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Dit schooljaar is er heel wat veranderd in het secundair onderwijs. Misschien heb je in 
het nieuws wel al eens gehoord van ‘de modernisering van het secundair onderwijs’? De 
modernisering startte voor het 1ste jaar op 01/09/2019, voor het tweede jaar is dit dan 
september 2020, enzovoort. Jullie kinderen zullen dus voor hun hele carrière in een 
gemoderniseerd secundair onderwijs les volgen.

Doelstelling : 

brede basisvorming
Eerste graad is geen voorafname voor tweede en derde graad

Aparte eindtermen A-stroom en B-stroom
Strengere resultaatsverwachting

In praktijk : doorstroming na basisopties in oude structuur

Vlaams regeerakkoord – geen sprake van brede eerste graad – de toekomst zal het 
uitwijzen !!!
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Dit is de structuur van het gemoderniseerde SO. We zien dat dit is onderverdeeld in 3 
graden. We gaan het uiteraard eerst hebben over de eerste graad. 

De eerste graad heeft de bedoeling om de interesse te verkennen en mogelijkheden te 
ontdekken. Op deze manier kan je goed kiezen wat je wil in de tweede en de derde 
graad.

3



Een eerste belangrijke vraag in de keuze voor volgend jaar, is of je al dan niet het 
getuigschrift van het basisonderwijs hebt behaald.
Voor de meeste kinderen zal het antwoord ‘ja’ zijn en dan gaan deze leerlingen naar 1A. 
Maar het kan ook zijn dat een aantal dingen wat moeilijker liepen in de lagere school en 
dat het antwoord ‘nee’ zal zijn in juni en dan starten deze leerlingen in 1B.
Binnen 1A en 1B zal je ook nog keuzes kunnen maken, maar dat zien we straks.

Aparte eindtermen voor A-stroom en B-stroom (eerste graad) – strengere 
resultaatsverwachting voor B stroom

Voor alle leerlingen : minimale onderwijsdoelen

16 sleutelcompetenties 
16 sleutelcompetenties regelgeving= (vb : in het Nederlands, in andere talen, in 
historisch bewustzijn, inzake wiskunde, ruimtelijk bewustzijn,……. NIEUW = digitale 
competentie, financiële economische competentie, maatschappelijk bewustzijn en 
burgerschap, STEM..) = nieuwe leerplannen..
In de algemene vorming/basisvorming moet er voor alle leerlingen gewerkt worden 
aan sleutelvaardigheden (= 'sleutelcompetenties')². Deze hebben o.a. te maken met :
- Economische vorming
- Levensbeschouwelijke vorming

introductiedagen modernisering so 5/02/2020
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- Lichamelijke vorming
- Maatschappelijk historische vorming
- Natuurwetenschappelijke en technische vorming
- Sociale vorming
- Talige vorming (Nederlands, Frans, Engels,...)
- Wiskundige vorming
- Culturele vorming
- Digitale vaardigheden
- ...
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Wat zit er dan allemaal in dat 1ste jaar?

Schematisch ziet de algemene vorming van de eerste graad er zo uit. In het eerste jaar 
zijn er zowel voor de A- als voor de B-stroom 27 uren algemene vorming. 
In deze uren algemene vorming wordt gewerkt aan de eindtermen: dat is wat leerlingen 
moeten bereiken tegen het einde van de eerste graad.
Je ziet dat er nog ruimte is voor een keuzegedeelte, dit komt later aan bod.
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Wat zit er nu in die algemene vorming? Heel veel! Kijk maar eens welke vakken je 
allemaal kan krijgen. Scholen kunnen kiezen welke vakken ze zullen aanbieden.
Je ziet bijvoorbeeld Engels staan.  Sommige scholen zullen dit al in het lessenrooster van 
het 1ste jaar aanbieden; andere scholen geven dit misschien pas in het tweede jaar.
Sommige vakken kunnen ook gebundeld worden. Techniek, wetenschappen en 
aardrijkskunde zouden bijvoorbeeld gebundeld kunnen worden tot 1 vak. 
Dit lijstje is dus zeker niet volledig. Scholen zijn vrij om ook andere vakken aan te bieden.
Maar wat wel belangrijk is, is dat in al deze vakken dus aan de eindtermen zal gewerkt 
worden; dit wil dus ook zeggen dat sommige van deze vakken ook breder gaan dan je 
zou denken: in de algemene vorming zullen b.v. ook juridische en financiële 
competenties aan bod komen, terwijl je geen recht of economie tussen de vakken ziet 
staan (sleutelcompetenties) .

Resonans leerplannen 
algemene vorming

september 2018

Carl Snoecx - Cindy 
Lammens 6



Opsplitsen : 

Naast de algemene vorming worden in het eerste jaar ook 5 uren differentiatie 
aangeboden. 

Elke school vult dit anders in OPSPLITSING verdiepen of versterken : en andere 
benaming bij het verkennen namelijk 

Flex uren , COMETA, groei-uur, onderzoeksproject, STEM, keuze uren,….doorschuif of 
vast voor gans het schooljaar

introductiedagen modernisering so
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Deze uren kunnen scholen gebruiken zodat leerlingen kunnen ontdekken waar 
mogelijkheden en interesses liggen.
En scholen mogen dit zeer breed gaan invullen, maar zeer grof geschetst gaat het om 3 
doelen in deze differentiatie-uren

Verkennen = 

proeven van nieuwe 
zaken 
(b.v. Latijn, 
Projecten,…)
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Verdiepen = extra 

leerstof; extra uitdaging 
(b.v. extra wiskunde, 
extra Frans,…)

Versterken = 

bijwerken waar je het 
moeilijk mee hebt
(b.v. herhaling Frans, 
herhaling wiskunde,…)
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We geven één voorbeeldje, zoals het door een school zou kunnen aangeboden worden. 
Een leerling zou hier kunnen kiezen voor een lesuur remediëring Frans, een lesuur 
verdieping wiskunde in combinatie met 3uur verdieping Techniek.

Uiteraard zijn er veel andere mogelijkheden afhankelijk van wat scholen aanbieden. B.v.
voor 1A: 5 lesuren klassieke talen of combinatie van 4 lesuren Verkennende projecten en 
een titularis-uur, enzovoort,…

Bekijk zeker het aanbod van de scholen in de buurt! En vraag gerust welke 
differentiatiemogelijkheden er zijn.

Achtergrond
Keuzemogelijkheid voor lln kan in twee zaken vervat zitten die al dan niet gelijktijdig 
moeten gebeuren in de realiteit: lln zou kunnen kiezen uit differentiatie Frans, Nedl, wisk
(= keuzemogelijkheid), nu eens gericht op verdieping, dan op remediëring al naargelang 
de specifieke noden. OF: lln zouden kunnen kiezen uit verschillende verkennende 
projecten.
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Nu, wat is er dan specifiek aan dat 1ste leerjaar B?
Het eerste leerjaar B heeft enkele specifieke kenmerken, we sommen de belangrijkste 
op.

Instappen op basis van leeftijd = 12 jaar (ten laatste 31/12 van het kalenderjaar)
Herhalen van basisleerstof uit de basisschool = focus op Nederlands en wiskunde
Kleine klasgroepen
Al doende leren = er wordt altijd heel praktisch gewerkt 
Behalen getuigschrift basisonderwijs = na slagen in 1B krijgt de leerling het attest 
basisonderwijs
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Goed, dit was het eerste jaar, nu kijken we of we over mogen naar het tweede jaar

Na het eerste jaar kan je een A-attest krijgen. Dit wil zeggen dat je geslaagd bent en over 
mag naar het tweede jaar. Soms kan de school aangeven dat je één of meerdere 
basisopties niet mag kiezen in het tweede jaar.

Een B-attest valt weg.

In uitzonderlijke gevallen kan je ook een C-attest krijgen. Dit wil zeggen dat je niet 
geslaagd bent. In dat geval moet je je jaar overdoen, tenzij je al 14 jaar bent of wordt 
voor 1 januari, dan kan je aan de school vragen of je toch naar het tweede jaar mag.
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Maar we gaan er nu van uit dat je een A-attest haalt.
Na het eerste jaar A kan je kiezen of je naar 2A of 2B overstapt.
Na het eerste jaar B kan je naar 2B. 
Je kan uitzonderlijk na 1B ook naar 2A, maar dan heb je toelating van de school nodig.
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Schematisch ziet de algemene vorming van de eerste graad er zo uit. In het eerste jaar 
zijn er zowel voor de A- als voor de B-stroom 27 uren algemene vorming. In het tweede 
jaar 25 voor 2A, 20 voor 2B.
We concentreren ons nu op de algemene vorming, maar zoals je merkt, komt hier ook 
nog een keuzegedeelte bij. Hierover volgt er later in de presentatie meer uitleg.
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Hoe ziet het tweede jaar er dan uit?
In het tweede jaar komt die algemene vorming en die differentiatie ook terug.
Algemene vorming werkt nog steeds aan de eindtermen en differentiatie kan nog steeds 
verkennen, verdiepen en versterken. 
Maar het aantal uren ligt anders, zoals je dat op de slide kan zien.

Dat is nodig om plaats in het lessenrooster te maken voor de basisopties.
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Wat zijn basisopties?
Dit zijn extra vakken om interesse in een studiegebied te verkennen.
Deze gaan al iets specifieker.
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De 13 basisopties in 2A staan hier in een kleurtje. Scholen kunnen kiezen hoeveel 
basisopties zij aanbieden.
Omdat sommige basisopties vrij ruim zijn, kunnen scholen ook kiezen om in plaats van 
de volledige basisoptie, ook onderliggende pakketten aan te bieden. De mogelijke 
pakketten staan in het zwart onder de basisoptie.
De uitleg van de basisopties vindt je terug in de infobrochure en zal in de loop van het 
schooljaar ook op Onderwijskiezer.be te vinden zijn.
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Dit zijn de basisopties en onderliggende pakketten voor 2B. 
Even herhaling: de basisopties staan in een kleurtje. En daaronder staan pakketten. De 
school kan kiezen wat zij aanbiedt.
De uitleg over de basisopties vind je in de infobrochure en zal in de loop van het 
schooljaar ook op Onderwijskiezer.be te vinden zijn..

In die 10 lesuren kan de school de keuze geven aan leerlingen of ze in die 10 uren 1, 2 of 
3 van deze basisopties of pakketten mogen volgen.

Scholen kunnen enkel basisopties programmeren, maar die ook kunnen aanbieden als 
een pakket. Voor hen is dat een groot probleem in verband met de communicatie naar 
ouders en leerlingen (wat biedt welke school aan, hoe nemen ze dat op in 
onderwijskiezer …)
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Na het tweede jaar krijg je één van volgende attesten. De klassenraad (dat zijn al jouw 
leerkrachten die je dan hebt) beslist hierover.
Met een A-attest mag je over naar het volgende leerjaar.
Met een B-attest mag je ook over naar het volgende leerjaar maar mag je bepaalde 
richtingen niet volgen. Je mag ook blijven zitten, als de klassenraad jou dit toelaat en je 
op gesprek bent geweest bij het CLB hierover.
Met een C-attest moet je je jaar nog eens overdoen, tenzij je 15 jaar bent of wordt voor 
1 januari en de school, dan kan je aan de school toelating vragen om toch naar het derde 
jaar te mogen.

Indien je een A-attest haalt in het 2de, mag je over naar elk derde leerjaar.
Let wel, indien je vanuit 2B zou willen overstappen naar een andere finaliteit dan de 
arbeidsmarktgerichte finaliteit, dan moet de klassenraad van het derde jaar wel akkoord 
zijn.

Met een B-attest overzitten kan enkel met een positief advies van de klassenraad en een 
advies van het CLB.
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Hoe ziet die tweede en derde graad er uit? Dit is niet makkelijk om uit te leggen, 
aangezien die op deze manier nog niet bestaat.
DE verschillende richtingen en onderwijsvormen (ASO, TSO, KSO, BSO) zoals we die nu 
kennen, zullen ook wijzigen. De richtingen krijgen andere benamingen en ze worden in 
een ander schema geplaatst met 3 finaliteiten. Dit wil zeggen: op welk doel bereiden 
deze richtingen jou voor?

Doorstroom wil zeggen: deze richtingen bereiden voor op hoger onderwijs
Arbeidsmarkt wil zeggen: deze richtingen bereiden voor op de arbeidsmarkt.
Dubbel wil zeggen: deze richtingen bereiden zowel voor op verder studeren als op de 
arbeidsmarkt.
De rij daaronder geeft de onderwijsvormen weer.
Binnen doorstroom heb je de huidige ASO-richtingen en de meer theoretische richtingen 
uit het Kunstsecundair Onderwijs of KSO en het Technisch secundair Onderwijs of TSO.
Onder de Dubbele finaliteit vinden we dan weer de meer praktische TSO en KSO 
richtingen.
Onder arbeidsmarkt vinden we dan het Beroepssecundair Onderwijs of BSO. Of Deeltijds 
beroepssecundair onderwijs. 
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De richtingen in de 2de en 3de graad zullen geordend worden in een matrix. Dat is een 
soort van rooster.
In alle vakjes in het midden gaan richtingen komen te staan, maar die zullen besproken 
worden eens je in het tweede secundair zit.
Belangrijker is dat je weet hoe deze geordend zijn.
We kijken eerst eens naar de linkse kolom. Daar staan 8 studiedomeinen. Deze zeggen 
iets waarover de richtingen in dat rijtje zullen gaan.
Als we dan eens kijken naar de bovenste rij dan zien we daar de finaliteiten. Dit wil 
zeggen: waarop bereiden de richtingen in de kolommen eronder voor.
Er staat ook een kolommetje met Buitengewoon Secundair Onderwijs of BUSO. Maar als 
je daar voor in aanmerking komt, wordt dat allemaal met jou persoonlijk besproken.
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Meer dan ooit verschillen de scholen van elkaar (invulling differentiatie uren)

Verticale school (colleges) versus domeinschool  (1 domein in verschillende 
finaliteiten) versus campusschool(meer domeinen )!

Eerste graad mag geen voorafname zijn van tweede en derde graad

Bezoek open deur dagen – website van de scholen !!!!
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Scholen kunnen zich op diverse wijzen organiseren, voor zover die organisatie op de 
matrix is gebaseerd.
Het decreet noemt drie organisatietypes bij naam:
- de verticale structuur en
- twee varianten van de horizontale structuur:

de domeinschool
en de campusschool.

Om domeinschool te zijn moet de school voor elke graad (met uitzondering van de 
eerste graad) in elk van de studiedomeinen die ze inricht, op de eerste lesdag van 
oktober minstens één regelmatige leerling in een studierichting uit elke finaliteit hebben 
(wat de finaliteit doorstroom betreft, kan het zowel om domeinoverschrijdende als 
domeinspecifieke studierichtingen gaan).
Om campusschool te zijn moet de school voor elke graad die ze inricht (met 
uitzondering van de eerste graad), op de eerste lesdag van oktober minstens één 
regelmatige leerling in een studierichting uit elke finaliteit hebben (wat de finaliteit 
doorstroom betreft, kan het zowel om domeinoverschrijdende als domeinspecifieke
studierichtingen gaan).
Een verticale school organiseert studierichtingen binnen eenzelfde finaliteit en 
onderwijsvorm in zowel de tweede als de derde graad.
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Voorrangsregeling : 

Broers en zussen

Indicator leerlingen – schooltoelage of moeder geen diploma SO of 6BSO

Kinderen van personeel
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