
De overstap naar het secundair onderwijs



Wat mag je verwachten?

• Voorstelling CLB

• Structuur van het secundair onderwijs

• Het keuzeproces

• Onderwijskiezer en andere informatiebronnen



CLB = Centrum voor LeerlingenBegeleiding

• Verschillende netten

• Op vraag van de leerling, ouder, school
• Multidisciplinair
• Onafhankelijk van de school
• Beroepsgeheim
• Gratis 



Preventieve gezondheidszorg

Onderwijsloopbaan-begeleiding 

Psycho-sociaal functioneren

Leren en studeren



Structuur van het secundair onderwijs



Ja

Nee

naar 1A

naar 1B

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald?



EN
Gunstige beslissing van 

de toelatingsklassenraad 
SO
+

Gunstig advies CLB 
+

Akkoord van de ouders 

naar 1B

Uitzondering! 

Met 
getuigschrift 

basisonderwijs 



1A

Getuigschrift 

basisonderwijs 

Verder bouwen 
op leerstof van 

het basis 
onderwijs

Mogelijks 
grotere 

klasgroepen

Voornamelijk 
leren uit de 

boeken

Zelfstandiger 
werken



1B

Instappen op 
basis van leeftijd 

mogelijk 

Herhalen van 
basisleerstof

Mogelijks 
kleinere 

klasgroepen

Al doende leren
Behalen van 
getuigschrift 

basisonderwijs 
indien geslaagd in 1B



Algemene vorming –
27 lesuren

1A

1B

Basis-
optie

5 lesuren

Algemene vorming –
27 lesuren

Basis-
optie

5 lesuren

Schema eerste jaar



Mogelijke vakken in de algemene vorming



12

Algemene vorming –
27 lesuren

Differen-
tiatie

5 lesuren

Basis-
optie

5 lesuren

Basisoptie
10 lesuren

1A
1B

Schema eerste jaar



Wat is differentiatie?

 Krijgenvaneennieuw vak

 Krijgen van extra leerstof bij een gekend vak uit de algemene vorming 

 Krijgen van extra herhaling en tijd bij leerstof uit een vak van de algemene vorming 

VERKENNEN van 
nieuwe vakken

VERDIEPEN van wat 
je al geleerd hebt, 

meer uitdaging

VERSTERKEN van 
wat je al geleerd 

hebt, meer 
ondersteuning

Voorbeeld: Latijn/ 
Techniek

Voorbeeld: extra 
wiskunde

Voorbeeld: herhaling 
Frans
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15



16

2 voorbeelden van 1A



17

2 voorbeelden van 1B



Mag ik over naar het tweede jaar?

A-attest

Ja (, maar…)

C-attest

Neen, tenzij…



Mag ik over naar het tweede jaar?

A-attest

Ja

A-attest met 
beperkingen

Ja, maar mits
- Verplichte remediëring

en/of

- Uitsluiting van 
basisoptie(s)/pakket(ten)

C-attest

Neen
Tenzij op basis van 

leeftijd 



Overgangen na 1A en 1B



Samenvatting

• 1ste graad => ontdekken => beter kiezen
• Getuigschrift basisonderwijs => 1A
• Geen getuigschrift basisonderwijs => 1B ( of met uitzondering)

• Zowel in 1A als in 1B krijgt men 27 lesuren algemene vorming
• Zowel in 1A als in 1B krijgt men 5 lesuren differentiatie

• Verkennen

• Verdiepen

• Versterken

• Kiezen uit de mogelijkheden van de school, versterken en verdiepen op maat  van 
de leerling

• Attesteringen na het 1e jaar: A-attest, A-attest met beperkingen en C-attest



Structuur van het secundair onderwijs



Algemene vorming –
27 lesuren

Algemene vorming –
20 lesuren

Algemene vorming –
25 lesuren

Basis-
optie

5 lesuren

Diff
2 

uren

Diff
2 

uren

Basisoptie
10 lesuren

1A
1B

2A

2B

Basis-
optie

5 lesuren

Schema eerste graad



24

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



25

Algemene vorming – 27 lesuren

Algemene vorming –
20 lesuren

Algemene vorming – 25 
lesuren

Differen-
tiatie

5 lesuren

Basis-
optie

5 lesuren

Diff
2 

ure
n

Diff
2 

ure
n

Basisoptie
10 lesuren

1A
1B

2A

2B

keuzegedeelte

Schema eerste graad



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 mits
- Uitsluiting van 
studierichting(en) of 
onderwijsvorm(en)

C-attest

Neen
Tenzij op basis van 

leeftijd 



Samenvatting

• Basisopties in 2A en 2B
• 2A => 1 basisoptie 
• 2B=> maximum 3 basisopties

• Basisopties => niet bepalend voor studiekeuze in de 2e graad 
• Attesteringen na het 2e jaar: A-attest, B-attest en C-attest





Wat na de 1e graad?

OF VIA onderwijskiezer pagina : Onderwijskiezer





Een studierichting kiezen vanaf het 3e jaar



ECONOMIE EN ORGANISATIE 

Het studiedomein is iets voor jou als:

• je sterk geïnteresseerd bent in economie, boekhouden, administratie en/of 
informatica;

• je ook nog een uitgebreid pakket lesuren talen, wetenschappen en/of 
wiskunde wil;

• je geboeid bent door het commerciële aspect (kopen/verkopen) en je graag 
wil ondernemen, organiseren, ...

Studierichtingen binnen dit domein vind je in alle finaliteiten.



KUNST EN CREATIE

Het studiedomein is iets voor jou als:

• je creatief bent;
• je fantasie hebt;
• je van vormen, kleuren, letters en beelden houdt;
• je kan creatief nadenken over dingen en ze ook in het echt wil uitwerken;
• je naast theorie verwerken ook wil tonen wat je op het vlak van kunst en 

creëren hebt gerealiseerd.
Studierichtingen binnen dit domein vind je in alle finaliteiten.



LAND-EN TUINBOUW

Het studiedomein is iets voor jou als:

• je wil leren hoe groenten, fruit en dieren gekweekt en verzorgd worden;
• je productieprocessen wil analyseren, opstarten, opvolgen en 

wetenschappelijk verklaren;
• je de levende organismen bestuderen, de levensprocessen, de relaties 

tussen mens, plant en dier en de relaties met hun omgeving.
Studierichtingen binnen dit domein vind je in alle finaliteiten



MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Het studiedomein is iets voor jou als:

• je geboeid bent door de mens, jong en oud(er) en zijn functioneren in de 
maatschappij;

• je wil graag het gedrag van mensen wil leren begrijpen en onderzoeken;
• je bent geïnteresseerd bent in de actualiteit;
• het welzijn en welbevinden van de mensen voor jou belangrijk is;
• je concreet aan de slag wil gaan met en voor mensen.
Studierichtingen binnen dit domein vind je in alle finaliteiten.



SPORT

Het studiedomein is iets voor jou als:

• als je geboeid bent door sport en zelf sportief aangelegd;
• als je zelf graag meer uren sport hebt in je opleiding;
• als je eventueel andere mensen later wil coachen om verantwoord te 

sporten;
• of als je je eerder aangetrokken voelt tot het wetenschappelijke van de 

sport, de bewegingswetenschappen, het onderzoek ...
Studierichtingen binnen dit domein vind je in alle finaliteiten, behalve in de 
2e graad van de finaliteit doorstroom.



STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, EGINEERING & MATHEMATICS)

Het studiedomein is iets voor jou als:

• je graag wil weten hoe machines, elektriciteit, computers, ... werken, en/of
• je graag wil weten hoe vloeistoffen werken en reageren en je wil dat 

onderzoeken in een labo, en/of
• je graag wil ontdekken wat je nog meer met wiskunde en wetenschappen kan 

aanvangen, en/of
• je graag je kennis onmiddellijk wil toepassen om zaken te ontwerpen, en/of
• je graag problemen onderzoekt en op zoek gaat naar creatieve oplossingen.
Studierichtingen binnen dit domein vind je in alle finaliteiten.



TAAL EN CULTUUR

Het studiedomein is iets voor jou als:

• je geboeid bent door verhalen uit de oudheid, middeleeuwen tot heden;
• je goed overweg kan met (vreemde) talen;
• je houdt van cultuur en literatuur;
• je zelf communinicatievaardig bent en dit nog wil aanscherpen.
Studierichtingen binnen dit domein vind je in alle finaliteiten, behalve in de 
2e graad van de finaliteit doorstroom.



VOEDING EN HORECA

Het studiedomein is iets voor jou als:

• je graag allerlei gerechten, drankjes wil maken en serveren, en/of
• je graag mensen het naar hun zin wil maken in een restaurant, brasserie, 

hotel, ..., en/of
• je je wil verdiepen in chemie, biologie en fysica (natuurkunde) en je zelf wil 

\'onderzoeken\', en/of
• je toeristen wil onthalen, informeren en begeleiden tijdens hun 

activiteiten.
Studierichtingen binnen dit domein vind je in alle finaliteiten.



Studiekeuze maken op basis van… 
Studiedomein
Interesse

Onderwijsvorm
Theoretisch/praktisch

Finaliteit
Voorbereiding op… 

Domeinoverschrijdend domein ASO Doorstroom

Economie en Organisatie

BSO 

TSO

KSO

BUSO 0V3 en OV4

DUAAL LEREN  (vanaf 16 jaar)

Doorstroom

Dubbele finaliteit 

Arbeidsmarkt

Kunst en Creatie

Land- en Tuinbouw

Maatschappij en Welzijn

Sport

STEM

Taal en Cultuur

Voeding en Horeca



Voorbeeld: studierichting “Taal en Communicatie” 
Studiedomein
Interesse

Onderwijsvorm
Theoretisch/praktisch

Finaliteit
Voorbereiding op… 

Domeinoverschrijdend domein ASO Doorstroom

Economie en Organisatie

BSO 

TSO

KSO

BUSO 0V3 en OV4

DUAAL LEREN  (vanaf 16 jaar)

Doorstroom

Dubbele finaliteit 

Arbeidsmarkt

Kunst en Creatie

Land- en Tuinbouw

Maatschappij en Welzijn

Sport

STEM

Taal en Cultuur

Voeding en Horeca



Voorbeeld: studierichting "Organisatie en Logistiek"
Studiedomein
Interesse

Onderwijsvorm
Theoretisch/praktisch

Finaliteit
Voorbereiding op… 

Domeinoverschrijdend domein ASO Doorstroom

Economie en Organisatie

BSO 

TSO

KSO

BUSO 0V3 en OV4

DUAAL LEREN  (vanaf 16 jaar)

Doorstroom

Dubbele finaliteit 

Arbeidsmarkt

Kunst en Creatie

Land- en Tuinbouw

Maatschappij en Welzijn

Sport

STEM

Taal en Cultuur

Voeding en Horeca



Voorbeeld: studierichting “Humane Wetenschappen"
Studiedomein
Interesse

Onderwijsvorm
Theoretisch/praktisch

Finaliteit
Voorbereiding op… 

Domeinoverschrijdend domein ASO Doorstroom

Economie en Organisatie

BSO 

TSO

KSO

BUSO 0V3 en OV4

DUAAL LEREN  (vanaf 16 jaar)

Doorstroom

Dubbele finaliteit 

Arbeidsmarkt

Kunst en Creatie

Land- en Tuinbouw

Maatschappij en Welzijn

Sport

STEM

Taal en Cultuur

Voeding en Horeca



Het studiekeuzeproces



6 studiekeuzetaken 



Het keuzeproces



Waar denk je aan bij het maken van een keuze?

• Interesse
• Talent
• Studiehouding
• Persoonlijkheid
• Sociale omgeving
• Gezondheid
•…





Enkele oorzaken en risico’s van een “verkeerde” keuze

Oorzaken Risico's

"ASO houdt nog meer kansen open"

Studievertraging

Schoolmoeheid, spijbelen

Faalangst

...

Graag op een school blijven

TSO, KSO, BSO te weinig bekend en 
minderwaardig

“Je kan nog altijd veranderen”

...



Wat kan je doen als ouder? 

52



Wat kan je doen als ouder? 

53



Wat kan je doen als ouder? 

54



Kiezen van een school
studieaanbod

bereikbaarheid 

dienstverlening

sfeergrootte

net

vertrouwen

kosten



LET OP – Verschillende 
inschrijvingsprocedures mogelijk!

56



Wanneer een school werkt met een 
digitaal aanmeldingssysteem 

57



LET OP – Verschillende 
inschrijvingsprocedures mogelijk!

58

Werkt de school met een aanmeldingsprocedure? Inschrijven en aanmelden in een 
school | Vlaanderen.be



Tips

Informeer bij de scholen zelf: brochures, website, opendeurdagen… 
• Hoe is de algemene vorming samengesteld (lessentabel)? 

• Bevatten de 5 lesuren differentiatie in hoofdzaak verdieping, versterking, 
verkenning of worden er combinaties gemaakt? 

• Welke differentiatiemogelijkheden en basisopties biedt de school aan? 

• Welke keuzemogelijkheden voorziet de school na het 2de jaar? 

• Welk profiel van talenten, vaardigheden en interesse, verbindt de school met 
deze keuzemogelijkheden?

• Geeft de school een oriënteringsattest op het einde van de graad of op het 
einde van het jaar? 

• Werkt de school met een aanmeldingssysteem? 
59



Waar vind ik informatie?

• Jouw CLB: 
• Vrij CLB Zuid-Oost-

Vlaanderen en OLB Site
• GO! CLB Oudenaarde-

Geraardsbergen

• Websites en infodagen 
scholen

• Brochures en folders van 
de scholen zelf



www.onderwijskiezer.be



Bedankt voor uw aandacht!



LINK



Structuur secundair onderwijs

Korte inhoud A-stroom en B-stroom 

Overzicht basisopties en studierichtingen

Scholenzoeker

Mogelijke overgangen

Zoekfuncties

…





Dank voor uw aandacht!


