
Op stap naar de 
tweede graad



Programma

• Keuzeproces

• Structuur SO

• Onderwijskiezer.be

• Doorgestuurde 

vragen (indien nog niet behandeld)



Het Keuzeproces: Hoe kies ik?

Moet ik een keuze maken?

Wie ben ik?

Waaruit kan ik kiezen?

Welke optie interesseert 

mij?

Wat zal ik kiezen?

Ben ik zeker van mijn 

keuze?



Wie ben ik?



De 2de graad 
moderniseert!
(gewoon SO en BUSO OV4)



EEN GETRAPTE STUDIEKEUZE

1e graad: verkennen

2e graad: eerste studiekeuze maken

3e graad: studiekeuze verfijnen

Arbeidsmarkt / hoger onderwijs / andere opleidingen







Drie finaliteiten
(finaliteit = doel)

Arbeidsmarktgericht

Doorstroomgericht

Doorstroomgericht én Arbeidsmarktgericht



Arbeidsmarkt 

Bereidt voor op de arbeidsmarkt

Richtingen BSO en Deeltijds BSO  (en BuO OV3)

Grootste deel = praktische vorming aangevuld 
met een deel algemene en technische vorming



Na 6de jaar Arbeidsmarkt 

• Onderwijskwalificatie (niveau 3 = ‘getuigschrift’)

• Beroepskwalificatie(s)

• Overstap naar arbeidsmarkt, HBO5, graduaat, 
Se-n-Se, andere opl.,…

• Voor overstap naar Bachelor Hoger Onderwijs 
moet je eerst Se-n-Se volgen (schakeljaar)

• (Na deze Se-n-Se: onderwijskwalificatie niveau 4 
= diploma)



Doorstroom

Bereidt voor op het Hoger Onderwijs

Richtingen ASO + Theoretische TSO- en 
KSO- richtingen

Grootste deel = algemene vorming 



Na 6de jaar Doorstroom

• Onderwijskwalificatie (niveau 4 = diploma)

• Overstap naar Bachelor hoger onderwijs

• Maar ook HBO5, graduaat, Se-n-Se, andere 
opl.,…

• Geen beroepskwalificatie



Doorstroom + Arbeidsmarkt 

Ofwel “Dubbele finaliteit”

Bereidt voor op Hoger Onderwijs en Arbeidsmarkt

Praktische richtingen uit TSO en KSO

Zowel algemene vorming als praktische vorming



Na 6de jaar 
Doorstroom + Arbeidsmarkt 

• Onderwijskwalificatie (niveau 4 = diploma)

• Beroepskwalificatie

• Overstap naar arbeidsmarkt, bachelor Hoger 
Onderwijs, HBO5, graduaat, Se-n-Se, andere 
opl.,…





De studiedomeinen (kso / tso / (d)bso) 

Economie en 
organisatie

Kunst en 
creatie

Land- en 
tuinbouw

Maatschappij 
en welzijn

Sport

STEM

Taal en 
cultuur

Voeding en 
horeca



De studiedomeinen (aso) 

Studiedomein overschrijdend

• Enkel de aso-richtingen



Overzicht: ‘De Matrix’



Een voorbeeld*

*sommige van de richtingen in het voorbeeld worden pas in het 5de jaar 

ingericht. De slide is bedoeld om het principe van de matrix uit te leggen.



De studierichtingen

• Voor elke finaliteit en voor elk studiedomein

• Nieuwe benamingen/ gekende benamingen

• Andere inhouden!

• Scholen
• Onderwijsdoelen.be

• kwalificatiesencurriculum.be/studieaanbod-secundair-onderwijs

Op onderzoek gaan!



Mag ik naar de tweede graad?

A-attest

Ja

B-attest

Ja, maar…

C-attest

Neen, tenzij…



Mogelijke overgangen na 2A 
(of na 2B met opstroomoptie)



Mogelijke overgangen na 
2B ZONDER opstroomoptie





Leertijd DBSO Duaal leren (TSO,BSO, 

BuO)

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 combineren



Op zoek naar informatie?

KLIK

https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php




We vatten nog even samen

• Nieuwe indeling van nieuwe studierichtingen => 

onderzoek en informatie nodig

• Denk aan finaliteiten

• Denk aan sterktes en interesses

• Overleg met school: durf te vragen!

• Opendeurdagen (live of virtueel)

• Onderwijskiezer.be



Onderwijslandschap verkennen



Inschrijvingsbeleid

• Plaatsen beperkt op sommige scholen
(Hou de websites van de scholen  in de 
gaten)

• Afspraken inschrijvingsbeleid zijn 
regiogebonden

• Digitaal inschrijven dit schooljaar (corona)



Toch nog een andere keuze tijdens 
het schooljaar?

• Tot 15 januari

• Daarna uitzonderlijk: 
toelatingsklassenraad nodig.



Een andere keuze bij overstap naar 
het vierde jaar?

• Er zullen overgangen mogelijk zijn, maar 
die regelgeving is men nog aan het 
vastleggen.



Tijdens de coronacrisis is de 
CLBch@t uitzonderlijk open op:
Ma-di-wo-do: 14u.- 21u. 

Chat met ons



Nog vragen? 

Laat je horen!

www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender
www.go-clbprisma.be

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender
http://www.go-clbprisma.be/

