
Overstap naar het secundair onderwijs!



Een opwarmer
https://youtu.be/g23URW95814



Het 
secundair 
onderwijs 

 



Modernisering secundair onderwijs

•Wordt trapsgewijs ingevoerd vanaf huidig schooljaar

•Brede eerste graad

•2de en 3de graad met drie finaliteiten (doorstroomgericht - arbeidsmarkt + 
doorstroom en arbeidsmarktgericht)

•Acht domeinen



 



Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs

Zonder getuigschrift -> 1 B

Met getuigschrift -> 1 A



Algemene vorming – 27 lesuren

Algemene vorming – 
20 lesuren

Algemene vorming – 25 
lesuren

Different
iatie

5 lesuren

Basis-opt
ie

5 lesuren

Diff 
2 

uren

Diff 2 
uren

Basisoptie
10 lesuren

1A
1B

2A

2B

Keuzegedeelte

Schema 1e graad



Mogelijke vakken in de algemene vorming



Algemene vorming – 27 lesuren
Differentiatie

5 lesuren

1A
1B

1ste jaar, 1ste graad



kiest

remediëring waaraan 
leerlingen behoefte hebben

biedt aan

1 of meer verdiepende 
differentiatiemogelijkheden



Mag ik over naar het tweede jaar?

A-attest

Ja

C-attest

Ja, naar 2B



Overgangen na 1A en 1B



Klassieke talen (Grieks en Latijn)

• Latijn
• Grieks-Latijn

Moderne talen & wetenschappen

STEM-wetenschappen

• Industriële wetenschappen
• Techniek-wetenschappen

STEM-technieken

• Mechanica-elektriciteit
• Agro- en biotechnieken
• Bouw- en houttechnieken
• Grafische communicatie en media
• Maritieme technieken*
• Textiel *

Maatschappij & welzijn

Economie & organisatie

Voeding & horeca

Sport

Kunst & creatie*

• Artistieke vorming
• Ballet
• Creatie en vormgeving

Steiner 

Yeshiva

2A: basisopties



kiest
1 of 

basisoptie of 
pakket

biedt
1 of meer 

basisopties of 
pakketten aan

2A



kiest voor

BO Economie & organisatie

biedt aan

BO Moderne talen & wetenschappen
BO Economie & organisatie
BO Maatschappij en welzijn

2A: voorbeeld



STEM-technieken

• Hout en Bouw
• Land- en tuinbouw
• Elektriciteit
• Mechanica
• Zeevisserij en binnenvaart (*)
• Textiel (*)
• Schilderen en decoratie
• Printmedia (*)

Maatschappij & welzijn

• Haar- en schoonheidszorg
• Mode (*)
• Verzorging 

Economie & organisatie

Voeding en horeca

•  Bakkerij-slagerij
•  Restaurant en keuken

Sport

Kunst & creatie (*)

Opstroomoptie

2B: basisopties



kiest voor
maximaal 3 

basisopties of 
pakketten

biedt
1 of meer 

basisopties of 
pakketten aan

2B



kiest voor

BO Economie & organisatie + 
Maatschappij en welzijn

biedt aan

BO Economie & organisatie

BO Maatschappij & welzijn

BO STEM-technieken

2B: voorbeeld



Mag ik naar de tweede graad?

A-attest

Ja

B-attest

Ja, maar…

C-attest

Neen





MELD JE AAN

• Enkel voor grootstad Antwerpen
• Geef minstens 3 scholen op
• Afstand en tijd speelt geen rol
• Zet je voorkeursschool op nr 1



MELD JE AAN

Inschrijven in een Antwerpse school: 

Aanmelden met voorrang

•Aanmelden voor de school van broer of zus en/of waar één van de 
ouders werkt?

•Aanmelden tussen 10 februari (9.30 uur) en 21 februari 2020 (17 
uur). Inschrijven obv ticket tot en met 3 juni 2020 



Inschrijven in een Antwerpse school: 
Aanmelden zonder voorrang

•Aanmelden voor een school waar geen broer of zus naartoe gaat of 
waar geen van beide ouders werkt?

•Aanmelden tussen 16 maart (9.30 uur) en 3 april 2020 (17 uur). 
Inschrijven obv ticket van 9 mei tot en met 3 juni 2020



Ken jezelf: Belangstelling

https://www.google.com/url?q=https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/index.php&sa=D&ust=1580733093612000&usg=AFQjCNG96zcX5LKCbpF58jKU-fjNS0BC7A




Ken jezelf: talenten

SOCIAAL?

TAAL?

WISKUNDE?

SPORTIEF?
CREATIEF
?

HANDIG?



Ken jezelf: studievaardigheden

https://www.google.com/url?q=https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/index.php&sa=D&ust=1580733094684000&usg=AFQjCNGX6-RczGvr6XocCl2dlyoeLSeGwg




Verder informeren?

• 
•www.vanbasisnaarsecundair.be 
•Bezoek scholen, vergelijk websites, ga naar infomomenten
•Doe beroep op je leerkrachten, ouders en vrienden
•Je kan ook terecht bij je CLB als je er niet uit geraakt. 

GO! CLB Antwerpen 
Ruggeveldlaan 471 
2100 Deurne 
03/232.23.82 

https://www.google.com/url?q=http://www.vanbasisnaarsecundair.be/&sa=D&ust=1580733096659000&usg=AFQjCNEQ3LxktpeXdGopUKKmmRBY6yZUnQ


Bedankt 
voor 

uw 

aandacht!

 

Veel succes bij de 
overstap naar het 
secundair onderwijs!


