
Secundair onderwijs



CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding

⁃ Studie- en beroepskeuze

⁃ Als leren niet meevalt

⁃ Je zit ergens mee

⁃ Systematische contacten -
vaccinaties

www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant

http://www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant


Een grote en belangrijke stap

Niet meer de grootste

Zelfstandig leren Bus, fiets, trein

Nieuwe vrienden

Nieuwe gebouwen Nieuwe leerkrachten



Een grote en belangrijke stap

⁃ Niet alleen voor zoon of 
dochter…



Een goede studiekeuze

Zelfkennis Informatie
Goede

studiekeuze

Interesses: Wat doe ik (niet) graag?
Talenten: Waar ben ik (niet) goed in?

Kind, ouders, school, CLB 

Websites, opendeurdagen, 

Infoavonden, onderwijskiezer, …

CLB











Negatief zelfbeeld 

Een foute studiekeuze?



De structuur van het secundair 
onderwijs



Basisonderwijs

Lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs (BLO)



Gewoon secundair onderwijs



Gewoon secundair onderwijs



‘B-stroom’

⁃ Het is praktisch onderwijs

⁃ Richting kiezen in het derde jaar

⁃ Duurt minimum 6 jaar (meestal ook 7e jaar) 

⁃ Vorming naar beroep, wel nog theoretische achtergrond

⁃ Voorwaarde: 12 jaar, geen getuigschrift basisonderwijs



1 B gewoon secundair onderwijs

1B

Algemene vorming: 27u

Differentiatie: 5u

32 lesuren



Voorbeeld lessenrooster 1B



2B gewoon secundair onderwijs

32 lesuren

2B

Algemene vorming: 20u

Differentiatie: 2u

Basisopties: 10u



Basisopties 2B gewoon secundair onderwijs

⁃ Één of meer van deze 
basisopties

⁃ De school beslist welke opties 
worden aangeboden

Economie & organisatie 

Kunst en creatie

Maatschappij & welzijn

Opstroomoptie

Sport

STEM-technieken

Voeding en horeca



Einde B-stroom

⁃ Stage ten vroegste vanaf het 5de jaar

⁃ Enkel individuele stage

⁃ Na het 6de jaar wordt een diploma (onderwijskwalificatie niveau 3) behaald

⁃ Na een 7de jaar (Se-n-Se) wordt het diploma met onderwijskwalificatie niveau 4 

behaald (geeft recht tot verder studeren)



Buitengewoon secundair 
onderwijs



Buitengewoon secundair onderwijs 
type basisaanbod
⁃ Opleidingsvorm 1

Buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing

⁃ Opleidingsvorm 2
Buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en 
arbeidsgeschiktmaking (beschermde arbeidsmarkt)

⁃ Opleidingsvorm 3 (OV3)
Buitengewoon secundair beroepsonderwijs (gewone arbeidsmarkt)

⁃ Opleidingsvorm 4

Het secundair algemeen, technisch, kunst en beroepsonderwijs met 
doorstroming en kwalificatieafdeling



Buitengewoon secundair onderwijs
type basisaanbod
⁃ Het is praktisch onderwijs 

⁃ ASV; algemeen sociale vorming

⁃ BGV; beroepsgerichte vorming

⁃ Werken aan: Doorzetten, Omgaan met kritiek, Hulp kunnen vragen, Goede motorische vaardigheden, Weerbaar 
zijn

⁃ Doel: Arbeidsmarkt

⁃ Duurt minimum 5 jaar, meestal nog een ABO-jaar

⁃ Verschil met gewoon secundair onderwijs: 

⁃ Kleinere klassen, omkadering van kine, logo, …

⁃ Voorwaarde: nood aan individueel aangepast curriculum (IAC)

⁃ Traag leren

⁃ Nood aan individuele begeleiding

⁃ …



Structuur BUSO OV3

ABO Integratiefase 2 dagen les

3 dagen stage

4 en 5 Kwalificatiefase 11u Algemene vorming

21u beroepsgerichte vorming

2 en 3 Opleidingsfase 13u Algemene vorming

19u Beroepsgerichte vorming

1 Observatiejaar 16u Algemene vorming

16u Beroepsgerichte vorming



Voorbeeld lessentabel 1BUSO OV3



Stage BUSO OV3

⁃ Vanaf het vierde jaar: Stage op verplaatsing in groep onder begeleiding van 
een leerkracht en in het derde trimester individuele kennismakingsstage

⁃ Vanaf het vijfde jaar: Stage zowel in groep onder begeleiding van een 
leerkracht als individueel



BSO en BuSO naast elkaar



stem

economie

stem

voeding en 
horeca

Kantoor 
verkoop

onderhouds
mechanika

Restaurant 
& keuken

Mechanisch 
onderhoud

winkelhulp

plaatslager

grootkeuken
medewerker

loodgieter

OV 4 OV 3domein





Diploma?

⁃ Beroeps Secundair Onderwijs (BSO): 
⁃ Getuigschrift BSO (niveau 3)

⁃ Na 7de jaar kan een diploma SO (niveau 4) worden behaald

⁃ Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) OV3:
⁃ Kwalificatiegetuigschrift (niveau 2 of 3),  attest verworven competenties of attest

verworven vaardigheden



Advies van de school



Advies individueel aangepast curriculum (IAC)

⁃ Meestal schrijf je in in BuSO

⁃ M-decreet: je mag ook inschrijven in een gewoon secundair onderwijs en je 
volgt daar je eigen traject
⁃ De school moet akkoord gaan

⁃ De school schrijft in onder ontbindende voorwaarde (de school kan eind september 
of einde schooljaar nog beslissen om terug uit te schrijven)

⁃ Dit heeft gevolgen voor de getuigschriften die je kan behalen én voor financiële 
tegemoetkomingen na je studie: informeer je dus goed voordat je dit beslist!



Je volgt het advies

Advies individueel aangepast curriculum 
(meestal BuSO)

⁃ Het CLB geeft jou een brief waarin 
staat dat je advies hebt gekregen 
én een document ‘voorlopige 
inschrijving’ of verslag

⁃ In het verslag staat wat jij nodig 
hebt om zo goed mogelijk te leren

⁃ Je geeft de brief en het 
document/verslag af aan de school 
bij inschrijving 

Advies 1B

⁃ Het CLB geeft je een brief waarin 
staat dat je advies gekregen hebt

⁃ Je schrijft in in BSO

⁃ Je geeft je brief af aan de school bij 
inschrijving



Je volgt het advies niet

Advies individueel aangepast curriculum
⁃ Het CLB geeft jou een brief waarin staat 

dat je advies hebt gekregen én een 
verslag

⁃ In het verslag staat wat jij nodig hebt om 
zo goed mogelijk te leren

⁃ Je schrijft in in 1B

⁃ Je geeft de brief en het verslag af aan de 
school bij inschrijving 

⁃ De school schrijft in onder ontbindende 
voorwaarde (de school kan eind 
september of einde schooljaar nog 
beslissen om terug uit te schrijven)

Advies 1B
⁃ Je kan je niet inschrijven in BuSO omdat 

je geen verslag kreeg van het CLB.



Hoe krijg ik informatie?

Websites

Opendeurdag

Infoavonden

Brochures

CLB

Mond-aan-mond reclame



Schoolkeuze

Welke studierichtingen zijn er vanaf het 3de jaar

Praktisch: vb. afstand thuis-school

Onderwijsnet 

Begeleiding op school

Hoe verloopt communicatie met ouders?

Leerlingenvervoer 

Opvang en (school)internaten



Inschrijvingen

⁃ Verschillend per school

• Telefonisch contact met de school

• Kijk op website

• Kan op afspraak, op opendeurdag,…



www.onderwijskiezer.be 





Veel succes!


