
Secundair onderwijs
Overstap Lager naar Secundair



Veranderingen 



Veranderingen

➢ Per vak een andere leerkracht

➢ Verschillende lokalen voor verschillende vakken

➢Meestal examens voor de kerst-, paas- en zomervakantie

➢Meer huiswerk, meer lessen

➢ Zelf plannen en leren leren

➢ Nieuwe klasgenoten

➢ Vanaf 3e jaar/ 2e graad verschillende richtingen

➢ …



De structuur van het secundair 
onderwijs







1ste jaar 



1ste jaar 



1ste jaar



Doelen 1B

• Zich goed voelen op school
➢ Aangepast tempo
➢ Aangepaste inhouden

• Bijwerken schoolse basis
➢ Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen

• Kennis maken met beroepen
➢ Via praktische toepassingen



Schema 1ste graad

Keuzegedeelte



Differentiatie 
Versterken

• Remediëren om de doelen van de basisvorming te behalen. 

• Vrije keuze van de leerling of klassenraad kan dit opleggen.

• Nooit volledige 5 uur, moet mogelijk zijn tot keuzevaardigheid

Verbreden 

• Verkennen van nieuwe vakken

• Exploreren van aanleg en belangstelling, proeven van nieuwe 
interesses, werken aan keuzevaardigheid

Verdiepen

• Kennis verdiepen over een domein

• Meer kennis opbouwen rond één of meer sleutelcompetenties

• Exploreren van aanleg en belangstelling, werken aan 
keuzevaardigheid
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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



Overgang na 1A en 1B

2e leerjaar A 2e leerjaar B

1e leerjaar A 1e leerjaar B



Het 2de jaar

Keuzegedeelte



Basisopties 2A



Basisopties 2B



2de & 3de

graad





Keuzestress?



Een “goede” school is een school 
die bij mij past.



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 differentiatie- uren

• Opleidingen 2e en 3e graad



Bewust kiezen

⁃ Informeer je:
• Studiemogelijkheden

• Reisafstand
• Faciliteiten (bv. Broodjes, warm eten, …) 

Kies positief
• Niet elimineren



Bewust kiezen

Hou rekening met:
• Talenten
• Interesses
• Schoolresultaten
• Werkhouding & motivatie

→ Combineer: Sterktes & zwaktes, interesses, passies en waarden, 
persoonlijkheid

Bespreek met:
• Ouders
• Leerkracht
• …



Let op voor valkuilen!

• Beïnvloedende factoren 
➢ Familie
➢ Vrienden 
➢ Opvattingen over bepaalde richtingen
➢ … 

• “Goede raad”
➢ Ik heb horen zeggen dat die richting…
➢ Ze zeggen dat er in die school….



Schoolkeuze

• Studieaanbod

• Bereikbaarheid

• Grootte

• Dienstverlening

• Net

• Sfeer

• Vertrouwen

• Begeleiding



Succes!


