
Naar de 2e graad
Les over de structuur van het secundair onderwijs



CLB

⁃ Onderwijsloopbaanbegeleiding

⁃ Leren en studeren

⁃ Psycho-sociaal functioneren

⁃ Preventieve gezondheidszorg

⁃ Verontrustende situaties en maatschappelijke noodzaak



Kiezen en beslissen



Kiezen en beslissen
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Keuzeproces



Keuzeproces



Op zoek naar de perfecte match
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Wat kan je?                                           De perfecte match

Wie ben je?                                                Wat wil je? 

Persoonlijkheid x Capaciteiten x Motivatie



Wat zijn de mogelijkheden?



Structuur van het secundair onderwijs



Hervorming van het onderwijs



Algemeen secundair onderwijs (ASO) 

Algemene vakken

Praktijkvakken

Technische vakken

Kunstvakken



Studierichtingen ASO

Tweede graad

⁃ Economie

⁃ Latijn (Grieks)

⁃ Humane wetenschappen

⁃ Wetenschappen

⁃ Wetenschappen-topsport

⁃ Sportwetenschappen

Derde graad

combinatie met:

⁃ Wetenschappen

⁃ Moderne talen

⁃ Wiskunde

⁃ Sport

⁃ Topsport



Beroepssecundair onderwijs (BSO)

Algemene vakken

Praktijkvakken

Technische vakken

Kunstvakken



Voorbeeld studierichtingen BSO

⁃ Bouw

⁃ Schilderwerken en decoratie

⁃ Drukken en voorbereiden

⁃ Kantoor 

⁃ Verkoop

⁃ Plant- dier en milieu

⁃ Loodgieter

⁃ Publiciteit en etalage

⁃ Haarzorg

⁃ Elektrische installaties 

⁃ Basismechanica 

⁃ Moderealisatie- en presentatie 

⁃ Brood- en banketbakkerij

⁃ Restaurant en keuken

⁃ Slagerij en vleeswarenbereiding

⁃ Voeding- verzorging 



Kunstsecundair onderwijs (KSO)

Algemene vakken

Praktijkvakken

Kunstvakken



Studierichtingen KSO

⁃ Artistieke opleiding

⁃ Audiovisuele vorming

⁃ Ballet

⁃ Beeldende en architecturale kunsten

⁃ Beeldende en architecturale vorming

⁃ Dans

⁃ Muziek

⁃ Woordkunst- drama

=> Vaak nood aan een toelatingsproef!



Voorbeelden lessenroosters KSO
Muziek en Audiovisuele vorming



Technisch secundair onderwijs (TSO)

Algemene vakken

Praktijkvakken

Technische vakken



Voorbeelden studierichtingen TSO

⁃ Bouwtechnieken

⁃ Bio-esthetiek

⁃ Brood en banket

⁃ Creatie en mode

⁃ Fotografie

⁃ Techniek-wetenschappen

⁃ Handel

⁃ Handel-talen

⁃ Biotechnische wetenschappen

⁃ Plant- dier en milieutechnieken

⁃ Industriële wetenschappen

⁃ Electriciteit-electronica

⁃ Electromechanica

⁃ Electrotechnieken

⁃ Lichamelijke opvoeding en sport

⁃ Sociale en technische wetenschappen

⁃ Topsport

⁃ Toerisme

⁃ Grafische media

⁃ Maritieme technieken



Verschillen tussen TSO-richtingen 
Biotechnische wetenschappen vs Plant-, dier- en milieutechnieken 



Orienteringsattesten

A: Je bent geslaagd 

B: Je bent geslaagd, maar in het volgende leerjaar mag je bepaalde 
onderwijsvormen of studierichtingen niet volgen 
– zelfde richting willen volgen = jaar overdoen

C: Je bent niet geslaagd – niet overgaan naar hoger leerjaar



www.onderwijskiezer.be 











Vragen 



Contactgegevens CLB

o Je kan steeds terecht bij het CLB van jouw school 

o CLB Chat

o02/251 15 55

oGendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde

o www.clbnoordwestbrabant.be

http://www.clbnoordwestbrabant.be/

