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Agenda

⁃Begeleiden van keuzeproces door CLB

⁃Structuur Secundair Onderwijs

⁃Studie- en schoolkeuze 

⁃Waar vind ik informatie?
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Begeleiden van het keuzeproces 
door CLB
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Kiezen in je onderwijsloopbaan
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Kiezen in je onderwijsloopbaan

⁃ Bewust maken

⁃ Zichzelf leren kennen

⁃ Horizon verruimen: Welke 
beroepen bestaan er?

⁃ Horizon verruimen: structuur 

van het secundair onderwijs

⁃ Kiezen: proefkeuze

⁃ Binden: ik ben zeker van

mijn keuze
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Structuur van het Secundair 
Onderwijs



Startdatum modernisering

⁃1 september 2019
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Overstap naar het 1ste jaar secundair: 
2 mogelijkheden

10

Getuigschrift 

BaO
1ste leerjaar A

1ste leerjaar B
Geen 

getuigschrift



Schema eerste graad

11



12

1A 1B

Finaliteit
- Doorstroom
- Dubbel (D/A)

Finaliteit
- Arbeidsmarkt



Doelen in 1 B

⁃Zich goed voelen op school
⁃ Aangepast tempo
⁃ Aangepaste inhouden

⁃Bijwerken schoolse basis
⁃Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen

⁃Kennismaken met beroepen
⁃ Via praktische toepassingen beroepen leren kennen



Schema eerste graad
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Keuzegedeelte



Mogelijke vakken in de algemene vorming
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Schema eerste graad
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Algemene vorming –
27 lesuren

Differen-
tiatie

5 lesuren
1A

1B

Algemene vorming –
25 lesuren

Basis-optie

5 lesuren

Diff 
2 uren

2A

Algemene vorming
– 20 lesuren

Diff
2 uren

2B

Keuzegedeelte



Wat is differentiatie?

⁃Verdiepen van de algemene vorming

⁃Verdieping in andere vakken
⁃Bv. klassieke talen 

(nodig indien je in 2e graad latijn wil doen)

⁃Remediëring van de algemene vorming
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Keuzemogelijkheden



Voorbeeld differentiatie 1e leerjaar A en B



Voorbeeld 1e leerjaar A

20

4 lesuren 
verdieping 
klassieke 

talen

1 uur 
differentiatie 

wiskunde

1 uur 
differentiatie 

wiskunde

1 uur 
differentiatie 

Frans

2 uur 
differentiatie 
Nederlands

Een school biedt 

drie mogelijkheden 

aan in het eerste 

leerjaar A.

titularisuur

Algemene 

vorming

Algemene 

vorming

1 uur 
differentiatie 

wiskunde

3 uur 
technische 
activiteiten

titularisuur

Algemene 

vorming

Verdieping of 
remediëring

Verdieping

Verdieping



Voorbeelden lessentabel

⁃Verschillend per school!
⁃Klassieke lessentabel
⁃Geclusterde vakken (groepen van vakken)
⁃Projectwerken
⁃Projectweken
⁃Modules
⁃…

→ Raadpleeg website van de school



Voorbeelden lessentabel



Voorbeelden lessentabel



Voorbeelden lessentabel



Geslaagd in het eerste jaar? 

A-attest

• Ja

C-attest

•Neen
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• Met verplichte remediëring
• Met beperkingen



Overgang na 1A en 1B

2e leerjaar A 2e leerjaar B

1e leerjaar A 1e leerjaar B
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Het tweede leerjaar 

27

Keuzegedeelte



Economie en Organisatie

Kunst en Creatie*

Maatschappij en Welzijn

• Haar- en schoonheidszorg

• Mode*

• Verzorging 

Opstroomoptie

Sport*

STEM – Technieken

• Hout en Bouw

• Land- en Tuinbouw

• Elektriciteit

• Mechanica

• Zeevisserij en Binnenvaart*

• Textiel*

• Schilderen en Decoratie

• Printmedia*

Voeding en Horeca*

• Bakkerij – Slagerij

• Restaurant en Keuken

Basisopties in 2de leerjaar B



2e leerjaar B



Voorbeeld 2B



Economie en Organisatie

Freinetpedagogie*

Klassieke Talen

• Latijn

• Grieks-Latijn

Kunst en Creatie*

• Artistieke Vormgeving

• Ballet

• Creatie en Vormgeving

Maatschappij en Welzijn

Moderne Talen en Wetenschappen

Sport*

Steinerpedagogie

STEM – Technieken

• Mechanica elektriciteit

• Agro-en Biotechnieken

• Bouw- en Houttechnieken

• Grafische communicatie en media

• Maritieme Technieken*

• Textiel*

STEM - Wetenschappen

• Industriële Wetenschappen

• Techniek - Wetenschappen

Topsport* 

Voeding en Horeca*

Yeshiva

Basisopties in 2de leerjaar A



2e leerjaar A
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Voorbeeld 2A

33



Ben ik geslaagd?

A-attest

• Ja

B-attest

• Ja, maar beperkt in 
richtingen

• Klassenraad beslist 
of je mag overzitten

C-attest

• Neen

34



35



Richtingen in de tweede en derde graad



Arbeidsmarkt
(d)BSO = (deeltijds) Beroepssecundair onderwijs  
Buso OV3 

⁃ DOEL

- beperkte algemene vorming, praktijkervaring primeert

- voorbereiden op het beroepsleven

⁃ INHOUD

- nadruk op praktijkvakken en stage
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Dubbel doorstroom/arbeidsmarkt 
KSO/TSO (kunst/technisch secundair onderwijs)
⁃ DOEL

⁃ algemene ontwikkeling

⁃ Én technieken of kunst beoefenen

⁃ voorbereiding op het beroepsleven en/of het hoger onderwijs

⁃ INHOUD

⁃ algemene vakken

⁃ technische of kunst vakken

⁃ praktijk
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Doorstroom, domein gebonden: 
KSO/TSO (kunst/technisch secundair onderwijs)
⁃ DOEL

⁃ algemene ontwikkeling, technische of kunstzinnige vorming, 
praktijkervaring

⁃ voorbereiding op het hoger onderwijs

⁃ INHOUD

⁃ algemene vakken

⁃ (theoretische-) technische of kunst vakken

⁃ praktijk
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Doorstroom, domeinoverschrijdend: 
ASO (algemeen secundair onderwijs)
⁃ DOEL

⁃ algemene theoretische opleiding

⁃ voorbereiden op hoger onderwijs

⁃ INHOUD

⁃ brede waaier algemeen vormende vakken

⁃ sterke nadruk op taal en wiskunde

⁃ zelfstandig werk



Diploma secundair onderwijs

⁃ na 6de jaar ASO

⁃ na 6de jaar TSO

⁃ na 6de jaar KSO

⁃ na 7de jaar BSO
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Studie- en schoolkeuze 



Een “goede” school
is een school die past bij mijn kind.
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Verschil in aanbod

⁃ Latijn of niet

⁃ Wel of geen examens

⁃ ‘klassieke kalender’ of 

‘blokken’

⁃ CLIL 

(content en language integrated

learning, vb aardrijkskunde in het 

Engels)

⁃ Organisatie voor de 

differentiatie-uren

⁃ Opleidingen 2e en 3e graad



Bewust kiezen

⁃ Informeer je: Er zijn vele studiemogelijkheden en scholen

⁃ Kies positief: niet op basis van eliminatie

⁃ Kijk naar capaciteiten, inzet en schoolse prestaties in het verleden:

⁃ Informeer bij de leerkracht.

⁃ Wat heb je moeten doen voor de behaalde resultaten?

⁃ Combineer: Sterktes & zwaktes, interesses, passies en waarden, persoonlijkheid.
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Bewust kiezen
⁃ Evalueer: 

⁃ Houd ook rekening met de faciliteiten van de school, met de reisafstand, de 
studiekosten,…

⁃ Wees je bewust van beïnvloedende factoren:
⁃ Hoe wordt er thuis gedacht over richtingen en/of beroepen, opvattingen over 

man/vrouw?
⁃ Wat zijn de studieambities van de ouders?
⁃ Invloed van vrienden, familie,…

⁃ Pas op voor ‘goede raad’:
⁃ “Ik heb horen zeggen dat je in STEM…”
⁃ “Ze zeggen dat er in die school…”
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Schoolkeuze

⁃ Studieaanbod

⁃ Bereikbaarheid

⁃ Grootte

⁃ Dienstverlening

⁃ Net

⁃ Sfeer

⁃ Vertrouwen

⁃ Begeleiding
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Waar vind ik informatie?



Waar vind ik informatie?

⁃Brochures

⁃ Infoavonden

⁃Opendeurdagen

⁃ Internet: www.onderwijskiezer.be

⁃Mond-tot-mond

⁃CLB: contactpersoon of www.clbchat.be

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.clbchat.be/


Hoe inschrijven?

• Inschrijvingsdatum verschilt van school tot 
school (van regio tot regio)

• Voorrangsregel

• Aanmelden ≠ inschrijven

→ Raadpleeg de website van de school!
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Onderwijskiezer
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VragenlijstenSecundair onderwijs



onderwijskiezer
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Scholen
zoeker

Modernisering Secundair onderwijs



We wensen u en uw kind 
een goede start

in het Secundair onderwijs!
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