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



Overzicht van wat we vandaag zullen bespreken

⁃ CLB

⁃ Kiezen en beslissen

⁃ Structuur van het secundair onderwijs

⁃ Oriënteringsattesten en overgangen

⁃ Wat zijn de keuzemogelijkheden?

⁃ Onderwijskiezer

⁃ Vragen



CLB



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


Kiezen en beslissen



Kiezen en beslissen

6



Keuzeproces



Keuzeproces



Op zoek naar de perfecte match

9

Wat kan je?                                           De perfecte match

Wie ben je?                                                Wat wil je? 

Persoonlijkheid x Capaciteiten x Motivatie



structuur van het secundair 
onderwijs





Structuur van het secundair onderwijs



Doorstroomgericht

Bereidt voor op het Hoger Onderwijs

Richtingen ASO + Theoretische TSO en 
KSO richtingen

Grootste deel = algemene vorming 



Doorstroom + Arbeidsmarkt 

⁃ Ofwel “Dubbele finaliteit”

⁃ Bereidt voor op Hoger Onderwijs en Arbeidsmarkt

⁃ Praktische richtingen uit TSO en KSO

⁃ Zowel algemene vorming als praktische vorming



Arbeidsmarkt 

⁃ Bereidt voor op de arbeidsmarkt

⁃ Richtingen BSO en Deeltijds BSO 

⁃ Grootste deel = praktische vorming aangevuld 

met een deel algemene en technische vorming



Na 6de jaar: diploma SO 

Na alle finaliteiten.

Ook na arbeidsmarktgerichte finaliteit!

MAAR: na 6de arbeidsmarktgerichte finaliteit 
niet naar Bachelor Hoger Onderwijs.

Hiervoor nieuwe Se-n-Se nodig (7de jaar).

Wel mogelijk: Se-n-Se, graduaat, HBO5, 
arbeidsmarkt,…



Oriënteringsattesten en 
overgangen



Mag ik naar de tweede graad?

A-attest

Ja

B-attest

Ja, maar…

C-attest

Neen



Mogelijke overgangen na
2A



Mogelijke overgangen na 
2B MET opstroomoptie



Mogelijke overgangen na 
2B ZONDER opstroomoptie



Wat zijn de keuzemogelijkheden? 
Domeinen, onderwijsvormen en studierichtingen 







Economische 
wetenschappen

Bedrijfs-
wetenschappen

Bedrijf en 
organisatie

Organisatie en logistiek



Studierichtingen

⁃ Voor elke finaliteit en voor elk studiedomein

⁃ Nieuwe benamingen/ gekende benamingen

⁃ Andere inhouden !

Op onderzoek gaan !!



Leertijd DBSO Duaal leren

Wie? 15 jaar en 1e graad beëindigd

16 jaar tot 25 jaar

15 jaar en 1e graad
beëindigd

16 jaar tot 25 jaar

15 jaar en 1e graad
beëindigd

16 jaar tot 25 jaar

Wat? Aangeleerde vaardigheden 
op de werkplek uitvoeren

Aangeleerde
vaardigheden op de 
werkplek uitvoeren

Deel van de theorie wordt 
op de werkplek gegeven 
en ingeoefend 

Waar? Syntra CDO School/CDO/Syntra

Hoe ziet mijn schoolweek
er uit?

4 dagen WPL +   1 dag leren 
in Syntra

3 dagen WPL + 2 dagen 
leren in CDO

Afh. van de studierichting  
(14u-20u op werkplek + 
overige uren op school/ 
CDO/Syntra)

Vergoeding? Vaste vergoeding Afhankelijk van soort 
contract

Afhankelijk van soort 
contract 

Focus Beroepscertificaten
Getuigschriften
Diploma SO

Beroepscertificaten
Getuigschriften
Diploma SO

Diploma SO (TSO/BSO
Getuigschriften
Beroepscertificaten

Leren en werken



Onderwijskiezer



www.onderwijskiezer.be 









Vragenlijsten

Ken jezelf:

⁃ Denk aan sterktes en interesses

⁃ Overleg met school; durf te 
vragen!



Overzicht

Ken jezelf:

Ken het aanbod:

⁃ Nieuwe indeling van nieuwe studierichtingen => onderzoek en informatie 
nodig.

⁃ Opendeurdagen (live of virtueel)



Nog vragen? 

⁃ Laat je horen!



Veel succes!

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

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

