
De overstap naar het secundair onderwijs



Wat mag je verwachten?
• Voorstelling CLB

• Structuur van het secundair onderwijs

• Het keuzeproces

• Onderwijskiezer



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?



1A

Getuigschrift 

basisonderwijs 

Verder bouwen 
op leerstof van 

het basis 
onderwijs

Grotere 
klasgroepen

Voornamelijk 
leren uit de 

boeken

Zelfstandiger 
werken



1B

Instappen op 
basis van leeftijd 

mogelijk 

Herhalen van 
basisleerstof

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
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Algemene vorming –
27 lesuren

Differen-
tiatie

5 lesuren

Basis-
optie

5 lesuren

Basisoptie
10 lesuren

1A
1B

Schema eerste jaar



Wat is differentiatie?

 Krijgenvaneennieuwvak

 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



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



Samenvatting
• 1ste graad => ontdekken => beter kiezen
• Getuigschrift basisonderwijs => 1A
• Geen getuigschrift basisonderwijs => 1B

• 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



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
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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
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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



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



Samenvatting

• Basisopties in 2A en 2B

• 2A => 1 basisoptie 

• 2B=> maximum 3 basisopties

• Basisopties => niet bepalend voor studiekeuze



Mag ik naar de tweede graad?

A-attest

Ja

B-attest

Ja, maar…

C-attest

Neen, tenzij…





Wat na de 1e graad?

Finaliteit doorstroom 
Voorbereiding op verder studeren 
aan hoger onderwijs

Dubbele finaliteit
Voorbereiding op verder studeren en 
arbeidsmarkt

Finaliteit arbeidsmarkt
Voorbereiding op arbeidsmarkt
Se-n-Se mogelijk

ASO
TSO
KSO

BSO
DBSO
BUSO OV3

TSO
KSO



Richtingen in 2de en 3de graad
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Het studiekeuzeproces



Het keuzeproces

Zelfconcept
• Wie ben ik? 
• Wat wil ik? 
• Wat kan ik? 

Horizonverruiming
• Keuzemogelijkheden 

verkennen

Keuzebekwaamheid
• Ik maak een 

weloverwogen keuze



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”

...



“Technisch = minderwaardig”

Technisch onderwijs biedt meer toekomst dan je denkt!



Wat zouden we zijn zonder beroepsonderwijs?

Filmpje van: Deutsche Handwerkskammertag Berlin



Kiezen van een school

studieaanbod

bereikbaarheid 

dienstverlening

sfeergrootte

net

vertrouwen

kosten



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? 
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Waar vind ik informatie?

• Jouw CLB: 
http://vclb-zov.be/
https://www.clboudenaarde.be/

• Infodagen scholen

• Brochures en folders van de 
scholen zelf



www.onderwijskiezer.be



Dank 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!


