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(1) Huidige structuur 

secundair onderwijs



Structuur secundair onderwijs

5de leerjaar

6de leerjaar

ASO

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

TSO

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

KSO

3de leerjaar

4de leerjaar

1ste leerjaar A

2de leerjaar

7de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

BSO

3de leerjaar

4de leerjaar

1ste leerjaar B

Beroepsvoorbereidend leerjaar

6de leerjaar

DRIE GRADEN + VIER ONDERWIJSVORMEN

EERSTE GRAAD:

TWEEDE GRAAD:

DERDE GRAAD:
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6de leerjaar basisschool

1ste leerjaar A 1ste leerjaar B

Het eerste jaar: 2 mogelijkheden



Het eerste leerjaar A

Voor wie?

❖ Leerlingen mét getuigschrift lager onderwijs.

❖ Voorbereiding op ASO, TSO of KSO



Godsdienst / Zedenleer 2 2 2

Nederlands 5 5 4

Frans 4 4 4

Engels 2

Wiskunde 4 5 4

Aardrijkskunde 2 2 2

Biologie 2 1 2

Geschiedenis 1 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Muzikale opvoeding 1 1 1

Plastische opvoeding 2 1 2

Technologische opvoeding 2 2 2

GEMEENSCHAPPELIJK 27 28 27

KEUZEGEDEELTE 5 4 5

TOTALEN 32 32 32

Vrij Onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

1° LEERJAAR A

Stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Eerste leerjaar A: een vast gedeelte

Techniek



Eerste leerjaar A: keuzegedeelte  

❖ Latijn / Grieks

❖ Extra algemene vakken: Ned, Frans, Wisk of 

economie (‘moderne’)

❖ Wetenschappelijk werk of sport

❖ Technologische vakken (vb.: technisch tekenen)

❖ Kunstvakken (vb.: drama)

Gemeenschappelijk deel + Keuzegedeelte =

32 lesuren per week in totaal



Nieuw: STEM

❖ STEM staat voor Science – Technology – Engeneering

– Mathematics en bundelt een waaier aan 

technologische en exacte wetenschappen

❖ In een complexe maatschappij als de onze is er een 

grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om 

loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en 

techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse 

Regering daarom een actieplan uit tot 2020.

Het aanbieden van STEM is schoolafhankelijk



6de leerjaar basisschool

1ste leerjaar A 1ste leerjaar B

Het eerste jaar: 2 mogelijkheden



Het eerste leerjaar B

Voor wie? 

❖ Leerlingen met getuigschrift ‘bereikte 

doelen’(uitgesteld ‘19-’20)

❖ Leerlingen met getuigschrift basisonderwijs die 

graag een beroep willen leren

Is een voorbereiding op BSO

Wie slaagt in 1B, krijgt zijn getuigschrift van 

het basisonderwijs



Het eerste leerjaar B

Wat?

❖ Brug tussen het lager en secundair onderwijs

Leerachterstand bijwerken

❖ Aangepast leerstofpakket voor taal en rekenen

Aangepast tempo

Kleine klasgroepen

❖ Eerste stap naar 2e jaar B

Via ervaring beroepen leren kennen

vb. kantoor-verkoop, hotel, elektriciteit, loodgieterij,…



Godsdienst / Zedenleer 2 2 2

Nederlands 4 5 5

Frans 2 1

Wiskunde 4 4 4

Natuurwetenschappen 2 2 2

Maatschappelijke vorming 3

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2 3

Muzikale opvoeding 1 1 1

Plastische opvoeding 3 2 2

Technologische opvoeding 6 6 5

GEMEENSCHAPPELIJK 27 28 27

KEUZEGEDEELTE 5 4 5

TOTALEN 32 32 32

Stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

Vrij Onderwijs

1° LEERJAAR B



Eerste leerjaar B: keuzegedeelte  

❖ In het keuzegedeelte van 4 of 5 lestijden kunnen 

volgende vakken worden aangeboden:

• Een aanvangscursus Frans

• Aanvulling van Nederlands, Frans, Wiskunde

• Aanvulling van technologische opvoeding

• Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding

• Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken

• Sport, handvaardigheid, …

Het eerste leerjaar B wordt niet in elke school aangeboden



Secundair onderwijs: de eerste graad

Na 4e

leerjaar 

indien 

12jaar



Wat na het tweede leerjaar?

Vanaf het 3de leerjaar kan je een keuze 

maken tussen:

❖ ASO (algemeen secundair onderwijs)

❖ BSO (beroeps secundair onderwijs)

❖ KSO (kunst secundair onderwijs)

❖ TSO (technisch secundair onderwijs)

 Vanaf dit leerjaar kiezen de leerlingen wat ze later  

graag zouden willen worden



Vier onderwijsvormen 

2° leerjaar

1 A

ASO TSO KSO BSO

kunsttechnisch beroepsalgemeen

1 B

BVL

AV

AVPV

KV

AVPV

TV

AV
PV

TV



Aso: 

algemeen secundair onderwijs

➢ Doel:
❖ Voorbereiden op verder studeren

➢ Inhoud:
❖ Algemeen vormende vakken

❖ Theorie, geen praktijk

➢ Voorbeelden:
❖ Latijn, Grieks-Latijn, humane wetenschappen, economie, 

wetenschappen, …

➢ Doorstroming:
❖ Hogere studies



Bso:

beroeps secundair onderwijs

➢ Doel:
❖ Voorbereiden op specifiek beroep

➢ Inhoud:
❖Nadruk op praktijk en stage

❖Weinig theorie

➢Voorbeelden:
❖Bakkerij, slagerij, bouw, haarzorg, kinder- of 

bejaardenzorg, kantoor, verkoop, houtbewerking, …

➢Doorstroming:
❖7de jaar: specialisatie, diploma secundair onderwijs

❖Job 

❖Hogere studies





Kso:

kunst secundair onderwijs

➢ Doel:
❖ Voorbereiden op specifiek beroep of verder studeren

➢ Inhoud:
❖ Algemeen vormende vakken

❖ Praktijk

➢ Voorbeelden:
❖Woordkunst, muziek, dans, schilderen, audiovisuele vorming, 

beeldende en architecturale kunsten,…

➢Doorstroming:
❖Hogere studies

❖ Job



Tso:

technisch secundair onderwijs

➢ Doel:
❖ Voorbereiden op specifiek beroep of verder studeren

➢ Inhoud:
❖ Algemeen vormende vakken

❖ Praktijk

➢ Voorbeelden: 
❖ Fotografie, bouw, techniek-wetenschappen, … 

➢ Doorstroming:
❖Hogere studies

❖ Job



huidig leerjaar

Ja, maar.. NeenJa

A-attest B-attest C-attest

Attesten in het secundair onderwijs



Leerplicht tot 18 jaar
❖ Voltijds onderwijs

❖ Leercontract

• Leeftijdsvoorwaarde: 15 jaar zijn én eerste 2 jaar 

SO gevolgd hebben of 16 jaar zijn

• 1 dag per week les bij Syntra

• Werken: in leer bij een vakman

❖ Deeltijds leren

• Leeftijdsvoorwaarde: idem voorgaande

• Helft lessen – helft werkzoekende/werknemer

• Centrum voor Deeltijds Onderwijs



(2) Herstructurering 

secundair onderwijs



Wanneer in de praktijk?

❖ Oorspronkelijk : De overheid wilt de 

herstructurering tegen september 2018 

invoeren.

❖ VLOR = Vlaamse Onderwijs Raad (adviesorgaan) 

acht dit niet haalbaar en stelt september 2019 

als startdatum voorop.

❖ Dus : uitgesteld tot 01/09/2019



Hoe gaat dit eruitzien?

1e graad

❖ Basisvorming

 De algemene vorming wordt sterker benadrukt

 In het 1e jaar (1A en 1B) blijft dit 27u

 In het 2e jaar wordt het aantal uren uitgebreid

❖ Keuzegedeelte (5u in het 1e jaar)

 Dit vult de algemene vorming aan en wordt door de 

school gekozen vanuit 3 doelstellingen

 Versterken, verdiepen en verkennen

 In het 1e jaar is er keuze uit 9 differentiatie-

pakketten (combineren is mogelijk)



Differentiatiemogelijkheden 1e jaar

❖ Technologie

❖ Kunst

❖ Nederlands

❖ Sport

❖ Economie

❖ Klassieke talen 

(Grieks & Latijn)

❖ Wiskunde 

wetenschappen

❖ Sociale vorming

❖ Moderne vreemde 

talen (Frans & Engels)

 Remediërend en uitdagend werken aan de doelen 

van meerdere sleutelcompetenties



Differentiatiemogelijkheden 2e jaar
2e leerjaar A

 Economie en organisatie

 Kunst en creatie

 Maatschappij en welzijn

 Sport

 Voeding en horeca

 STEM-wetenschappen

 STEM-techniek

 Latijn (-Grieks)

 Moderne talen en 

wetenschappen

 Steiner

 Yeshiva

2e leerjaar B

 Economie en organisatie

 Kunst en creatie

 Maatschappij en welzijn

 Sport

 Voeding en horeca

 STEM-technieken

 Opstroom-optie



(3) Hoe kiezen?



ASO

TSO

BSO

“Ik word wat ik wil”

Vermijd het watervalsysteem !



Gevolgen van het watervalsysteem

= hoofdzakelijk negatief

❖ Afhaken en slechte rapporten

❖ Een slecht gevoel bij leerling en ouders

❖ Gevoel van niet mee te kunnen

❖ Faalangst/twijfelen aan zichzelf

❖ Studievertraging (zittenblijven)

❖ Schoolmoeheid

❖ …



Bewust kiezen:

De afstemming tussen:

• Kenmerken studierichting

• Kenmerken school

• Kenmerken uw kind



= de school die past bij mijn kind

Studieaanbod

Bereikbaarheid

Grootte

Begeleiding

Dienstverlening

Net

Sfeer

Vertrouwen

Bekendheid

Kosten

Een ‘goede’ school



Kenmerken van uw kind

INTERESSE

TALENTEN

STUDIEHOUDING - INZET

PERSOONLIJKHEID

GEZONDHEID



(4) Inschrijven



Inschrijven in een secundaire school

❖ Recht op inschrijving in de gekozen school mits 

ondertekening van het pedagogisch project en het 

schoolreglement.

❖ Weigering mogelijk indien:

• Je niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden.

• Overschrijding van de maximumcapaciteit van de school, het 

leerjaar of de studierichting.

• Leerling definitief werd uitgesloten.

• Leerling met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon 

onderwijs (mits onvoldoende draagkracht).

Weigering moet binnen de 4 kalenderdagen schriftelijk 

worden meegedeeld en gemotiveerd aan ouders en LOP.



Hoe inschrijven?

Afhankelijk van de scholengemeenschap en het 

onderwijsnet:

❖ Via de webapplicatie

❖ Telefonisch

❖ In de school zelf

 Informeer u tijdig in de school van uw keuze!



(5) Waar vind ik informatie?

Brochures

Opendeurdagen

Info-avonden

Internet

Mond tot mond

Leerkracht - CLB CLB - S.O.



Interessante websites

❖ www.onderwijskiezer.be (scholenzoeker SO)

❖ www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod

❖ http://pvoc.be/scholengids/

❖ www.schooldoorlichtingen.be 

❖ www.hervormingsecundair.be

❖ websites van de scholen



Filmpje

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secunda
ir/sec_films.php

 Filmpje ivm de overgang naar het SO

 - 3 LLN + hun ouders aan het woord.

 - Leerkrachten aan het woord.

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_films.php


Bedankt voor uw aanwezigheid

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DkDDidX8BYo

