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naar het secundair onderwijs
2018-2019
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‐ Hoe kiezen

‐ Studieaanbod 

‐ Inschrijving

De grote stap naar het secundair onderwijs < eerste graad
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Hoe kiezen

 Voor de leerling

• Jezelf goed inschatten

• Weten wat er te kiezen valt

• Een keuze kunnen maken

 Onze rol als ouders

De grote stap naar het secundair onderwijs < Hoe kom je nu tot een goede studiekeuze? 

4

Onze rol als ouders

• Ons kind mag zelf kiezen maar … 

• Coachende rol

De grote stap naar het secundair onderwijs < Hoe kom je nu tot een goede studiekeuze? 
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Help je kind zijn kwaliteiten ontdekken

Wat kan jij goed?
Wat doe je graag?

 Volgend schooljaar maakt je kind een belangrijk keuze 
dus het is handig om op deze vragen een antwoord te 
hebben.

De grote stap naar het secundair onderwijs < Hoe kom je nu tot een goede studiekeuze? 
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Geef aandacht aan

• Interesse

• Talent

• Studiehouding

• Persoonlijkheid

• Sociale omgeving

• Gezondheid

De grote stap naar het secundair onderwijs < Hoe kom je nu tot een goede studiekeuze? 
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Weten wat er te kiezen valt

• Structuur secundair onderwijs

• Onderwijsvormen

• Studiedomeinen

• Studierichtingen

• Scholen

De grote stap > Hoe kiezen?
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SCHOLEN | Hoe kies ik de ‘goeie’ school?

• Studieaanbod (1ste – 2de – 3de graad)

• Bereikbaarheid

• Grootte

• Kosten

• Onderwijsnet

• Sfeer

• Begeleiding / zorgbeleid

De grote stap > Hoe kiezen?
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SCHOLEN | Hoe kies ik de ‘goeie’ school?

• Opendeurdagen en infomomenten

• Brochure De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent 

- 2019 (beschikbaar eind februari ‘19)

• GO! Explore 2 februari (10u-16u) – Locatie: Tuinbouwschool 

Melle 

• Checklist van Inspecteur Keus (meenemen tijdens 

schoolbezoek(en)

www.vanbasisnaarsecundair.be/vind-een-school

De grote stap > Hoe kiezen?
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De grote stap > Hoe kiezen?

• Online info en tools:

• Website http://vanbasisnaarsecundair.be/

• Website Onderwijskiezer.be

• Zoek de website of Facebook-pagina van scholen in de buurt

• Bezoeken:

• Opendeur- infodagen van secundaire scholen

• Bezoek samen het Beroepenhuis www.beroepenhuis.be

• Raad  en advies vragen:

• Overleg met leerkracht

• Contacteer CLB met je vragen

http://www.vanbasisnaarsecundair.be/vind-een-school
http://vanbasisnaarsecundair.be/
http://www.beroepenhuis.be/
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Studieaanbod
• Modernisering secundair onderwijs

• Eerste graad

• Drie graden

• Attestering

• Matrix 2de en 3de graad

• Drie finaliteiten

De  grote stap naar het secundair onderwijs
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Modernisering secundair onderwijs

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs

• Start vanaf 1 september 2019

• Inwerkingtreding is progressief vanaf het 

eerste leerjaar van de eerste graad 

• Meer info: Onderwijs Vlaanderen en 

Onderwijskiezer

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/modernisering-secundair
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_modernisering.php
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De grote stap > Modernisering secundair onderwijs

• Te veel uitstroom van jongeren zonder kwalificatie 
• Te veel  studierichtingen bieden niet wat ze 

beloven
• Te veel zittenblijvers
• Te grote invloed socio-economische achtergrond 

leerling
• Eindtermen (wiskunde, Frans, PAV) worden 

onvoldoende bereikt in bepaalde richtingen
• Ook resultaat sterkst presterende leerlingen daalt 

Modernisering secundair onderwijs | Waarom 

Het goede koesteren, versterken waar nodig!
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Het best mogelijke onderwijs voor élke leerling!

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs

Masterplan (2013)

• Alle leerlingen en ouders keuzevaardiger maken
• Een positieve school- en studiekeuze onafhankelijk 

van SES                                       
• Eindtermen van de basisvorming ambitieuzer
• Aansluiting eindtermen SO bij de startcompetenties 

HO en omgekeerd
• Opwaarderen technisch en beroepsgericht 

onderwijs
• Afstemming met arbeidsmarkt
• Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten

Modernisering secundair onderwijs | Doel 
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Krijtlijnen

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs

• Verhogen kleuterparticipatie
• Versterken overgang basis-secundair
• Versterken oriënterende functie eerste graad
• Nieuwe indeling studieaanbod tweede en derde 

graad
• Versterken basisvorming

Modernisering secundair onderwijs | Hoe 
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Drie graden

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs

Derde graad

Se-n-Se

2de leerjaar

1ste leerjaar

Tweede graad

2de leerjaar

1ste leerjaar

Eerste graad

2de leerjaar A 2de leerjaar B

1ste leerjaar A 1ste leerjaar B
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De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste leerjaar van de eerste graad 

Eerste graad | 1A of 1B 

6de leerjaar

Geen getuigschrift 
basisonderwijs

Getuigschrift 
basisonderwijs

1ste leerjaar A 1ste leerjaar B

18

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste graad 

Eerste graad | Nieuwe benamingen 

Algemene vorming

Complementair 
gedeelte

Basisopties en 
beroepenvelden

2de leerjaar

Beroepsvoorbereidend
leerjaar (BVL)

Algemene vorming

Lesuren differentiatie

Basisopties/Pakketten

2de leerjaar A

2de leerjaar B
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De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste graad 

Eerste graad | Meer algemene vorming 

27 lesuren in 1A/1B

24 lesuren in 2A

16 lesuren in 2B

27 lesuren in 1A/1B

25 lesuren in 2A

20 lesuren in 2B 

20

Eerste graad | Structuur 

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste graad 

A-stroom 1ste leerjaar A 27 uur
Algemene vorming

5 uur
Differentiatie

2de leerjaar A 25 uur
Algemene vorming

2 uur
Differentiatie
5 uur
Basisoptie/pakket

B-stroom 1ste leerjaar B 27 uur
Algemene vorming

5 uur
Differentiatie

2de leerjaar B 20 uur
Algemene vorming

2 uur
Differentiatie
10 uur
Basisoptie/pakket
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De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste graad 

Eerste graad

• Leerlingen oriënteren en voorbereiden op een 
meer bewuste en gerichte studiekeuze in de 2de

graad

• Hoe?

• Goede algemene vorming

• Verrijkend en oriënterend keuzegedeelte:
onderwijs op maat van interesses, talenten 
en mogelijkheden

| Doel 

22

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste graad 

Eerste graad | Algemene vorming 

• 16 sleutelcompetenties gebaseerd op 8
Europese sleutelcompetenties: Competenties in 
het Nederlands, Competenties in andere talen, 
Digitale competentie en mediawijsheid, …

• Gelaagde onderwijsdoelen binnen de 
sleutelcompetenties: basisgeletterdheid, 
eindtermen en uitbreidingsdoelen.

• Meer info: 
https://www.klasse.be/114462/basisprincipes-
nieuwe-eindtermen/

https://www.klasse.be/114462/basisprincipes-nieuwe-eindtermen/
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Eerste graad | Algemene vorming 

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste graad 

A-stroom 1ste leerjaar A 27 uur
Algemene vorming

5 uur
Differentiatie

2de leerjaar A 25 uur
Algemene vorming

2 uur
Differentiatie
5 uur
Basisoptie/pakket

B-stroom 1ste leerjaar B 27 uur
Algemene vorming

5 uur
Differentiatie

2de leerjaar B 20 uur
Algemene vorming

2 uur
Differentiatie
10 uur
Basisoptie/pakket

24

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste graad 

Eerste graad | Keuzegedeelte 

3 doelstellingen

• Versterken: remediëring als de basisdoel-
stellingen op het vlak van de algemene 
vorming niet bereikt zouden worden

• Verdiepen: meer kennis opbouwen over één of 
meer sleutelcompetenties 

• Verkennen: extra werken aan 
keuzevaardigheid, zoals bij het verkennen van 
verschillende vakken of het kiezen van een 
basisoptie
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De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > eerste graad 

Eerste graad | Keuzegedeelte

Differentiatie

• Remediëren van basisvorming

• Verdieping van basisvorming en/of verdieping van 
klassieke talen

Klassieke talen (Grieks en Latijn)

Grieks-Latijn

Latijn

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

Industriële wetenschappen

Techniek-wetenschappen

Sport

Rudolf Steinerpedagogie

STEM-technieken

Agro- en biotechnieken

Bouw- en houttechnieken

Grafische communicatie en 
media

Maritieme technieken
Mechanica-elektriciteit

Textiel

Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie

Voeding en horeca

Kunst en creatie

Artistieke vorming

Ballet

Creatie en 
vormgeving

Yeshiva

Basisopties en pakketten in het 2de leerjaar A
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STEM-technieken

Elektriciteit
Hout en bouw

Land- en tuinbouw
Mechanica

Printmedia

Schilderen en decoratie

Textiel
Zeevisserij en binnenvaart

Sport

Kunst en creatie

Opstroomoptie

Maatschappij en welzijn

Haar- en 
schoonheidszorg

Mode

Verzorging

Economie en organisatie

Voeding en horeca

Bakkerij-slagerij

Restaurant en keuken

Basisopties en pakketten in het 2de leerjaar B

Finaliteit Doorstroom

Dubbele 

finaliteit

(doorstroom/

arbeidsmarkt)

Finaliteit 

Arbeidsmarkt

BuSO

beschermd

arbeidsmilieu/

dagbesteding

Domein-

overschrijdend

ASO (°)

Domein-

gebonden

TSO/KSO (°)

TSO/KSO (°)
(D)BSO

(°)

BuSO

OV3

OV1

OV2

TAAL  EN CULTUUR

STEM

KUNST EN CREATIE

LAND- EN TUINBOUW

ECONOMIE EN 

ORGANISATIE

MAATSCHAPPIJ EN 

WELZIJN

SPORT

VOEDING EN HORECA

Matrix 2de en 3de graad

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/matrix-2de-3de-graad-mededeling-24-maart-2017.pdf
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Drie finaliteiten

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > wat na het secundair onderwijs?

• Doorstroom: studiedomeinoverschrijdend (ASO) of –gebonden 

(TSO/KSO) – OK4 

• Abstract-theoretische studierichtingen

• Academische en professionele bacheloropleidingen

• Dubbel: studiedomeingebonden (TSO/KSO) – OK4

• Gerichte professionele bachelor- en graduaatsopleidingen

• Doorstroom arbeidsmarkt

• Arbeidsmarkt: studiedomeingebonden ((D)BSO/BuSO OV3) – OK3

• Graduaatsopleidingen, doorstroom arbeidsmarkt

30

Attestering

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > attestering

A-attest

Hoger leerjaar

JA, 
maar …

Huidig leerjaar

B-attest 
(uitgezonderd 1ste

leerjaar)
C-attest

JA NEENJA

A-attest 
met verplichte 
remediëring 
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Attestering

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > attestering

• A-attest: De leerling heeft alle doelen behaald, is geslaagd en kan 

zonder problemen over naar het volgende jaar, naar richting van 

keuze. Kan ook een A-attest krijgen met een verplichte 

remediëring voor een bepaald vak in het volgende jaar.

• B-attest: De leerling is geslaagd, mag over naar het volgende jaar, 

maar moet naar een andere richting of onderwijsvorm/finaliteit, 

wordt uitgesloten voor één of meerdere richtingen binnen een 

onderwijsvormen of wordt uitgesloten voor een volledige 

onderwijsvorm (vb. geclausuleerd voor ASO, kan wel verder in 

TSO/KSO). Kan dus niet meer verder in de huidige richting. 

32

Attestering

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > attestering

• Vanaf september 2019 kan na het 1ste leerjaar van de 1ste graad 

een B-attest niet meer. De klassenraad kan wel gemotiveerd de 

keuze voor een basisoptie in de A-stroom inperken of adviseren 

de overstap te maken naar een basisoptie uit de B-stroom.

• C-attest: De leerling heeft de doelen onvoldoende behaald, is niet 

geslaagd en kan dus niet over naar het volgende jaar, maar moet 

het jaar overzitten (in zelfde of ander richting). Vanaf september 

2019 kan een C-attest alleen in uitzonderlijke gevallen en op basis 

van uitdrukkelijke motivatie.
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Attestering

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > attestering

• Vanaf september 2019 kan de klassenraad de beslissing uitstellen 

met een herexamen of vakantietaak indien hij op 30 juni nog niet 

over voldoende informatie beschikt om een goede beslissing te 

nemen.

• De delibererende klassenraad geeft op het einde van de 1ste 

graad een attest en een advies aan elke leerling op basis van het 

gevolgde traject en houdt hierbij rekening met het 

abstractieniveau van de gevolgde basisvorming en de inhoud en 

het abstractieniveau van de gevolgde basisoptie en differentiatie.

34

Attestering

De grote stap > Modernisering secundair onderwijs > attestering

• Overzitten met A- attest kan enkel onder voorwaarde niet-

bindend CLB-advies.

• Overzitten met B-attest (vanaf 2de leerjaar) kan enkel onder 

voorwaarde bindend klassenraadadvies + niet-bindend CLB-advies.
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Inschrijving 
1ste leerjaar van de 1ste graad

• Digitaal aanmeldingssysteem

alle info op website : meldjeaansecundair.gent

• In de school 

De  grote stap naar het secundair onderwijs > inschrijving

36

Digitaal aanmeldingssysteem

De  grote stap naar het secundair onderwijs > inschrijving

• Voor 1A en/of 1B en BUSO OV4 type 9

• Aanmelden vanaf 1 april 2019 (12u) t.e.m. 26 april 

2019 (12u) 

• 13 mei 2019: Ouders die hebben aangemeld, 

krijgen in de late namiddag het resultaat 

toegestuurd

• Inschrijven vanaf 15 mei tot en met 7 juni 2019 

https://meldjeaansecundair.gent.be/


23/01/2019

19

37

Digitaal aanmeldingssysteem

De  grote stap naar het secundair onderwijs > inschrijving

• ook voor broer/zus/personeel

• Zelfde aanmeldperiode

• Je kind krijgt voorrang op de school dus het is 

voldoende om enkel die school aan te duiden

• De plaats is gegarandeerd

• Meld je je kind niet aan tussen 1 en 26 april dan 

verliest het zijn voorrang

38

In de school

De  grote stap naar het secundair onderwijs > inschrijving

• Inschrijven vanaf 15 mei 2019 tot en met  7 

juni 2019

• Meer info op de website van de school
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De grote stap > Hoe kiezen

• www.aanmeldensecundairescholen.gent

• Digitaal aanmeldingssysteem

• meldjeaansecundair.gent.be

• Ordening op toeval, schoolvoorkeur

40

De  grote stap naar het secundair onderwijs > inschrijving

http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/
http://meldjeaansecundair.gent.be/
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Brochures

• De grote stap. Secundair onderwijs in de 
regio Gent – 2019 (beschikbar eind februari ‘19)

De  grote stap naar het secundair onderwijs > werkmiddelen
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Websites

• www.onderwijskiezer.be

• www.onderwijs.vlaanderen.be

• www.destapgent.be

• www.aanmeldensecundairescholen.gent

• www.vanbasisnaarsecundair.be

De  grote stap naar het secundair onderwijs > werkmiddelen

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/
http://www.destapgent.be/
http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/
http://www.vanbasisnaarsecundair.be/

