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De overstap van basis naar het secundair onderwijs 
 

Volgend schooljaar start je zoon of dochter in het 1e leerjaar 

van het secundair onderwijs. Er zijn veel richtingen en veel 

verschillende scholen. Dat maakt kiezen moeilijk. Wat kan je  

samen met je kind doen om deze keuze te maken?    

 

Wat is het secundair onderwijs? 

Kijk samen met je kind naar het filmpje over de modernisering van het secundair onderwijs 

en ontdek hoe het in elkaar zit.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oFQnhcXC9sA 
 

Wil je meer weten over de verdere uitrol van de modernisering, kijk dan op deze link. 
Studieaanbod secundair onderwijs - Kwalificaties & curriculum (kwalificatiesencurriculum.be) 

 

Wat zijn de kwaliteiten en de interesses van je kind? 

Vanaf de 2de graad secundair onderwijs zal je kind een studierichting moeten kiezen. In de 1ste graad 

worden de keuzevakken soms al aangepast aan de richtingen die later op dezelfde school 

aangeboden worden. Hierdoor is het aanbod in iedere school een beetje anders. Door tijd te nemen 

en samen met je kind zijn eigen kwaliteiten in kaart te brengen, kan je rekening houden met deze 

informatie om een school te kiezen.  

Hoe ontdek je interesses en kwaliteiten? 

1. Kijk samen met je kind naar het filmpje 

https://vanbasisnaarsecundair.be/  

2. Weet je kind niet zo goed wat hij of zij moet kiezen?  

a. Laat je zoon of dochter enkele testjes invullen 

https://vanbasisnaarsecundair.be/ontdek-je-kwaliteiten  

 

 

http://www.koogo.be/
https://www.youtube.com/watch?v=oFQnhcXC9sA
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/studieaanbod-secundair-onderwijs
https://vanbasisnaarsecundair.be/
https://vanbasisnaarsecundair.be/ontdek-je-kwaliteiten
https://www.youtube.com/watch?v=oFQnhcXC9sA


Ouderkoepelvereniging KOOGO 
Koepel van ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs 

 

 
KOOGO vzw  Bischoffsheimlaan 1-8   1000 Brussel 

www.koogo.be  

b. Praat samen met je kind over deze vragen (bron: www.vanbasisnaarsecundair.be) 

 

 

 

 

 

 

c. Vind je dit moeilijk? Vraag dit ook aan de juf of meester van je kind of het CLB.  

 

Wat verwacht jij van de school van je kind? 

In België is er vrije schoolkeuze. Dat wil onder andere zeggen dat je zelf mag kiezen naar welke 

school je kind gaat. Je kan bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor: 

• een school die een bepaalde studierichting of studiegebied aanbied  
• een school in de buurt of een school verder weg 
• een officiële school of een vrije school 
• een godsdienstgebonden school of een neutrale school 
• een 'traditionele' school of een methodeschool. 
 

Ook ouders van een kind dat verwezen wordt naar het buitengewoon onderwijs, hebben vrije 
schoolkeuze. Ze kunnen beslissen om hun kind toch gewoon onderwijs te laten volgen. Ouders die 
wel voor een school met buitengewoon onderwijs kiezen, hebben een inschrijvingsverslag van het 
centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nodig. Daaruit moet blijken dat buitengewoon onderwijs 
voor het kind noodzakelijk is en welk type buitengewoon onderwijs geschikt is. 
 

Als ouders moet je bij het kiezen van een school akkoord gaan met het pedagogisch project van de 
school (de uitgangspunten van de school, wat ze met de leerlingen wil bereiken) en met 
het schoolreglement (bevat de rechten en plichten van ouders en leerlingen, en van het 
schoolbestuur) en die ook ondertekenen. 

Alle scholen:  

• met dezelfde richtingen moeten dezelfde doelstellingen nastreven/bereiken 
• volgen dezelfde regelgeving, bijv. over veiligheid 
• worden regelmatig doorgelicht door de onderwijsinspectie. Je kan hun verslagen hier 

terugvinden. 
 

http://www.koogo.be/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/structuur/studierichtingen?lt=A
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/structuur/studiegebieden
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/organisatie-van-het-onderwijs/structuur/officieel-en-vrij-onderwijs-onderwijsnetten-en-koepels
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/methodescholen
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/
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Hoe kiezen?  

Ieder kind heeft zijn eigen interesses en kwaliteiten. Iedere school heeft zijn eigen aanbod en kan zijn 

eigen accenten leggen. Er zijn veel verschillen tussen secundaire scholen en ieder kind is anders. 

Daarom is het belangrijk samen met je kind stil te staan bij de volgende items. Wat vind jij 

belangrijk, wat is minder belangrijk? Wat is belangrijk voor je kind? Wat verwacht je van een 

school? 

• De keuzevakken in de eerste graad vindt mijn kind interessant. 

• De studierichting die mijn kind wil volgen in de 2de graad wordt aangeboden in deze school. 

• De vrienden en vriendinnen van mijn kind gaan naar deze school 

• De school is vlot bereikbaar zodat mijn kind zelfstandig naar school kan.  

• Het is een relatief kleine school of het is een grote school met verschillende 

doorgroeimogelijkheden. 

• …. 

Als je weet wat jij en je kind belangrijk vinden kan je op zoek naar een school die bij de 

verwachtingen van jezelf en je kind past. 

Gebruik verschillende infobronnen 

• Info van de school zelf (website, folder, bezoek, digitaal infomoment, vraag stellen via 
telefoon of mail, …) 

• Je omgeving (buren, familie, vrienden) 
• 'Ervaren' ouders: praat met andere ouders die al een kind op die school hebben. 

 
Tip: Verzamel informatie van verschillende scholen op je computer of in een      zo kan 

je alle informatie gemakkelijk terug vinden. 

 

Welke secundaire scholen zijn er? 

Er zijn heel wat secundaire scholen in Vlaanderen. Onderwijskiezer helpt 

je de juiste school te vinden voor je kind. 

Zoek je een school die een specifieke richting of studiedomein aanbiedt? 

Kijk hier en zoek een school met deze richting. 

Zoek je een school in je buurt? 

Kijk hier en klik op je (buur)gemeente om te ontdekken welke secundaire scholen er zijn. 
      

 

 

http://www.koogo.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/index.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/kaart/vlaanderen.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php

