
Op stap naar het 
secundair 
onderwijs

Overgang 1B



Inhoud

⁃ Inleiding

⁃Wie ben ik en wat kan ik?

⁃Wat wil ik?

⁃Wat weet ik?

⁃Wat kies ik?



Inleiding: start keuzebegeleiding
⁃ Iedere partner heeft zijn rol

⁃ Klas
⁃ Op stap naar het secundair onderwijs
⁃ Bezoek van scholen
⁃ Klasgesprekken

⁃ Thuis
⁃ Gesprekken ouders-kind-leerkracht
⁃ Bezoek open-deur-dagen

⁃ CLB
⁃ Infoavond
⁃ Individueel gesprek
⁃ Website: www.vclbtienen.be

http://www.vclbtienen.be/


Inhoud

⁃ Inleiding

⁃Wie ben ik en wat kan ik?

⁃Wat wil ik?

⁃Wat weet ik?

⁃Wat kies ik?



Wie ben ik en wat kan ik?

⁃ Interesse: wat doe ik graag? → I-Like-basic

⁃ Talenten: wat kan ik goed? Vaardigheden: 
⁃ Rapporten

⁃ Hoe ga ik om met andere mensen?

⁃ Hoe vind ik oplossingen in situaties?

⁃ Studievaardigheden → I-Study-basic

⁃ Gezondheid

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


Inhoud

⁃ Inleiding

⁃Wie ben ik en wat kan ik?

⁃Wat wil ik?

⁃Wat weet ik?

⁃Wat kies ik?



Wat wil ik?

⁃ Nadenken over mogelijkheden
⁃ Waar droom ik over?

⁃ Wat bestaat er allemaal?

⁃ Wat doe ik graag?

⁃ Verkennen van mogelijkheden
⁃ Studierichtingen bekijken www.onderwijskiezer.be

⁃ Beroepenfilmpjes 

⁃ Belangstelling

⁃ Gesprekken met mensen die beroep uitoefenen

⁃ Open-deur-dagen

http://www.onderwijskiezer.be/


Inhoud

⁃ Inleiding

⁃Wie ben ik en wat kan ik?

⁃Wat wil ik?

⁃Wat weet ik?

⁃Wat kies ik?



Wat weet ik?

⁃ Zicht krijgen op structuur van secundair 
onderwijs

⁃ Zicht krijgen op structuur buitengewoon 
secundair onderwijs





Ja

Nee

naar 1A

naar 1B

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald?



Onderwijsvormen

⁃ Doorstroomgericht 
⁃ ASO/ TSO/KSO
⁃ Doel: verder studeren in het hoger onderwijs

⁃ Doorstroomgericht en arbeidsmarktgericht
⁃ TSO/KSO
⁃ Doel: gaan werken of verder studeren in het hoger onderwijs

⁃ Arbeidsmarktgericht
⁃ BSO/DBSO
⁃ Doel: gaan werken
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Mogelijke vakken in de algemene vorming
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Wat is differentiatie?

⁃ Verkennen
⁃ Proeven nieuwe zaken (bv. Latijn, projecten,…)

⁃ Verdieping
⁃ Extra leerstof (bv wiskunde, Frans)

⁃ Versterken
⁃ Bijwerken van moeilijke leerstof



LESUREN DIFFERENTIATIE

2 lesuren 
differentiatie 

wiskunde/Frans

3 uur 
projecten

Algemene 
vorming

Verdieping of versterking

verkenning

Keuze voor 
de leerling

Keuze voor 
de leerling

Voorbeeld 1ste leerjaar A en B



Voorbeelden 1A en 1B

⁃ Belangrijk om goed na te kijken wat school aanbiedt

⁃ Vraag hulp aan school/CLB

⁃ Enkele voorbeelden uit de regio
⁃ Vertrekkend vanuit www.onderwijskiezer.be

⁃ Eerste graad VIA Tienen

⁃ Atheneum Tienen

http://www.onderwijskiezer.be/


Mag ik over naar het tweede jaar?

A-attest

Ja (, maar…)

C-attest

Neen, tenzij…



Overgangen na 1A en 1B
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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



Voorbeelden 2B

⁃ Belangrijk om goed na te kijken wat school aanbiedt

⁃ Vraag hulp aan school/CLB

⁃ Enkele voorbeelden uit de regio
⁃ Vertrekkend vanuit www.onderwijskiezer.be

⁃ Eerste graad VIA Tienen

⁃ Atheneum Tienen

http://www.onderwijskiezer.be/


Mag ik naar de tweede graad?

A-attest

Ja

B-attest

Ja, maar…

C-attest

Neen, tenzij…





Wat weet ik?

⁃ Zicht krijgen op structuur van secundair 
onderwijs

⁃ Zicht krijgen op structuur buitengewoon 
secundair onderwijs



Structuur buitengewoon secundair onderwijs

⁃ Opleidingsvorm 1
Buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing

⁃ Opleidingsvorm 2
Buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking 
(beschermde arbeidsmarkt)

⁃ Opleidingsvorm 3
Buitengewoon secundair beroepsonderwijs (gewone arbeidsmarkt)

⁃ Opleidingsvorm 4
Het secundair algemeen, technisch, kunst en beroepsonderwijs met 
doorstroming en kwalificatieafdeling



Structuur BuSO opleidingsvorm 3

ABO Integratiefase 3 dagen stage

2 dagen les

4 en 5 Kwalificatiefase 11u Algemene vorming

21u beroepsgerichte vorming

2 en 3 Opleidingsfase 13u Algemene vorming

19u Beroepsgerichte vorming

1 Observatiejaar 16u Algemene vorming

16u Beroepsgerichte vorming



Kenmerken OV3

⁃ Doel is de gewone arbeidsmarkt

⁃ Belangrijke vaardigheden waaraan gewerkt wordt
⁃ Omgaan met stress

⁃ Doorzetten

⁃ Productief zijn

⁃ Omgaan met kritiek

⁃ Hulp kunnen vragen

⁃ Goede motorische en functionele vaardigheden

⁃ Weerbaar zijn

⁃ www.onderwijskiezer.be

30

http://www.onderwijskiezer.be/


Attesten en getuigschriften in OV3

⁃ Getuigschrift beroepsonderwijs

⁃ Getuigschrift verworven competenties

⁃ Attest verworven bekwaamheden

⁃ Attest beroepsonderwijs



Inhoud

⁃ Inleiding

⁃Wie ben ik en wat kan ik?

⁃Wat wil ik?

⁃Wat weet ik?

⁃Wat kies ik?



Wat kies ik?

⁃ Zicht krijgen op inschrijvingsprocedures

⁃ Zicht krijgen op mogelijkheden van 
ondersteuning



Inschrijven in een school

⁃ Sommige leerlingen krijgen voorrang bij inschrijving
⁃ Kinderen van personeel

⁃ Broers en zussen

⁃ Campus

⁃ Behoren tot een bepaalde doelgroep
⁃ Schooltoelage gehad vorig schooljaar

⁃ Leerling verblijft buiten gezin

⁃ Moeder geen getuigschrift secundair onderwijs



Inschrijven in een school (vervolg)

⁃ Website van de scholen
⁃ Soms onduidelijk of moeilijk te vinden

⁃ Vraag info bij je clb-medewerker

⁃ Tijdig bekijken
⁃ Soms start voorrang al in februari

⁃ Inschrijving type basisaanbod is maar geldig tot einde 
van opleidingsfase.



Regio Tienen



Infomomenten/opendeurdagen

⁃ Atheneum Tienen: 8 mei opendeurnocturne

⁃ PISO Tienen: 8 maart (infovoormiddag) en 1 juli

⁃ VIA Tienen: 16 maart (infoavond) en 9 mei opendeur

⁃ Tintelstroom: Opendeur 8 maart en 9 mei



Regio Landen
D’Hek

⁃ Geen voorrangsregeling

⁃ Vrije inschrijvingen starten op 2 maart

⁃ Opendeur op 14 februari

Middenschool Sint Gertrudis

⁃ Broers en zussen: vanaf 10 februari

⁃ Vrije inschrijvingen starten op 2 maart

⁃ Infoavond op 6 maart om 19u en opendeur op 26 april om 14u



Regio Zoutleeuw

Middenschool Sint-Leonardus

⁃ Broers en zussen: vanaf 10 februari

⁃ Vrije inschrijvingen starten op 2 maart

⁃ Opendeur op 8 mei om 19u30



Inschrijvingen Leuven

⁃ Aanmelden tussen 30 maart 2020 en 24 april 2020

⁃ https://aanmelden.school

⁃ 7/5/2020 mail wordt verstuurd waar je kan inschrijven

⁃ 13/5/2020-4/6/2020 inschrijven in school

⁃ Vanaf 5/6/2020 vrije inschrijvingen waar nog plaats is

https://aanmelden.school


Wat kies ik?

⁃ Zicht krijgen op inschrijvingsprocedures

⁃ Zicht krijgen op mogelijkheden van 
ondersteuning



Ondersteuningsmogelijkheden

⁃ Baso-fiche

⁃ Gesprek met leerlingbegeleiding/directie
⁃ Leerstoornissen

⁃ Socio-emotionele problemen

⁃ Contact ouders

⁃ Ondersteuningsnetwerk
⁃ Ondersteuning school - leerkracht - (leerling)

⁃ Bespreek met school – clb

⁃ Samenwerking met hulpverlening


