowboarden, badminton, basket, taekwondo 

en kunstschaatsen.

Je kan je enkel inschrijven als je een topsportstatuut 

hebt. Dat kan je verkrijgen via de federatie van je 

sport in samenspraak met Sport Vlaanderen en het 

Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité.

Je vindt alle informatie over de school op de 

website: www.stedelijklyceum.be/topsport

Stedelijk Lyceum Topsport 

Edegemsesteenweg 100 

2610 Wilrijk 

03 502 14 71 



1 STEDELIJK LYCEUM CADIX
Cadixstraat 2 - 2000 Antwerpen 7 STEDELIJK LYCEUM LAKBORS

Confortalei 173 - Alfons Schneiderlaan 355 - 2100 Deurne

2 STEDELIJK LYCEUM DURLET
Durletstraat 8 - 2018 Antwerpen 8 STEDELIJK LYCEUM LAMORINIÈRE

Lamorinièrestraat 248 en 16 - 2018 Antwerpen

3 STEDELIJK LYCEUM EILANDJE
Kempisch Dok 67 - 2000 Antwerpen 9 STEDELIJK LYCEUM LANGE BEELDEKENS

Lange Beeldekensstraat 264 - 2060 Antwerpen

  

4 STEDELIJK LYCEUM EXPO
Boomsesteenweg 270 - 2020 Antwerpen 10 STEDELIJK LYCEUM LINKEROEVER

Gloriantlaan 60 - 2050 Antwerpen

5 STEDELIJK LYCEUM GROENHOUT
Bouwmeesterstraat 3 - 2000 Antwerpen 11 STEDELIJK LYCEUM MEIR

Eikenstraat 8 - 2000 Antwerpen

6 STEDELIJK LYCEUM HARDENVOORT
Hardenvoort 41 - 2060 Antwerpen 12 STEDELIJK LYCEUM MERKSEM

Vuurkruisenlaan 16 - 2170 Merksem

Adressenlijst

1  2

1  2

1  2

OKAN

= STEM

= Doorstroomgericht

= Enkel 1e graad

= OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers

= Duaal leren

= Maatschappij & Welzijn = Horeca 

= Land- & Tuinbouw

= Sport

= Taal & Cultuur

= Kunst & Creatie

= Economie & Organisatie

1  2

OKAN

DUAAL

DUAAL



13 STEDELIJK LYCEUM OFFERANDE
Offerandestraat 19 - 2060 Antwerpen 19 STEDELIJK LYCEUM ZUID

August Leyweg 3 - 2020 Antwerpen

14 STEDELIJK LYCEUM OLYMPIADE
VIIe Olympiadelaan 2 - 2020 Antwerpen 20 KONINKLIJKE BALLETSCHOOL ANTWERPEN

Meistraat 2 - 2000 Antwerpen

15 STEDELIJK LYCEUM OUDE BAREEL
Van Praetlei 145 - 2170 Merksem 21 STEDELIJK LYCEUM TOPSPORT

Edegemsesteenweg 100 - 2610 Wilrijk

16 STEDELIJK LYCEUM PESTALOZZI
Jan De Voslei 6 - 2020 Antwerpen  22 WERKEND LEREN ANTWERPEN NOORD

Bredastraat 35-37 - 2060 Antwerpen

17 STEDELIJK LYCEUM QUELLIN 
Quellinstraat 31 - 2018 Antwerpen 

                    Leningstraat 26 - 2140 Antwerpen
23 WERKEND LEREN ANTWERPEN ZUID

Grotesteenweg 226 - 2600 Berchem

18 STEDELIJK LYCEUM WATERBAAN
Waterbaan 159 - St Rochusstraat 22 - 2100 Deurne 

OKAN

OKAN

DUAAL

DUAAL

DUAAL

OKAN
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Stedelijk Lyceum
Dat is...
Iedereen op z’n plek
Iedereen helemaal op zijn plaats, dat is ons doel. In het brede aanbod 
van het Stedelijk Lyceum vind je zeker een school en studierichting  
die bij jou past.

Jouw toekomst
Het Stedelijk Lyceum geeft je de basis voor jouw toekomst:  
niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en attitudes, want in  
het leven heb je zo veel meer nodig dan kennis. Wat moet je kennen 
én kunnen voor je toekomst op de werkvloer of de schoolbanken  
van het hoger onderwijs? We zetten in op digitaal onderwijs  
en nieuwe pedagogische methodes, want de wereld staat niet stil.

Iedereen welkom
Iedereen is welkom in het Stedelijk Lyceum. In onze scholen krijg  
je de ruimte om jouw talenten te ontdekken en te ontplooien. 
Verschillen tussen leerlingen zijn een troef. In onze scholen staan 
betrokkenheid, openheid, vertrouwen en respect voor elkaar centraal. 
Je behandelt iedereen met respect en hecht belang aan een goede 
relatie met medeleerlingen en leerkrachten. Dat krijg je ook terug.

Kwaliteit voor de klas
Voor welk studiedomein of welke studierichting je ook kiest,  
leren is een uitdaging. Daarom staat er een deskundig schoolteam 
klaar om jou voor te bereiden op de toekomst. Iedere medewerker  
van het Stedelijk Lyceum zet kwaliteit in de klas centraal.

Klaar voor de toekomst
Je leert in het Stedelijk Lyceum zelf beslissingen te nemen en keuzes te 
maken. Een eigen mening is belangrijk en helpt om inzicht te krijgen 
in de samenleving. Op het einde van het middelbaar ben je klaar om 
mee te bouwen aan de toekomst van onze stad en de maatschappij.

Stedelijk Lyceum
Klaar voor de toekomst

www.stedelijklyceum.be




