
OP STAP NAAR 
HET SECUNDAIR ONDERWIJS



Wat doet het CLB?
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Hoe kies 
ik?

Hoe ziet 
het 

secundair 
onderwijs 

eruit?

Waar vind 
ik hulp en 

info?

Hoe kies ik 
een 

school?



Hoe kies ik?



Het keuzeproces: 6 studiekeuzetaken 



Oriënteren
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Ik besef dat ik een 
belangrijke keuze moet 

maken.



Exploratie ik
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Ken ik mezelf? 
Wie ben ik? 
Wat kan ik? 
Wat wil ik?



Exploratie aanbod
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Ken ik het aanbod? 
Waaruit kan ik 

kiezen?



Beslissen
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Kan ik kiezen?
Wat zal ik kiezen?



Binding
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Ben ik zeker?
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Mijn studiekeuzeproces



Rol van de ouders
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COACH



Watervalsysteem

• ‘hoog beginnen, afzwakken kan nog altijd’

• Gevaar
▪ Faalangst

▪ Zittenblijven

▪ Schoolmoeheid 

▪ Veranderen tijdens het jaar → negatieve gevolgen op vlak van zelfvertrouwen

• Gevolg
▪ Belangrijk om direct de juiste keuze te maken

14



https://www.youtube.com/watch?v=dug6iYwYcUM&t=16s


Hoe ziet het 
secundair 

onderwijs eruit?



Opbouw modernisering

1 september 2019 – 1 september 2025





Waarom moderniseren?

Te veel uitstroom 
van jongeren zonder 

kwalificatie

Te veel 
zittenblijvers

Te grote invloed van 
socio-economische 

achtergrond

Te veel 
studierichtingen 

bieden niet wat ze 
beloven

Eindtermen worden 
onvoldoende 

bereikt

Resultaten sterkst 
presterende 
leerling daalt



Observerende en oriënterende eerste graad

Leerlingen krijgen alle kansen om hun interesses en 
capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

UITGANGSPUNTEN EERSTE GRAAD
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Ja

Nee

naar 1A

naar 1B

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald?



1B

Instappen op basis 
van leeftijd is 

mogelijk

Herhalen van 
basisleerstof

Kleinere 
klasgroepen

Al doende leren

Behalen van 
getuigschrift 

basisonderwijs
Indien geslaagd in 1B
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Algemene vorming – 27 lesuren

Algemene vorming –
20 lesuren

Algemene vorming – 25 
lesuren

Differen-
tiatie

5 lesuren

Basis-
optie

5 lesuren

Diff
2 

uren

Diff
2 

uren

Basisoptie
10 lesuren

1A

1B

2A

2B

Keuzegedeelte

Schema eerste graad



Algemene vorming –
27 lesuren

1A

1B

Basis-

optie

5 lesuren

Algemene vorming –
27 lesuren

Basis-

optie

5 lesuren

Eerste jaar: algemene vorming



Algemene vorming

16 sleutelcompetenties                           Eindtermen
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⁃ competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, 
geestelijke en emotionele gezondheid

⁃ competenties in het Nederlands

⁃ competenties in andere talen

⁃ digitale competentie en mediawijsheid

⁃ sociaal-relationele competenties

⁃ competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

⁃ burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

⁃ competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

⁃ competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

⁃ competenties inzake duurzaamheid

⁃ economische en financiële competenties

⁃ juridische competenties

⁃ leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, 
probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

⁃ zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

⁃ ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

⁃ cultureel bewustzijn en culturele expressie



Mogelijke vakken in de algemene vorming



Eerste jaar: differentiatie
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Algemene vorming –
27 lesuren

Differen-
tiatie

5 lesuren

Basisoptie

10 lesuren

1A

1B Algemene vorming –
27 lesuren

Differen-
tiatie

5 lesuren



Differentiatie (minimaal 5 lestijden)

Verkennen

Verdiepen

Versterken



2 lesuren 
differentiatie 
wiskunde / 

Frans

3 uur 
Projecten

Algemene 
vorming

Verdieping of versterking

Verkenning

Keuze voor 
de leerling

Keuze voor 
de leerling

Voorbeeld 1A of 1B



Mag ik over naar het tweede jaar?

A-attest

Ja (, maar…)

C-attest

Neen, tenzij…



Overgangen na 1A en 1B
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Algemene vorming – 27 lesuren

Algemene vorming –
20 lesuren

Algemene vorming – 25 
lesuren

Differen-
tiatie

5 lesuren

Basis-
optie

5 lesuren

Diff
2 

uren

Diff
2 

uren

Basisoptie
10 lesuren

1A

1B

2A

2B

Keuzegedeelte

Schema eerste graad: basisopties



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



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



Mag ik naar de tweede graad?

A-attest

Ja

B-attest

Ja, maar…

C-attest

Neen, tenzij…





Richtingen in 2de en 3de graad
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Domein

• Sluit aan bij belangstelling

• Voorbeelden: kunst en creatie, sport, stem, taal en cultuur, …

• ASO-richtingen zijn domeinoverschrijdend

41



Finaliteit

• Wat men wil doen na het secundair onderwijs?

• DOORSTROOM → verder studeren

• DUBBEL → verder studeren of werken

• ARBEIDSMARKTGERICHT → werken
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Vier onderwijsvormen

• ASO : doorstroom

• BSO : arbeidsmarkt

• TSO : doorstroom, arbeidsmarkt, dubbel

• KSO : doorstroom, arbeidsmarkt, dubbel
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Hoe kies ik 
een school?



Schoolkeuze

Kijk op de website van de school waar je wil inschrijven voor
• Informatiemomenten

• Opendeurdagen

• Data van de voorrangsperiodes

• Inschrijvingsprocedure

Opgelet: voor sommige scholen overstijgt de vraag het aanbod. 
Informeer je tijdig!



Aandachtspunten
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Psychosociaal vlak
• Grote of kleine school
• Contact met ouders
• Bereikbaarheid van leerkrachten
• Manier van evalueren 
• Opvoedingsproject (waarden, 

discipline) 
• Beleid rond pesten, sociale 

vaardigheden, … 

Praktisch vlak
• Bereikbaarheid
• Kosten
• Maaltijden

Zorg
• Zorgbeleid: afstemming op 

onderwijsbehoeften
• Inhaallessen, 

remediëringsmomenten
• Studiecoaching



Inschrijvingsprocedure

Elke school werkt binnen de wetgeving een eigen procedure uit en 
maakt deze bekend:

▪Maximumcapaciteit 

▪Voorrangsperiodes 
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Regio Tienen



https://www.tienen.be/inschrijvingsbeleid-in-de-tiense-scholen


http://www.naarschoolintienen.be/second/website/


Infomomenten/opendeurdagen regio Tienen

⁃ Atheneum Tienen: Infovoormiddag op 14 maart en openschoolavond op 
vrijdag 8 mei

⁃ PISO Tienen: Infomiddag op 8 maart, opendeur op 9 mei en infoavond op 1 
juli

⁃ VIA Tienen: Infoavond op 16 maart en op opendeur op 9 mei

⁃ Tintelstroom: Opendeur 14 maart en 8 mei



Regio Landen
D’Hek

⁃ Geen voorrangsregeling

⁃ Vrije inschrijvingen starten op 2 maart

⁃ Infoavond op 14 februari en opendeur op 24 april

Middenschool Sint Gertrudis

⁃ Broers en zussen: vanaf 10 februari

⁃ Vrije inschrijvingen starten op 2 maart

⁃ Infoavond op 6 maart en opendeur op 26 april



Regio Zoutleeuw

Middenschool Sint-Leonardus

⁃ Broers en zussen: vanaf 10 februari

⁃ Vrije inschrijvingen starten op 2 maart

⁃ Opendeuravond op 8 mei 



Meldert

Sint-Janscollege

⁃ Broers en zussen: vanaf 18 maart

⁃ Vrije inschrijvingen starten op 1 april 2020 (kantooruren en avond)

⁃ Infoavond is op 1 april

⁃ Infodag is op 25 april 2020



Regio Leuven
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Ouder als coach
Veranderingen
▪ De kleinste op een grote school

▪Nieuwe klas

▪Meer druk op leerproblemen

▪ Verschillende leerkrachten

▪ Examenperiodes

Ondersteuning 
▪ Communicatie 

▪ Studie aanpak

▪ Planning en organisatie
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BASO fiche
▪Wie: voor elk kind dat naar het secundair onderwijs gaat

▪Wat: communicatiemiddel, geen uitgebreid verslag, ingevuld door 
leerkracht, zorgcoördinator, in overleg met leerling en ouders

▪ Inhoud: Zorg doorgeven van basis- naar secundair onderwijs

▪Ouders beslissen of de fiche aan de secundaire school wordt 
doorgegeven
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Waar vind ik 
hulp en info?



Onderwijskiezer als hulpbron 

“Onderwijskiezer is bedoeld voor 

leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor 
iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en 

kwaliteitsvolle informatie over het gehele 
onderwijslandschap.”











https://www.onderwijskiezer.be/ilike_basic/


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

















